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amelyek eléréséhez a Zwack Unicum Nyrt. hozzájárul. A cél elérését segítő tevékenységek a jelentés vonatkozó fejezeteiben olvashatóak.
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KÖSZÖN TŐ

KÖSZÖNTŐ AZ IGAZGATÓSÁG
ÉS A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
RÉSZÉRŐL
Kedves Olvasó,
az ügy iránti erős és egyértelmű elkötelezettségünknél fogva örömmel mutatjuk be Önöknek a Zwack Unicum Nyrt. ötödik Fenntarthatósági jelentését.
Jelenlegi tevékenységünket a fenntarthatóság területén folytatott utazásunk
részének tekintjük, és örömmel osztjuk meg Önökkel legfrissebb eredményeinket, valamint azt, hogy merre is tartunk.
Vállalati víziónkból eredően a két alapvető értékünk továbbra is a tradíció és
az innováció maradnak, ezek adják márkáink és általában véve az üzleti tevékenységünk hajtóerejét. Ám a tradíció és az innováció nem csak kéz a kézben
kell haladjanak – kiemelkedő feladatunknak és kötelességünknek tartjuk, hogy
egyedülálló módon kezeljük e területet, és széles utat nyissunk a jövőbeni jó
megoldások előtt.
Az etikus üzleti magatartás vállalatunk számára mindenek felett áll. Számunkra ez a jövőbe mutató iránytű. Fair, megbízható és hosszú távú kapcsolat kiépítésére törekszünk minden érintettünkkel.
Tudva azt, hogy ökológiai, társadalmi-kulturális és gazdasági szempontból
egy nagyobb rendszer részei vagyunk, figyelmet fordítunk a helyi, regionális,
nemzeti vagy globális kezdeményezésekre – bármelyik is legyen az aktuális és
megfelelő szint - és amennyiben lehetséges, támogatjuk ezeket. Így erőfeszítéseinket e jelentésen keresztül az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljaihoz való
hozzájárulásunkként mutatjuk be.
Elkötelezettségünk a környezet és érintettjeink iránt továbbra is olyan erős,
mint az eddigiekben. Munkatársainkra és fejlődésükre hosszútávon építünk.
Így a jelentéstételi időszakban számos olyan új kezdeményezést indítottunk,
amelyek mutatják elkötelezettségünket, és a közeljövőben továbbiakat indítunk. Ezen a területen testreszabott megoldásaink vannak, melyeket a legmegfelelőbb megközelítéssel, a munkatársainkkal folytatott megbeszélések és
tervezés révén alakítunk ki.
Vállalatunknál érzékelhető a körkörösség, a visszaforgatás révén elérhető takarékoskodás szemléletmódja. Ennek alapján munkatársaink mindig nyíltan
keresik a környezeti hatások csökkentésének új lehetőségeit, folyamatosan
fejlődünk e téren.
Végül, de nem utolsó sorban – a Zwack Unicum hosszú múlttal rendelkezik
Budapesten, a Ferencvárosban. Kölcsönös tisztelettel vagyunk egymás iránt,
és határozottan támogatni kívánjuk e közösség fejlődését, különös tekintettel
a rászorulókra.
Köszönjük figyelmét, és kérjük, olvassa el jelentésünket!

Dr. Hubertine Underberg-Ruder
a Felügyelő Bizottság elnöke

Zwack Sándor
az Igazgatótanács elnöke
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VEZÉRIGAZGATÓ
A FENNTARTHATÓSÁGRÓL
ÉS ÉRTÉKEINKRŐL
A Zwack Unicum Nyrt. az első vállalatok egyike volt Magyarországon, amely Fenntarthatósági jelentést készített, a társadalom és a környezet iránti felelősségvállalás pedig működésünk kezdete óta alapértéke társaságunknak. Ma – amikor a vállalatok mind szélesebb köre
kötelezi el magát a fenntarthatóság iránt – társaságunk célja az eredmények fenntartása és
a folyamatos fejlődés.
Alapvető célunk a hosszú távú gazdasági eredményesség, melynek nélkülözhetetlen feltétele a fogyasztói igények és azok változásának ismerete, kiszolgálása. Innovatív termékfejlesztéseinkkel jelentős sikereket értünk el: az Unicum Szilva néhány év alatt a keserű likőr
szegmens meghatározó és stabil szereplőjévé vált. A 2017 elején bevezetett Unicum Riserva
italkülönlegesség népszerűsége pedig várakozásainkat is felülmúlta, a gyártás során szűk
keresztmetszetet jelentő Tokajból származó boroshordók jelenlegi kapacitásai mellett kihívás
az igények kiszolgálása.
Szeretnénk, ha fogyasztóink, vevőink megismernék azt a mély és gazdag szaktudást, amel�lyel italaink gyártásakor dolgozunk. Látogatóközpontunk vendégei immár betekinthetnek az
Unicum gyár működésébe, és kifejezetten a szakma számára alakítottuk ki a gyógynövényés fűszerbárt.
Fenntarthatósági törekvéseink egyik alappillére a felelős alkoholfogyasztás, amely hosszú
távú üzleti céljainkkal is összhangban áll. Termékeinken, marketingkommunikációnk során és
bartender képzéseinken is csak a felelős és kulturált fogyasztást ösztönözzük. Határozottan
képviseljük, hogy bizonyos élethelyzetekben az alkoholfogyasztás nem elfogadható.
Környezetünk védelme, az erőforrások kíméletes használata napjaink egyik fontos kihívása,
és mi is folyamatosan keressük azokat a lehetőségeket, amelyekkel működésünket hatékonyabbá tehetjük, mérsékelhetjük a felhasználást. Az időjárás, illetve a klímaváltozás gyógyés fűszernövény-, valamint gyümölcstermesztésre gyakorolt hatását folyamatosan nyomon
követjük. A hazai termelőkkel pedig hosszú távú elkötelezettség kialakítását tervezzük – ezzel is támogatva gazdálkodásuk kiszámíthatóságát, fejlesztéseik megvalósítását.
Az elkövetkezendő egy-két évben figyelmünk, az eddigieknél is erőteljesebben, munkatársaink felé irányul. Társaságunknál hagyományosan alacsony a fluktuáció, de célunk, hogy
kollégáink még erősebben érezzék megbecsülésüket. Munkatársaink bevonásával, igényeik
feltérképezésével kényelmesebb, kellemesebb munkakörülmények kialakításán dolgozunk,
bővítjük a juttatásokat, hangsúlyt helyezünk a közösség összekovácsolását és a hatékonyabb
kommunikációt segítő programokra. Fontosnak tartjuk, hogy a Zwack Unicum Nyrt. a fiatalok
számára is vonzó munkahely legyen, amelynek értékeit magukénak érzik, és amelynek fejlődésében szívesen vállalnak szerepet.
A gazdasági eredményesség teremti meg a lehetőséget a helyi közösség támogatására. Az
Unicum gyár Ferencváros legrégebbi gyáraként, 125 éve működik a Soroksári úton. Vállalatunk támogatásaink meghatározó részét kapják rendszeresen kerületi, elsősorban gyermekekkel foglalkozó intézmények. 2016-ban vállalatunk és munkatársaink is résztvevői, illetve
támogatói voltak a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány által szervezett Swimathon kezdeményezésnek.
Mindezen törekvéseink állnak fenntarthatósági stratégiánk központjában, kilenc lényeges területet meghatározva.
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A fenntartható fejlődés számunkra a gazdasági eredményesség, a társadalmi
felelősségvállalás és a környezetvédelemért tett erőfeszítések megfelelő
egyensúlyban tartott kombinációja, amelyet innovatív gondolkodásmóddal,
értékeink és hagyományainak megőrzése mellett, valamennyi érintettünk
felé etikusan eljárva biztosíthatunk.

S T R AT É G I A É S L É N Y E G E S T E R Ü L E T E K

Elsődleges
üzleti célunk

HOSSZÚ TÁVÚ
GAZDASÁGI
EREDMÉNYESSÉG

Fenntarthatósági
stratégiánk

TÁRSADALMI
FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

HOSSZÚ TÁVÚ
GAZDASÁGI
EREDMÉNYESSÉG

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

MUNKAVÁLLALÓK
MEGBECSÜLÉSE

GAZDASÁGI
EREDMÉNYESSÉG

TUDATOS
ENERGIAFELHASZNÁLÁS

FELELŐS ALKOHOLFOGYASZTÁS
TÁMOGATÁSA

ETIKUS
ÜZLETI
MAGATARTÁS

HATÉKONY
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

SZOCIÁLIS ÉS
KULTURÁLIS
SZEREPVÁLLALÁS

FELELŐS
BESZERZÉS

FENTTARTHATÓ
VÍZFOGYASZTÁS

Lényeges
területek

Értékeink

ZWACK NÉV • ELISMERT MÁRKÁINK • FOGYASZTÓINK
INNOVÁCIÓ •BIZALOM • TERMÉSZETI KÖRNYEZET TISZTELETE • TRADÍCIÓ

Fenntarthatósági jelentésünkben részletesen beszámolunk a 2015/2016, és 2016/2017 üzleti évek
fenntarthatósági tevékenységéről és teljesítményéről. Bízom benne, hogy jelentésünket érdekesnek és hasznosnak találja! Az idei évben brosúrával is törekszünk fenntarthatósági tevékenységünk fontosabb pontjait az érintettek szélesebb körével megosztani. Számítunk véleményére,
észrevételeire és kérdéseire szívesen válaszolunk, kérjük, ossza meg velünk azokat a fenntarthatosag@zwackunicum.hu e-mail címen!
Üdvözlettel,
Frank Odzuck
vezérigazgató
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A ZWACK UNICUM NYRT. TEVÉKENYSÉGE
A Zwack Unicum Nyrt. a magyar alkoholpiac meghatározó szereplője,
neve egyet jelent a minőségi alkoholos italokkal.
TE R M É K E I N K

TE R M É K F E J LE SZ TÉ S

Társaságunk zászlóshajója a több mint 225 éves múltú, legendás Unicum, emellett gyártott és forgalmazott termékeink
gyakran kategóriájuk legkiválóbb, piacvezető képviselői.

A Zwack Unicum Nyrt. legfőbb értékének a márkákat tekintjük.
Márkaépítő tevékenységünk célja a fogyasztók igényeinek legjobb kielégítése, a kultúránkban gyökerező fogyasztói szokások aktív formálása.

225 év
TÖBB MINT
225 ÉVES
AZ UNICUM

Termékkínálatunk két fő szegmense a prémium italok és a minőségi márkázott italok köre. Portfoliónkban a prémium termékek szerepe döntő, saját gyártású italaink mellett nemzetközi
prémium termékeket is forgalmazunk.
JELLEMZŐ TERMÉKEINK
PRÉMIUM

Saját gyártású
Unicum, Fütyülős, Vilmos,
Zwack Sándor Nemes Pálinka,
Hírös Kecskeméti termékcsaládok
Forgalmazott
Johnnie Walker, Baileys,
Captain Morgan, Hennessy, Evian

MINŐSÉGI
MÁRKÁZOTT

St. Hubertus, Kalinka,
Óbester termékcsaládok,
Trois Tour, Portorico

39%

PIACI RÉSZESEDÉSÜNK
39% A PRÉMIUM
TERMÉKEK PIACÁN
HAZÁNKBAN

Tudatosan és folyamatosan fejlesztünk termékeket reagálva
vagy épp megelőzve az új igényeket, ízlést, piaci trendeket. Több
esetben értékek házasításával alkotunk új italt (Unicum Szilva,
Zwack Maximilian, Vilmos Mézes Ágyas, stb.). Szinte valamennyi
termékcsaládunkhoz kapcsolódóan vezettünk be új italt az elmúlt években, állandó vagy szezonális ajánlatként. Az innovációs
megbeszéléseken valamennyi érintett szakterület jelen van, az
ötletelés és a megvalósítás kidolgozása egyaránt széles körben
történik, felölelve a gyártás és értékesítés valamennyi lépését.
A Fütyülős termékcsalád minden évben megújul egy-egy új íz
bevezetésével, 2015 májusában az Epres Rozé, 2016-ban pedig
a Pisztáciás Macaron ízek kerültek piacra.
2016 második felében bevezettük a Kalinka Goldot, mely különlegességét az Altaj Arany-hegyeiből szerzett aranygyökér kivonatának köszönheti. A Gold készítése során kristálytiszta alapanyagokat – ötször desztillált alkoholt és ásványvizet – használunk.

U N ICU M R I S E RVA
2017 elején debütált az Unicum Riserva. Ezzel az innovációval
nemcsak Magyarországon, de Európában is elsőként léptünk a
szuperprémium gyógynövénylikőr piacra.
Az Unicum Riserva különlegessége egyedülálló gyártási eljárásában, a „dupla hordós” érlelésben rejlik. A termék alapját képező Unicumot a Soroksári úti pincerendszer legnagyobb és legidősebb, 80 éves hordójában érleljük. A hosszú évtizedek során
a hordó dongáiban képződött speciális anyag, az úgynevezett
„fekete méz” karakteresebbé teszi a benne készült Unicumot.
Ezt követi a tokaji hordós érlelés, amely kerekséget, lágyságot
és Tokaj utánozhatatlan íz világát adja hozzá az italhoz. Végül
a karakterjegyek kiemelésére Zwack Izabella Dobogó Pincészetének 2007-es évjáratú Tokaji aszúját adjuk az italhoz.
Első körben a Zwack család és párlatszakértők segítségével megújított mentorprogram keretén belül mutattuk be a szakma képviselői számára az italt, amely hamarosan nagyon népszerű lett.

A Z WAC K U N I C U M N Y R T. T E V É K E N Y S É G E

A Z WACK U N I CU M N Y R T. ,
M I NT VÁLL AL AT
Z WACK U N I CU M N Y R T.
A SZÁMOK TÜKRÉBEN
2014 / 2015

2015 / 2016

2016 / 2017

Piaci részesedés
Magyarországon

26,5%

27,3%

28,0%

Piaci részesedés
Magyarországon
a prémium termékek
piacán

40,9%

39,1%

39,2%

Termelt mennyiség

6,9

7,9

31 430

35 000

34 160

9 677

9 578

10 049

21 385

21 136

24 792

11,8%

11,4%

10,0%

1 714

1 694

2 226

10 991

11 090

13 113

219

219

230

Fluktuáció mértéke

11%

4%

8%

Teljes közvetlen CO2
kibocsátás (tonna)

2 635

2 622

2 748

Kapitalizáció (millió Ft)
Eszközök összesen
(millió Ft)

Értékesítés nettó árbevétele jövedéki adóval

VÁLLALATUNK 125 ÉVE
A IX. KERÜLETI KÖZÖSSÉG
SZERVES RÉSZE

Társaságunk három helyszínen működik:
7,1

(millió liter)

125 év

(millió Ft)

Export aránya
(az értékesítés nettó
árbevételében)

Adózott eredmény
(millió Ft)

Összes befizetett adó
(ÁFA nélkül, millió Ft)

Alkalmazottak létszáma
(fő)

• Budapesti székhely és Unicum gyár: A központi iroda,
valamint a Zwack Unicum gyógynövény likőr gyártásának
és az egyéb gyógynövény alapú italok kivonatai és párlatai
előállításának helyszíne.

• Dunaharaszti gyár: A nagy sorozatú termékek
gyártásának és érlelésének helyszíne.
Termékeink 90%-a itt kerül palackozásra, csomagolásra.

• Kecskeméti Pálinka Manufaktúra: Európa egyik
legkorszerűbb pálinka főzdéje, a kis sorozatú, kézi
munkát igénylő termékek gyártásának helyszíne.
A vállalat és a Zwack család történetéről honlapunk ad bővebb áttekintést (http://www.zwackunicum.hu/hu/cegunk/
zwack-tortenet/).
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A Z É N H ŐSÖM A Z A PÁ M
„Úttörőnek tartom a 2016-os karácsonyi Unicum videónkat, ezzel
a videóval ugyanis először vállaltuk fel az érzelmet, mint tartalmat reklámfilmben, emellett a film – tükrözve az Unicum férfias
jellegét – az apák előtt tiszteleg, ami szintén nem szokványos.
Szakmai szempontból a film egyfajta próba is volt, sikeres lehet-e egy érzelmekre ható reklám az Unicum márkával. Az előkészületek és maga a forgatás az én érzelmeimre is nagy hatással volt: megható volt Frank Odzuck-kal és Zwack Sándorral a
személyes karácsonyi élményeinkről beszélgetni. A filmen túlmutató összetartó ereje volt a teljes folyamatnak, bensőséges
hangulat alakult ki, amikor öt kollégámmal – köztük Sándorral
– statisztaként mi is beöltöztünk, készültünk a film sorban állás
jelenetének egy pillanat erejéig megjelenő képkockájára.

Nem volt könnyű létrehozni azt a természetességet, amely
mindannyiunk belső elképzelésében élt e történet kapcsán. Tudatosan építettük fel úgy a filmet, hogy a különböző értékrendű
nézők is sajátjuknak érezzék a megjelenített képeket. Célunk
volt, hogy a film hitelesen adja vissza az Unicum azon jellemzőit, amelyek egyedivé teszik vagyis, a film végén megjelenő
márkajelzés ne legyen tetszőlegesen kicserélhető.
A vírusvideóként – megosztások révén – online megtekinthető
filmet 1,3 millióan látták, ami nagy eredmény. Rengeteg, egyöntetűen pozitív visszajelzést kaptunk. A zene kapcsán jelentkező
belső döntési nehézségek miatt különös jelentősége van számomra a számos, jó zeneválasztást hangsúlyozó elismerésnek.
A film várakozásainkon felüli sikere és az Unicum márkában érzett tartalmi többlet utat nyit a folytatáshoz: már 2017 nyarára
új filmmel készülünk, bízva abban, hogy túl tudjuk szárnyalni a
karácsonyi videót.”
Balázs Péter
szenior márkamenedzser (Unicum)

1,3 millió
„AZ ÉN HŐSÖM AZ APÁM”
FILM 1,3 MILLIÓ
MEGTEKINTÉST ÉRT EL
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M U N K AVÁ L L A L Ó I N K M E G B E C S Ü L É S E

FELELŐSSÉGÜNK A TÁRSADALOM IRÁNT
M U N K AVÁLL ALÓ I N K M EG B EC S Ü LÉ S E
PRIORITÁSOK ÉS KITŰZÖTT CÉLOK
(2015-2017)
Esélyegyenlőség, gondoskodás és
a teljesítmény elismerése.

ELÉRT EREDMÉNYEK
(2015-2017)
Megtartottuk elismerési formáinkat –
életműdíj, hűségjutalom és vezérigazgatói
elismerés. Kezeltük a termelési igények
időbeni hullámzását.

JÖVŐBELI CÉLOK
(2017-2019)
Alapelveinknek megfelelő működés
a rendelkezésre álló lehetőségek
alkalmazásával, illetve újak keresésével,
pl.: atipikus foglalkoztatási formák bővítése.
Egyéni, személyre szabott gondoskodás
lehetőségeinkhez mérten.

Munkatársaink egészségének megőrzése
a szűrőprogramok sokszínűségének
fenntartásával.

Az egészség megőrzését segítő
programokat folyamatosan működtetjük
a munkatársi igények szem előtt tartásával:
szűrőbusz program, tüdőszűrés,
laboratóriumi vizsgálat, valamint 2016-ban
szemészeti, 2017-ben UH vizsgálat.

A munkatársak rendelkezésére álló
egészségügyi szűrések sokszínűségének
megőrzése, és lehetőségek szerint bővítése.

Munkatársaink véleményének megismerése,
az eredmények figyelembe vétele a vezetői
döntések során.

Dolgozói elégedettségmérésre nem került
sor, 2017 során végzünk újabb vizsgálatot,
kiegészítve a közvetlen vezetőre vonatkozó
kérdésekkel.

A munkatársak legalább 70%-a önkéntesen
töltse ki a munkavállalói elégedettségvizsgálatot, és az eredmény szignifikánsan ne
legyen rosszabb az utolsó két felmérés
átlagos eredményénél.

A jelenlegi képzések mennyiségi és minőségi
szinten tartása.

Az új belépők és a rendszeres, jellemzően
irodai munkatársakat érintő képzéseknél
e-learninget alkalmazunk. A dunaharaszti
és kecskeméti gyár dolgozói csapatmunkát
fejlesztő tréningen vettek részt.

Gyári csapatkohézió erősítése tréningekkel,
közös programokkal.

Az értékesítési csapat egésze, illetve a
kereskedelemben dolgozók egy része
számára készségfejlesztő tréninget
szerveztünk.

A gyári és irodai munkatársak közelítése
tréning, közös munka / élmény révén.
A gyári munkatársak képzésére új oktatási
irányelv és módszertan kidolgozása az
oktatási hatékonyság javítása érdekében.

É R TÉ K E I N K

Társaságunk családi vállalati múltja és háttere a mai napig
meghatározza a vállalati kultúrát, értékeinket, a légkört és
a munkatársainkhoz való felelősségteljes, ugyanakkor
informális hozzáállást.
A munkavállalókkal kapcsolatos, humánpolitikai ügyekért, ide
értve a munkahelyi egészség és biztonság kérdését is, a humánpolitikai igazgató felel. Fontosnak tartjuk, hogy munkatársaink egyéni (pl. egészségügyi) problémái esetén is megoldást
találjunk szervezeti szinten. Munkatársaink tapasztalataink szerint érzékelik e hozzáállásunkat és bizalommal fordulnak a humánpolitikai területhez.
Alapértékünk szerint: „a felelősségteljes, kezdeményező emberekben hiszünk, rájuk építünk”. Célunk a tehetséges és elkötelezett munkavállalók kiválasztása és megtartása, hiszen szerepük
vállalatunk eredményességében kulcsfontosságú.

Etikai Kódexünk elvárásai megegyeznek a fő tulajdonosok elvárásaival. A munkavállalókkal kapcsolatos elveket és gyakorlatot
az Etikai Kódexen kívül a Kollektív Szerződés foglalja össze. Teljes mértékben biztosítjuk az esélyegyenlőséget a munkatársak
kiválasztásakor, illetve az alkalmazás teljes időszaka alatt. Az
Etikai Kódexet valamennyi új belépő kolléga megismeri, emellett 2015-ben a vonatkozó képzést valamennyi munkatársra kiterjedően megismételtük.
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FO G L ALKOZ TATÁ S
F O G L A L KOZ TAT O T TA K L É T S Z Á M A DATA I ( M Á R C . 3 1 . , F Ő)
2014/2015

2015/2016

2016/2017

Összesen

Nő

Férfi

Összesen

Nő

Férfi

Összesen

Nő

Férfi

216

103

113

217

103

114

223

106

117

3

2

1

2

2

0

7

5

2

Foglalkoztatottak összesen

219

105

114

219

105

114

230

111

119

Határozott idejű szerződéssel
foglalkoztatottak aránya

2%

3%

1%

1%

1%

1%

2%

3%

2%

Teljes munkaidősök
Részmunkaidősök

Társaságunk létszáma a 2014/2015-ös pénzügyi évhez képest
5%-kal nőtt, amely a marketing terület átszerveződéséből, illetve a termelés mennyiségének növekedésével párhuzamosan a
gyári fizikai létszám emelkedéséből adódik.
Vállalatunknál kismértékben jellemző a szezonalitás: nyaranta
4 képviselővel többet foglalkoztatunk (pl. a Balatonnál), valamint a Látogatóközpontban diákmunkások segítségét vesszük
igénybe. A kiugró piaci igényeket a termelésben mindeddig kölcsönzött munkaerővel teljesítettük – 2016 utolsó 4 hónapjában
ez átlagosan 20 főt jelentett -, alkalmazásuk ugyanakkor egyre
több problémát vet fel, ezért a 2017/2018-as üzleti évben határozott idejű szerződéssel tervezünk alkalmazottakat felvenni.

M U N K AVÁ LL A LÓ K M EG OSZ L Á SA
T E L E P H E LY E N K É N T, N E M E N K É N T ( F Ő )
120

5

14

40

15

39

83

7
17

18

17
80

5

15

44

39

87

82
61

60

60

0
NŐ

FÉRFI

2014/2015

NŐ

FÉRFI

2015/2016

NŐ

FÉRFI

2016/2017

KECSKEMÉT DUNAHARASZTI BUDAPEST

230 fő
VÁLLALATUNK LÉTSZÁMA 230 FŐ,
EZ 5% NÖVEKEDÉS AZ ELMÚLT
IDŐSZAKHOZ KÉPEST

A DU NA HA R A SZ TI GYÁ R
„A Zwack Unicum termelésében a dunaharaszti gyár meghatározó szerepet tölt be: a termékek 90%-át mi palackozzuk, jelentős
a szerepünk a lédig ital gyártásában is. Ötéves terv keretében,
2020-ig átfogóan megújítjuk gépparkunkat. Az elmúlt év jelentős változása, hogy immár két külön soron tudunk gépesítetten
palackozni, ezért a munkavégzést is át kellett szerveznünk. Az
éjszakai műszak aránya 10% alattivá vált, ami az éjjeli munkavégzés megterhelő volta miatt kedvező változás kollégáim számára,
ugyanakkor – a műszakpótlékok csökkenése miatt – változatlan
juttatási struktúra mellett, jövedelemcsökkenést is jelent nekik.
A vállalatvezetés egyértelműen elkötelezett aziránt, hogy a munkatársak a kieső juttatás meghatározó részét a jövőben egy új
motivációs rendszer keretében továbbra is megkapják.
Személyes törekvésem, hogy nagyobb teret engedjek munkatársaim önállóságának. A kollégák egy része láthatóan nyitott a
fejlődésre és az új gépek jó lehetőséget adnak erre. Munkatársaim felelősséget érezve az új depalettázó (raklapok bontását
és rakomány ürítését végző) gép iránt, önállóan, erre vonatkozó
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Munkatársaink egy része a munkavégzés helyszínének közelében él, ugyanakkor a Dunaharaszti gyár munkatársai közül
sokan Budapesten élnek, utazásukat céges autóbuszjárattal
oldjuk meg (ld. Tudatos energiafelhasználás). Vállalatunk nem
érvényesít preferenciát a munkatársak lakhelyére vonatkozóan.
A Zwack Unicum Nyrt. támogatja a kismamák munkába való
visszatérését. Szülői szabadságot vállalatunknál az elmúlt
években is alapvetően nők vettek igénybe, de az előző évben
egy férfi kollégánk is élt e lehetőséggel.
SZÜLŐI SZABADSÁG IGÉNYBE VÉTELE
É S V I S S Z AT É R É S
2014/2015

2015/2016

2016/2017

Szülői szabadságot
igénybe vevők száma

12

9

7

Visszatérők száma a szülői
szabadságot követően

3

3

4

Alkalmazottak száma, akik
nem tértek vissza a szülői
szabadságot követően

0

0

0

100%

100%

100%

3

3

n.a.

100%

100%

n.a.

Visszatérési arány (%)
A munkába visszatérő
alkalmazottak száma,
akik a visszatérés után
12 hónappal még
alkalmazásban voltak (fő)
Megtartási arány (%)

TE L J E S ÍTM É N Y E K E LI S M E R É S E ,
J UT TATÁ SO K
Cégünk fontos alapelve, hogy munkatársaink a teljesítménnyel
arányos, minden esetben tisztességes megélhetést biztosító jövedelmet kapjanak. A vállalati célok elérését a kevesebb jól fizetett munkatárs jobban segíti, mint a sok rosszul fizetett, alulmotivált alkalmazott. Munkatársaink bruttó átlagkeresete az
elmúlt két pénzügyi évben is több mint kétszerese volt a nemzetgazdasági átlagnak. Munkatársaink számára emellett fix,
valamint cafeteria rendszer keretében rugalmasan választható
béren kívüli juttatásokat biztosítunk. Az állandó, teljes munkaidős állományban az öt legalacsonyabb havi bér átlaga 162.000
Ft 2017-ben, ami 27%-kal haladta meg az év elején jelentősen
megemelt minimálbér összegét.
Vállalaton belül a kisebb keresetűek bérfelzárkóztatását a tulajdonos családok és a vállalatvezetés is támogatja. 2017-ben
a mindenkire kiterjedő béremelést sávosan valósítottuk meg, a
legmagasabb arányú növekedést a legalacsonyabb keresetűek
kapták.

kérés nélkül telepítették azt. A kollégák aktív szerepvállalása nélkül nem vált volna lehetővé az sem, hogy a 2016 második felére
tervezett, előzetesen irreálisan magasnak tűnő volumen gyártását összességében könnyedén teljesítsük. A kiugró mennyiséget
jogszabályi változás indokolta: a népegészségügyi termékadó
(NETA) 2017-től érvényes változása miatt 2016 végén bizonyos
termékek iránt megnőtt a kereslet.
A gyár munkatársai között meghatározó többségben vannak azok,
akik már több mint húsz éve a vállalatnál dolgoznak, ami egyrészt
magával hozza a stabil kollektíva pozitívumait, másrészt felveti a
folyamatos megújulás képességének kérdését. A csoportdinamika
szempontjából is kedvezőnek tartom, hogy a termelésben jelentkező szezonális ingadozásokat 2017 második felétől nem kölcsönzött munkaerővel, hanem határozott időre felvett munkatársakkal
oldjuk meg. Várakozásaink szerint az új munkatársak elkötelezettsége is magasabb lesz, mint a kölcsönzött munkaerőé volt, bár a
munkaerőhiányt érzékelve nem könnyű feladat megfelelő munkatársakat találni a fizikai dolgozók körébe.

Fontosnak tartom, hogy munkatársaink visszajelzésére reagálva
fejlesszük a belső információáramlást és hatékonyabbá tegyük
az utasítások, szabályok elvárásainak átadását új módszerek bevezetésével is. Az elkövetkezendő időszakban dolgozni fogunk
ezen. Folytatjuk emellett a vállalat különböző kollektíváinak ös�szekovácsolását, konstruktív együttműködését támogató eseményeket. Mind a marketinges kollégák, mind a gyári munkatársak egymás iránti elismerése nőtt, miután a marketinges kollégák
ledolgoztak egy műszakot a gyárban.”

Varnyú Imre
dunaharaszti gyárvezető
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2016-ban a kollektív szerződés részévé tettünk olyan juttatásokat, amelyek korábban is léteztek társaságunknál, de nem
szerepeltek a szerződésben (temetési segély).
Vállalatunknál sok kisgyermekes szülő dolgozik, ezért a nyári
szünidei ellátást megkönnyítve szervezünk tábort a gyermekek számára 2017 nyarán, a Molnár Ferenc Általános Iskolával
együttműködve.
Társaságunknál a legtöbb munkatársra nézve munkaidőkeret
van érvényben. Vállalatunk 100%-os vasárnapi műszak-pótlékot nyújt, ami a jogszabályi előírások kétszerese. A munkaidőkeret és a több műszakos beosztások kialakításakor törekszünk
az egyéni igények figyelembe vételére. A túlóra mértéke 2016ban kismértékben nőtt az előző évhez képest, amely a Dunaharaszti gyár jelentős termelési növekedésének következménye.
Munkatársaink egy része – elsősorban a vezetők – rendszeres
teljesítményértékelésben részesülnek. Esetükben a jövedelem
egy meghatározott része (bónusz) az előre meghatározott célok teljesülésének függvénye. A célok meghatározását a munkavállalóval egyeztetve a közvetlen felettesek végzik, az értékelés havi, negyedéves, illetve éves gyakoriságú. Az alapbér az
összes pénzbeli javadalmazáson belül legkevesebb 70%-ot tesz
ki. Az Igazgató Tanács a vezető beosztású és egyéb munkavállalói vonatkozásában a hagyományos javadalmazási rendszer
és a korábban bevezetett részvényalapú ösztönző rendszer
mellett a társaság gazdasági teljesítményének javulásához kötött javadalmazási célú munkavállalói résztulajdonosi program
(MRP) kialakítását tervezi.
A hűségjutalom rendszer keretében ötévente anyagi elismeréssel is jutalmazzuk a társaságunknál legalább 10 évet
eltöltött munkatársakat. Emellett a vállalat vezérigazgatója
Életműdíjjal tünteti ki a cégnél kiemelkedően hosszú ideig dolgozó és sikereihez hozzájáruló kollégákat, valamint évente vezérigazgatói dicséretben részesíti a kiemelkedő teljesítményt
nyújtott munkatársakat.

M U N K ATÁR SAI N K K É PZ É S E
Fontosnak tartjuk a munkatársak képzését, fejlődését. Az éves oktatási terv kialakítása során az egyéni igényeik figyelembe vételére
is lehetőség van, a nyelvi képzések kapcsán kifejezetten sok esetben munkatársaink kérésére tesszük lehetővé a részvételt.
A hagyományosan e-learning keretében zajló képzéseken
túl (rendszeresen ismétlődő képzések, új belépők oktatása)
2016/2017-ben több tanfolyamot is indítottunk e felületen különböző szakmai témákban, úgy mint élelmiszer-védelem, termék nyomonkövetés, fogyasztói panaszok kezelése. A külső
– jellemzően jogszabályi vagy egyéb szabályozói – változások
miatt a képzések fókusza évről évre változik, de az egy főre jutó
képzési óraszámokat stabilan tarjuk.
Az elmúlt időszakban az értékesítési munkatársak és vezetők készségeinek fejlesztésére helyeztünk kiemelt hangsúlyt.
Ezen túl, minőség céljainkkal összhangban, a dunaharaszti és
a kecskeméti gyári kollégák részére szerveztünk együttműködést fejlesztő és elkötelezettséget erősítő sikeres workshopot,
amelynek egy részén a vállalat termelési-műszaki igazgatója is
részt vett.

34 óra
MUNKATÁRSAINK
ÁTLAGOSAN 34 ÓRA
KÉPZÉSBEN RÉSZESÜLTEK
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KÉPZÉSEK MENNYISÉGE EGY FŐRE VETÍT VE (ÓR A)
2014/2015

2015/2016

2016/2017

Összesen

Nő

Férfi

Összesen

Nő

Férfi

Összesen

Nő

Férfi

Felsővezetés

25

31

5

27

74

11

7

9

6

Középvezetés

18

23

10

63

75

55

70

82

61

Szellemi

53

43

65

32

31

33

34

38

25

Fizikai

14

8

14

10

5

12

20

18

20

Átlagosan

40

37

32

30

34

27

34

41

28

A Zwack Unicum Nyrt. hagyományosan fogad szakmai gyakorlatos diákokat, hozzájárulva a fiatal szakemberek képzéséhez.
Évente jellemzően 4-5 fő számára, rövidebb időszakra biztosítunk gyakorlati helyeket főként élelmiszeripari, illetve marketing és kereskedelmi végzettségű diákoknak. A nyári szünidő
alatt a munkatársak gyermekeinek nyújtunk lehetőséget munkatapasztalat gyűjtésére, főként irodai, illetve a Látogatóközpontban történő munkavégzéssel. A nyitott pozíciók, illetve a
teljesítmény függvényében a gyakornoki időszakot követően
lehetőség van állandó munkatárssá válni.
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M U N K AH E LY I EG É SZ S ÉG
É S B IZ TO N SÁG

Társaságunk alapvetőnek tartja a
biztonságos munkakörnyezetet.
Kiemelten, a jogszabályi előírásokon
túlmutatva kezeljük a munkahelyi
egészség és biztonság kérdését, valamint munkatársaink egészségi
állapotának megőrzését.
A munkabiztonsági kockázatértékelésnek és az időszakos orvosi vizsgálatoknak részét képezi a pszichés terhelés okozta
problémák feltárása is előre azonosított munkakörökben, így
például a felső- és középvezetők, valamint a gépkocsit használó
képviselők esetében.
A munkavállalói biztosításokon túl évente egészségügyi szűrőbuszt vettünk igénybe, amely valamennyi dolgozónk számára
elérhető volt. Tüdőszűrésen és laborvizsgálaton munkatársaink
mintegy 45%-a, szemészeti és ultrahangos vizsgálatokon pedig
35%-a vett részt. A szűrések körét igyekszünk változatosan, a
munkavállalói igényeket figyelembe véve kialakítani. A korábbi
évekhez képest ugyanakkor a szűrőbusz népszerűsége 2016ban jelentősen csökkent, ezért a jövőben más típusú szűrésekre
fordítjuk erőforrásainkat.

H I Á N Y Z Á S R A VO N AT KOZÓ I N F O R M ÁC I Ó K
2014/2015

2015/2016

2016/2017

Nő

Férfi

Nő

Férfi

Nő

Férfi

Munkabalesetek száma

1

1

0

1

0

0

Munkabaleset miatt
elveszett
napok száma
(naptári nap)

4

8

0

54

0

0

0%

0,19%

0%

0%

Elveszett
nap ráta*

0,015% 0,03%

Betegség
miatti hiányzás
összesen
(naptári nap)

508

559

1 052

813

873

1 019

Hiányzási
ráta*

1,92%

1,93%

3,96%

2,8%

3,06%

3,33%

Foglalkozási megbetegedés és halállal végződő munkabaleset
a jelentéstételi időszakban nem fordult elő.
* Az elveszett napok és hiányzások összes ledolgozandó
munkanaphoz viszonyított aránya.
A felügyelt munkavállalók és a vállalat területén dolgozó személyek
kapcsán nem rendelkezünk hiányzási információkkal.

A hiányzások esetében jelentős emelkedés figyelhető meg, amit
mindkét évben néhány kolléga elhúzódó betegsége magyaráz.

Munkatársaink számára sportolási lehetőséget is biztosítunk
egy közeli sportközpontba váltott vállalati bérlettel.

M U N K ATÁR SAK É S VE Z E TŐS ÉG
K AP C SO L ATA , KO M M U N I K ÁCI Ó

0

Vállalatunk kultúrája és
a lapos szervezeti felépítés ösztönzi
a nyílt és őszinte kommunikációt,
a rendszeres információcserét
a menedzsment és
a munkatársak között.

munkabaleset
0 MUNKABALESET
TÖRTÉNT VÁLLALATUNKNÁL
2016/17-BEN

A kommunikáció leggyakrabban email-en és az intraneten keresztül történik, de fontos szerepe van a havonta megtartott
kibővített vezetői értekezleteknek és a közvetlen felettesi csatornákon való információáramlásnak is. A jövőben a kommunikációt belső Facebook csoport létrehozásával tervezzük továbbfejleszteni.
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Fontosnak tartjuk, hogy a vállalat
eredményeit minden munkatársunk
magáénak érezze, és erősítsük
a szervezeti összetartást.
Ezért többek között valamennyi munkatársunk részt vehetett
az Unicum Riserva bevezetéséhez kapcsolódó képzésen az
újonnan kialakított gyógynövény- és fűszerbárban és a marketinges kollégák Dunaharaszti gyárban történő munkavégzése is
e célt szolgálta.
A munkavállalói elégedettségvizsgálat a jelentéskészítés idején
zajlik. Az eredményekről következő jelentésünkben tudunk számot adni, de az anonim és önkéntes részvételi arányra kitűzött
70%-os cél teljesült.
Társaságunk a munkáltató és munkavállalók együttműködése,
illetve a munkavállalók döntésekben való részvétele kapcsán
is maximálisan biztosítja a jogszabályok betartását, a kollektív
tárgyaláshoz való jogot. A társaság munkatársai közül többen
tagjai az Élelmiszeripari Dolgozók Szakszervezetének, a kollektív szerződés hatálya alá tartozó munkavállalók aránya: 99% (a
vezető állású munkatársak nem tartoznak a hatálya alá). Vállalatunknál Üzemi Tanács működik. A szervezeti működésben
bekövetkező jelentős változások bejelentésére vonatkozó minimális értesítési idő társaságunknál nincs definiálva.

F LU K TUÁCI Ó É S ÚJ B E LÉ P Ő K
Társaságunknál jellemzően kifejezetten alacsony a fluktuáció,
és ez az elmúlt két üzleti évben is így volt. Az új belépők arányának növekedése a korábbiakban bemutatott létszámbővülés következménye.

8%
VÁLLALATUNKNÁL
A FLUKTUÁCIÓ 8%

A VÁ L L A L AT T Ó L TÁVOZO T T
A L K A L M A Z O T TA K S Z Á M A ( F Ő) É S A R Á N YA
2014/2015 2015/2016

2016/2017

Telephelyenként
Budapest

9

7

10

Dunaharaszti

1

2

9

Kecskemét

14

0

0

Nő

10

2

5

Férfi

14

7

14

30 év alatti

6

5

4

30-50 év közötti

11

4

12

50 év feletti

7

0

3

Összesen

24

9

19

Felvettek aránya összesen

11%

4%

8%

Nemenként

Korcsoportonként

F E LV E T T A L K A L M A Z O T TA K S Z Á M A ( F Ő)
É S A R Á N YA
2014/2015 2015/2016

2016/2017

Telephelyenként
Budapest

10

11

15

Dunaharaszti

2

4

14

Kecskemét

0

2

3

Nő

7

6

12

Férfi

5

11

20

30 év alatti

7

8

15

30-50 év közötti

3

8

13

50 év feletti

2

1

4

Összesen

12

17

32

Felvettek aránya összesen

5%

8%

14%

Nemenként

Korcsoportonként
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F E LE LŐS ALKO H O LFOGYA SZ TÁ S TÁM OGATÁ SA
PRIORITÁSOK ÉS KITŰZÖTT CÉLOK
(2015-2017)
A minőségi és mértékletes
alkoholfogyasztást elősegítő tevékenységek
folyamatos működtetése.
A felelős alkoholfogyasztás elveit
a vállalat beépíti saját képzéseibe
(mentorprogramok) és a Magyar Szeszipari
Szövetség és Terméktanácson (MSzSzT)
keresztül kezdeményezi, hogy az országos
bartender képzések tematikájának is állandó
részévé váljon 2017-ig.

ELÉRT EREDMÉNYEK
(2015-2017)
Továbbra is feltüntettük a „Zwack
minőséget, de mértékkel!” mottót
termékeinken és reklámanyagainkon;
marketingtevékenységünk alapja
a Marketing Kódex.
A gyógynövény- és fűszerbárban
megrendezett mentorprogramok és
szakmai képzések része lett a felelős
alkoholfogyasztás elveinek ismertetése.

JÖVŐBELI CÉLOK
(2017-2019)
A vállalati weboldalunkon külön oldal
megjelenítése a felelős és kulturált
alkoholfogyasztásról.
A kulturált alkoholfogyasztásra vonatkozó
képzések folyamatos fenntartása a saját
képzésekben, mentorprogramokban és
a bartender képzésben egyaránt.

Az MSzSzT segítségével a kulturált
alkoholfogyasztás két országos bartender
képzés tematikájába is beépült állandó
tananyagként.

Az Önszabályozó Reklámtestület (ÖRT)
jóváhagyásának kikérése minden image
kampányról.

A reklámok és megjelenések előzetes
véleményeztetése megtörténik.

A vállalat összes digitális felületét
megfeleltetjük az ÖRT szabályozásnak és
folyamatosan monitorozzuk ezeket
a megfelelés érdekében.

A józan közlekedést célzó kezdeményezések
folyamatos nyomon követése és
támogatása, az MSzSzT tagjaként
a megvalósított prevenciós projektek
folytonosságának fenntartása.

A fesztiválokon, a kulturált
alkoholfogyasztást ismertető standok
működtetése az MSzSzT-vel közösen
hosszú múltra tekint vissza.

Az MSzSzT tagjaként a megvalósított
prevenciós projektek folytonosságának
fenntartása.

2016-ban a Diageo-val közös
szervezésben, a Captain Morgan és
Johnnie Walker promóciók részeként a
Diageo önkéntesei népszerűsítették a
felelős alkoholfogyasztást az italmérték.hu
támogatásával.

A Zwack Unicum Nyrt. elkötelezett a kulturált és felelősségteljes alkoholfogyasztás
mellett. Társaságunk egyrészt termékei értékesítése és marketingje során, másrészt
kampányokban való szerepvállalással ösztönzi a felelős alkoholfogyasztást.
MAR K E TI N G KO M M U N I K ÁCI Ó
É S K É PZ É S E K
2004 óta alkalmazzuk Marketing Kódexünk előírásait és elvárásait, amelyek valamennyi – alkoholtartalmú márkánk építése érdekében végzett – marketingtevékenységre teljes körűen és kötelezően vonatkoznak, pontosan meghatározva a megvalósítás
folyamatát, illetve a felelősségi köröket is. Internetes kommunikációnkat is az önszabályozás és a felelős alkoholfogyasztás
határozza meg, oldalaink tartalma nehezített beléptetés után
érhető el a látogatók számára. Társaságunk marketingkommunikációjáért a marketing igazgató a felelős, a termékcímkék
tartalmáért a marketing igazgató és a termékfejlesztés munkatársai együttesen felelnek.
A Zwack Unicum Nyrt. az elmúlt két évben is aktív tagja volt
az Önszabályozó Reklámtestületnek (ÖRT), ezzel egyúttal elfogadva a Magyar Reklámetikai Kódex alapelveit. Az ÖRT nélkülözhetetlen előszűrő számunkra. A szervezettel folyamatos
konzultációt folytatunk, tervezett reklámkampányainkat és
minden image kampányunkat is előzetesen véleményeztetjük.
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M EG FOG N I A Z I LL ATOT
„Az Unicum több mint 40 féle gyógynövényt tartalmaz, és a
gyógynövények több más termékünknek is fontos összetevői. A
gyógy- és fűszernövények világa csodálatosan érdekes és változatos, történetük az egész emberiség történelmét felöleli. Ezt a
sokszínű világot, valamint a társaságunknál lévő hozzáértést szeretnénk megismertetni látogatóinkkal a gyógynövény- és fűszerbárban. Zártkörű képzéseinken elsősorban kereskedelmi, gasztronómiai partnereink vehetnek részt, célunk, hogy megtapasztalják
azt a mély szakértelmet, sokszínűséget, ami egy pohár italban van.
Zólyomi Zsolt, az egyetlen magyar parfümőr, illetve Nagy Zoltán
a Boutiq’ Bár tulajdonosa megkérdőjelezhetetlenül a legmagasabb szakmai színvonalat képviseli előadásainkon. Természetesen az Unicum receptjének féltve őrzött titkát nem fedjük fel, de
elmondjuk a gyógynövény és fűszernövény közötti különbséget,
és bemutatunk négy gyógy- és fűszernövényt, amelyek biztosan
benne vannak a likőrben. Képzéseink egyik talánya, hogy hogyan
fogjuk meg a gyógy- és fűszernövények elillanó értékeit, illatát,

amelyhez az elméleti háttér mellett gyakorlati, a mindennapokban is hasznosítható ismereteket kapnak vendégeink, többek között a növények, ízek, italok párosítása, keverése kapcsán.
A bárban összesen 140 fajta gyógy- és fűszernövényt állítottunk
ki szárítva vagy kivonatok, párlatok formájában és ezek mindegyike ehető. Vendégeink lehetőséget is kapnak a növények
megkóstolására, és egyben a működő gyógynövényraktárunkba
is bepillantást nyerhetnek egy üvegfalon keresztül. Munkatársaim esetenként zavarba is jönnek, ha éppen akkor kell a – titkok
megőrzése érdekében – kóddal ellátott zsákokból gyógynövényt
vételezniük, amikor a bárban látogatók vannak.
Szakértőink előadásain fél év alatt mintegy kétezren vettek részt,
kifejezetten pozitívan nyilatkozva azokról. Nagy élmény volt számomra, hogy egy pálinkaversenyen – a gyártól távol – bírálótársaim a gyógynövény- és fűszerbári élményeikről beszélgettek
elismerően, nyilvánvalóan nem ismerve kötődésemet.”

Rádai Erzsébet
fejlesztési menedzser és gyógynövény szakértő

2 000 fő
2 000 RÉSZTVEVŐ
A „MEGFOGNI AZ ILLATOT”
KÉPZÉSEN FÉL ÉV ALATT
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18 millió
A „ZWACK MINŐSÉGET, DE MÉRTÉKKEL!”
SZLOGEN TÖBB MINT 18 MILLIÓ ALKALOMMAL
JELENT MEG TERMÉKEINKEN ÉS
REKLÁMANYAGAINKON

A figyelemfelhívó, „Zwack minőséget, de mértékkel!” szlogen
évek óta olvasható valamennyi kommunikációs eszközünkön,
így termékeink címkéjén is. A termékeinken található információk, címke tartalmak meghatározása a mindenkor érvényes
jogszabályi elvárásokkal összhangban történik. Termékeinken
az italok kategória szerinti meghatározása mellett az összetevők listáját nem, de az esetleges allergén tartalmú összetevőket
minden esetben feltüntetjük, ezen túlmenően kötelező elem az
alkoholtartalom megjelölése.
Plakátjainkon könnyen értelmezhető ikonokból álló grafika jelenik meg, a mértékletes alkoholfogyasztást ösztönözve. A grafika
a javasolt fogyasztási mennyiségeket mutatja be külön a hölgyek
és külön az urak számára, valamint tájékoztat arról, hogy mely
esetekben nem javasolt egyáltalán az alkohol fogyasztása.

Saját, házon belül tartott
mentorprogramjaink és szakmai képzéseink
részévé tettük a kulturált, felelős és
mértékletes alkoholfogyasztás elveinek és
gyakorlati megvalósításának ismertetését.
Vállalatunk támogatja a felelős alkoholfogyasztás elméleti
és gyakorlati tematikájának beépítését a különböző szakmai
oktatási programokba, mint például a szakképző iskolák bartender képzési tantervébe. A Magyar Szeszipari Szövetség és
Terméktanács (MSzSzT) révén hat képzési helyből kettőnél már
a tananyag szerves részét képezi ez a tematika. A kulturált alkoholfogyasztás elveinek ismertetése pedig továbbra is része a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szeszkultúra című tantárgyának.

P R E VE N CI ÓS K AM PÁN YO K

Vállalatunk a felelős alkoholfogyasztást
népszerűsítő kampányokat szervezeti
együttműködések révén valósítja meg.
Különösen nagy energiát fordítunk
a mértékletes alkoholfogyasztás
elősegítésére és a fiatalkorúak
alkoholfogyasztásának megelőzésére.
Zwack Unicum Nyrt. elkötelezett tagja az MSzSzT-nek és kiemelten fontosnak tartja, hogy a korábban megkezdett prevenciós projektek folytonossága megmaradjon, emellett támogatja új figyelem felhívó kampányok megvalósítását.

Az alkoholos befolyásoltság alatt történő gépjárművezetés megelőzését a „Join the pact” kampány keretében támogatjuk. Társaságunk 2014-ben csatlakozott partnere és résztulajdonosa, a Diageo egyik márkájának ezen kampányához. A Johnnie Walker 9 éve
indította útnak szemléletformáló kezdeményezését. A Forma-1-es
sztárpilóták, mint Jenson Button, Mika Hakkinen, Lewis Hamilton
nevével fémjelzett kampány célja, hogy felhívja a figyelmet az alkoholfogyasztás veszélyeire, illetve arra, hogyan csökkenthető a
közúti balesetek száma felelős és mértéktartó alkoholfogyasztás
mellett. A kampány a Mercedes McLaren Forma 1-es csapatának
köszönhetően 2014-ben jutott el Magyarországra.
A „Join the pact” kampány elnevezése Magyarországon 2016ban „Soha ne igyál, ha vezetsz” lett, és a program egyesült a
2005-ben kialakított „Józan közlekedésért Chartával”. A „Soha
ne igyál, ha vezetsz” alapelv mellett bárki leteheti a voksát, aki
egyetért az üzenettel, és szeretné támogatni a kampány sikerét.
A kezdeményezéshez 2005 óta összesen több mint 150 ezren
csatlakoztak, a www.sohaneigyalhavezetsz.hu honlapon keresztül. A program évek óta élvezi az ORFK- Országos Balesetmegelőzési Bizottság támogatását.
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SZOCIÁLI S É S K U LTU R ÁLI S SZ E R E PVÁLL AL Á S
PRIORITÁSOK ÉS KITŰZÖTT CÉLOK
(2015-2017)
A hosszú múlttal rendelkező és azonos
értékrenden alapuló, szilárd támogatói
kapcsolatok fenntartása a jövőben is.

ELÉRT EREDMÉNYEK
(2015-2017)

JÖVŐBELI CÉLOK
(2017-2019)

Molnár Ferenc Általános Iskola KIP (Komplex
Instrukciós Program) támogatása.

A vállalat vallott értékeihez szorosan
kapcsolódó ügyek és dolgozói
kezdeményezések felkarolása és az évek óta
támogatott szervezetek további erősítése.

A Tűzoltó utcai Gyermekklinika támogatása.
A békéscsabai Zwack József Kereskedelmi
és Vendéglátó-ipari Iskolával az
együttműködés folytatása.

Pénzbeli adományozáson túlmutató
támogatási formák hagyományának
tovább éltetése, a munkatársak önkéntes
tevékenységének elősegítése.

A vállalat vezetése minden munkatárs
számára egy munkanapot biztosít önkéntes
tevékenységre.
A munkatársi kezdeményezések támogatása
teret adva a rászorulók részére szervezett
különböző adománygyűjtési felhívásoknak is.

Iroda biztosítása
a Csodalámpa Alapítványnak.
Az önkéntesség ösztönzése a szervezési
feladatok átvállalásával.

A Zwack Unicum Nyrt. fontosnak tartja, hogy aktív szerepet vállaljon
a helyi közösség életében, segítséget nyújtson egy fejlődő közösség építéséhez,
az értékeivel összhangban lévő és azt erősítő programok megvalósításához.
Vállalatunk, illetve az Unicum gyár Ferencváros szerves része,
így kifejezetten elkötelezettek vagyunk támogatása iránt.
Segítségnyújtásunk az alábbi területekre fókuszál:

H E LY I KÖZÖS S ÉG E RŐS ÍTÉ S E

• helyi közösség erősítése, ezen belül a gyermekek fejlesztése
és egészségének védelme;
• a kultúra és sport, mint kimagasló emberi
eljesítmény elismerése.

A Zwack Unicum Nyrt. 2010 óta támogatja a Budapest IX. Kerületi Molnár Ferenc Általános Iskolát, mely a Komplex Instrukciós Program (KIP) referenciaiskolája. A program célkitűzése
a hátrányos helyzetűek társadalmi integrációjának elősegítése, hátrányuk leküzdése. A KIP egyik legfontosabb jellemzője,
hogy különböző képességek alkalmazását teszi lehetővé, tehát
az eltérő szociális háttérrel, tudással rendelkező gyerekeknek
alkalma nyílik a feladatok sikeres megoldására a csoportmunka
során. Így egyaránt elérhetővé válik a gyengébb tanulók felzárkóztatása és a jó képességű, kiemelkedő tanulók tehetséggondozása is: érvényesül a „Mindenki jó valamiben!” elv.

Támogatási döntéseink alapja minden esetben a vállalat értékrendszeréhez illeszkedő felső vezetői konszenzus.

TÁ M O G ATÁ S O K * A Z A D ÓZ Á S E L Ő T T I
E R E D M É N Y A R Á N YÁ B A N ( %)
2014/2015

2015/2016

2016/2017

4,1%

4,9%

5,7%

* Pénzbeli támogatások, a szponzorációt nem, de a társasági
adókedvezmény terhére kifizetett támogatásokat tartalmazza.

Az iskola kimagasló eredményeket ért el a módszer beindítása
óta. Mind a beiskoláztatás, a lemorzsolódás és hiányzás, mind
a továbbtanulás szempontjából javulás tapasztalható a „molnárosok” körében. Az iskola létszáma 2010-ben 232 fő volt, a
2017/18-as tanévben 630 tanuló, 26 osztályban kezdi a tanévet.
Az évfolyamismétlők száma folyamatosan csökken, arányuk jelenleg csupán 0,01%. A KIP módszernek köszönhetően, a tavalyi évben valamennyi nyolcadikos diák felvételt nyert érettségit
adó intézménybe (gimnázium vagy szakközépiskola).
A KIP sikere megmutatkozik az elégedettségmérés eredményeiben is. A tanulók, a tanárok, és a szülők tanintézettel kapcsolatos elégedettsége kiemelkedően magas. A pedagógusok
attitűdje is átalakult, inkluzív szemlélet jellemzi.
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8 év
8 ÉVE TÁMOGATJUK
A MOLNÁR FERENC ÁLTALÁNOS
ISKOLA KIP PROGRAMJÁT

A módszer iránt nagy az érdeklődés más intézmények részéről.
Az intézmény felvállalta a képzést, a KIP módszer trénereként
14 iskolában (az ország különböző részein) tartott sikeres módszertani képzést. 2017-ben az iskola az Oktatási Hivatal bázisiskolája lett. Ugyanebben az évben engedélyt kapott, hogy szeptembertől angol-magyar két tannyelvű iskolaként működjön.
Öt felsőoktatási intézmény küldi hallgatóit tanítási gyakorlatra
az iskolába, hogy megismerjék és elsajátítsák a módszert.

Vállalatunk nemcsak a KIP bevezetésekor támogatta az iskolát,
hanem továbbra is elkötelezett a program megvalósításáért. Az
anyagi támogatás mellett technikai eszközökkel, bútorokkal és
ifjúsági könyvekkel is segítjük az ott folyó munkát.
Társaságunk az irodaház 2016-ban lecserélt, jó állapotú bútorait iskoláknak és szociális intézményeknek adta át. A támogatott intézmények körére munkatársaink is javaslatot tehettek.
Összesen hat intézmény részesült a bútorokból, a legtöbbet a
Molnár Ferenc Általános Iskola és a Szociális és Rehabilitációs
Alapítvány kapta. A bútorok megvásárlására munkatársaink is
lehetőséget kaptak, a bútorok mintegy egyharmada került ily
módon hasznosításra.
Több évre nyúlik vissza együttműködésünk a Tűzoltó utcai
Gyermekgyógyászati Klinikával is. A Zwack Unicum Nyrt. támogatásával megvalósított „egynapos osztályt” 2015 tavaszán
adták át. Az új kórházi osztályon a gyerekek járó betegként, de
professzionális környezetben és módon kapják meg a szükséges ellátást úgy, hogy közben családtagjaikat se kelljen nélkülözniük. 2016-ban adományunk segítségével a kórház egy új
transzport lélegeztető gépet tudott vásárolni.
A Csodalámpa Közhasznú Alapítvány szándékát, hogy minél
több beteg gyermek kívánságát tudják teljesíteni, a jövőben
iroda biztosításával támogatjuk társaságunk székhelyén.
Vállalatunk kapcsolata a békéscsabai Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Iskolával hosszú évekre tekint vissza.
Békés megye egyik legkiválóbb szakképző intézményét ösztöndíjakkal, tanulmányi kirándulásokkal, továbbképzési lehetőségek biztosításával támogatjuk.

F Ő B B TÁ M O G ATÁ S B A N R É S Z E S Ü L Ő
SZERVEZETEK ÉS ESEMÉNYEK
Őrzők Közhasznú Alapítvány
a Tűzoltó Utcai Daganatos és Leukémiás Gyerekekért
Alapítvány a Molnár Ferenc Általános Iskoláért
Démétér Alapítvány
Kereskedelmi-, Vendéglátó-ipari
és Idegenforgalmi Szakképzési Alapítvány
Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány
Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.
(ExperiDance Táncegyüttes)
Magyar Állami Operaház
Magyar Virtuózok Művészeti Nonprofit Kft.
Örkény István Színház Nonprofit Kft.
Magyar Vízilabda Szövetség
Alba Volán Sportclub
Radnóti Miklós Színház
Kecskeméti Katona József Színház
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Ö N K É NTE S S ÉG

Családi vállalatként kultúránk része a kölcsönös felelősségen alapuló együttműködés.
Cégünk elkötelezett az önkéntesség és a dolgozói kezdeményezések felkarolása iránt,
munkatársaink segítségnyújtását társaságunk jellemzően adománnyal egészíti ki.
2016-tól biztosítunk egy munkanapot munkatársainknak az
önkéntes munkára. E lehetőséggel a jelentéstételi időszakban kevesen éltek, ezért a jövőben önkéntes program és alkalom megteremtésével, illetve a szervezésben való részvétellel is támogatjuk a segítségnyújtást, ahogyan tettük ezt a
kereskedelmi csapat esetében is. A kereskedelmi igazgatóság munkatársai egynapos munkával és egy hatalmas hajó
alakú fajáték ajándékozásával segítettek a tamási óvoda udvarának felújításában.
Kollégáink indultak a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány által, Magyarországon első alkalommal szervezett jótékonysági
úszóversenyen, a Swimathonon. 5 úszó munkatársunk összesen
500 ezer Ft-ot gyűjtött, és cégünk ugyanekkora összeggel egészítette ki az adományt, mellyel a Déméter Ház Alapítványt támogattuk (Munkatársunk személyes beszámolóját a Hatékony
hulladékgazdálkodás fejezet tartalmazza).
Csatlakoztunk a Horizont Szociális Alapítvány „100 gyermek
Karácsonya 2016” kampányához. Az alapítvány hátrányos
helyzetű IX. kerületi gyerekeket ajándékozott meg karácsonykor, amelyhez munkatársaink ruhákat és játékokat, valamint
75 ezer Ft pénzadományt gyűjtöttek, melyet társaságunk
megduplázott. A műanyag kupakok gyűjtése sokéves hagyomány munkatársaink körében, több gyermek gyógyulásához
is hozzájárultunk ezzel.

500 000 Ft
A SWIMATHONON RÉSZT
VETT 5 MUNKATÁRSUNK
500 000 FT ADOMÁNYT
GYŰJTÖTT
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JÓTÉ KO N Y C SA PATÉ P ÍTÉ S
„Kapcsolatom a Zwack Unicum vállalattal a Múzeum és Látogatóközpont diákmunkásaként kezdődött, ahol orosz-angol végzettségemet kamatoztatva kezdtem dolgozni. Az államvizsga
közeledtével már fontolgattam az állandó munkahely keresését,
így amikor itteni vezetőm állást ajánlott, nem volt kérdéses a válaszom.
A próbaidő leteltét követő első munkanapomat a vállalat éves értékesítési konferenciáján ünnepelhettem. Az első nap a szakmai
fejlődés jegyében telt, míg a második napon a tamási Aranyeső
óvoda udvari fajátékait és – a maradék festéket és lendületet kihasználva – kerítésének egy részét festettük le, közel 70 kollégámmal együtt. Új munkatársként kíváncsian vártam, hogyan fogom
megtalálni a helyem. Kommunikatív emberként nem tartottam
az eseménytől, és várakozásom beigazolódott, az óvodaszépítés
kifejezetten jó hangulatban, eredményesen telt. Több csapattal
dolgoztam együtt és az itteni élményekből, beszélgetésekből a
következő hónapok munkája során is tudtam meríteni. A munkát
megköszönve az óvoda megvendégelt minket, majd az óvodások
műsora zárta a napot, ami igazán megható volt. Jó érzés volt látni
az óvodások örömét a megújult, immár színes játékokat szemlélve.
Szerencsésnek érzem magam, hogy egy ilyen élménynek lehettem részese az első munkahelyemen és a munkába állásom e
korai időszakában.”
Négyesi Rebeka
látogatóközponti munkatárs
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FELELŐS GAZDÁLKODÁS
GA Z DA SÁG I E R E D M É N Y E S S ÉG
GA Z DA SÁG I TE L J E S ÍTM É N Y

Egy vállalat gazdasági eredménye nem elszigetelt jelenség, hiszen
a társaság és tágabb, illetve szűkebb környezete kölcsönösen hat egymásra.
Az erőforrások hatékony felhasználása kulcsfontosságú a hosszú
távon fenntartható, sikeres működésben.
Az eredményes működés teszi lehetővé a munkatársak méltányos javadalmazását, a folyamatos megrendeléseket beszállítóink számára, illetve a jótékonyságot; emellett az állam és az
önkormányzatok számára befizetett adó hozzájárul a közösség
céljainak megvalósításához. Természetesen a kapcsolat nem
egyoldalú, a gazdasági, társadalmi, természeti környezet is jelentős hatással van társaságunkra.
A Zwack Unicum Nyrt. gazdasági teljesítménye és céljai a profit,
illetve a piaci részesedés vonatkozásában, Igazgatósági és Felügyelő Bizottsági jóváhagyással kerülnek meghatározásra.
Teljesítésükért a társaság vezérigazgatója felel. A 2016/2017es üzleti év gazdaságilag kifejezetten sikeres volt, növekedett
piaci részesedésünk, és részben a jogszabályi változásoknak
köszönhetően (2017. január 1-jétől a kibővült a NETA hatálya alá
tartozó termékek köre) az értékesítés is számottevően bővült
az előző évhez képest. A gazdasági és pénzügyi teljesítményt

részletesen az Éves Jelentés tartalmazza. A gazdálkodásra
vonatkozó adatokat ebben a fejezetben az Éves Jelentésben
megjelenő mérleg és eredménykimutatás szemléletétől eltérően mutatjuk be a visszatartott nyereségre, illetve a kifizetések
érintett csoportok szerinti megoszlására fókuszálva.

8 millió
2016/2017-BEN KÖZEL
8 MILLIÓ LITER ITALT
GYÁRTOTTUNK

A KELETKEZETT ÉS FELOSZTOTT GAZDASÁGI ÉRTÉK BEMUTATÁSA
(IFRS SZERINTI EREDMÉNYKIMUTATÁS ADATAIBÓL, M FT)
2014 / 2015

2015 / 2016

2016 / 2017

I. Megtermelt közvetlen gazdasági érték

22 053

21 948

25 522

Bevételek (értékesítés bruttó árbevétele jövedéki adóval +
egyéb bevételek + pénzügyi bevételek)

22 053

21 948

25 522

Érintett csoport

II. Felosztott gazdasági érték

22 531

21 740

25 399

Szállítók

Működési költségek (értékcsökkenési leírás nélkül)

7 838

7 776

8 891

Munkavállalók

Alkalmazotti bérek és juttatások
(személyi jellegű ráfordítások)

2 611

2 542

2 646

Tulajdonosok

Tőkebefektetőknek szánt kifizetések (osztalék)

2 400

1 700

2 100

Állam

Államkasszába történő befizetések (adók a személyi jellegű
ráfordítások járulék és adóterhei nélkül, illetve az ÁFA nélkül)

9 575

9 604

11 574

Helyi közösségek,
civil szervezetek

Közösségi befektetések (adomány és szponzoráció)

106

118

188

Összes érintett

Visszatartott nyereség (I.-II.)

-479

208

123
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A személyi jellegű ráfordítás mértéke a teljesítményt elismerő
juttatásról ad számot. Adóbefizetéseink 75%-át a jövedéki adó
teszi ki, amelynek értéke a bevételek között is szerepel, emellett a termelési és értékesítési tevékenység indokolja az anyagjellegű ráfordítások nagy arányát.
Társaságunk helyi és országos szinten egyaránt jelentős adófizető. A befizetett helyi adók az összes adóbefizetésből 2%-ot
képviselnek. A hazánkban éves szinten alkoholtermékekből
befolyó összes jövedéki adó 10%-a a Zwack Unicum Nyrt. termékeiből származott 2016-ban. Társaságunk az adófizetési kötelezettségének a jogszabályi előírásoknak megfelelően tesz
eleget, az adó összege nagymértékben függ az értékesített
volumentől.

BEFIZETETT ADÓK (MFT)
2014/2015 2015/2016 2016/2017
Helyi adó

229

256

267

Országos adó*

10 991

11 090

13 113

Összesen*

11 220

11 346

13 380

* ÁFA nélkül

A szeszesital gyártásból és értékesítésből származó közvetett
gazdasági hatásaink főként Magyarországot érintik, tekintettel
arra, hogy a gyártás teljes mértékben itt történik, illetve értékben beszerzéseink közel 70%-a származik hazánkból, a közvetlenül termelést ellátó szállítók 80%-a magyarországi. A hazai
beszerzések arányát, valamint a hazai piacokon történő értékesítés arányát tekintve vállalatunk közvetett munkahelyteremtő
képessége is itt érvényesül.

70%
ÉRTÉKBEN BESZERZÉSEINK
KÖZEL 70%-A SZÁRMAZIK
HAZAI BESZÁLLÍTÓTÓL

É R TÉ K E S ÍTÉ S
A Zwack Unicum Nyrt. belföldi vevőköre stabilan három részre
osztható:
• kiskereskedelmi értékesítés: közel 50%;
• gasztronómia: szintén közel 50%;
• közvetlen fogyasztói eladás: 0,5%.
Vállalatunk a meghatározó kiskereskedelmi hálózatokkal van
kapcsolatban Magyarországon. A gasztronómiai egységek kiszolgálása, a bor üzletág kivételével, kizárólag nagykereskedőkön keresztül történik.
Márkáink külföldi elérhetősége fontos számunkra, ezért jelenleg
közel 50 országba értékesítjük termékeinket. A prémiumtermékek jellegzetes képviselői kaphatóak hazánkon túl is, termékeink
mintegy 10%-át értékesítjük külföldön. Közel 20 féle terméket exportálunk, minden 5. liter Unicumot külföldre értékesítjük. Az exportértékesítés terén korábbi kulcspiacaink élveznek prioritást,
így Olaszország, Németország, Szlovákia és Románia, valamint a
további európai uniós piacok meghatározóak.
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13 000 fő
MÚZEUM ÉS
LÁTOGATÓKÖZPONT
13 000 LÁTOGATÓT
FOGADOTT

M ÚZ EU M É S L ÁTOGATÓ KÖZ P O NT
„Az elmúlt hat év alatt lényeges változások történtek a Zwack
Unicum Múzeum és Látogatóközpontban, amelyet jól jellemez a
látogatók számának változása. Míg 2010-ben 1700-an tekintették
meg a múzeumot, addig 2016-ban már 13 000 vendégünk volt.
A siker természetesen több összetevős, de úgy gondolom,
kulcsszerepe van az itt dolgozó csapatnak és a vezetőség, illetve a Zwack család bizalmának, támogatásának. A folyamatos fejlesztések eredményeként a Múzeum és Látogatóközpont
szolgáltatásai mára kerek egészet alkotnak a turizmus, kiskereskedelem és rendezvények hármasa révén.
A Múzeum különleges lehetőséget kínál az Unicum egyedülállóságának, illetve a vállalat és a Zwack család hagyományainak
bemutatására. Mivel magyar és külföldi vendégek közel fele-fele arányban látogatnak el hozzánk, ezért fontosnak tartjuk,
hogy érdekes programot nyújtsunk a hazai és a külföldi látogatóknak egyaránt. Meggyőződésünk, hogy értékeinkre nem csak
mi, de az egész ország méltán lehet büszke.

alapján – számos nyelven kínálunk tárlatvezetést. A program az
Unicum pince látogatásával, valamint az Unicum és az Unicum
Szilva hordóból történő csapolásának lehetőségével zárul. Az
egyéni látogatók naponta egy alkalommal vehetnek részt tárlatvezetésen, de az audio guide folyamatosan és több nyelven
elérhető számukra.
Fontosnak tartjuk a kapcsolatok erősítését a cég működéséhez
kapcsolódó szakirányú képzésben részt vevő diákokkal, ezért
számukra szakmai előadásokat kínálunk a kompetens kollégák
bevonásával. Legjellemzőbb a vendéglátó-ipari iskolák, illetve
az üzleti képzésben részt vevő csoportok érkezése.
Reálisnak tartom a látogatószám további, akár az elmúlt időszakot jellemző mértékű emelkedését, amelyet a központ 2016
végén megvalósított átalakítása is segít. Az átalakítás egyébként az elmúlt év egyik legnagyobb kihívása volt számunkra,
hiszen ezalatt is biztosítanunk kellett a zavartalan működést,
még az üzlet három hetes átalakítása alatt is kiszolgáltuk vendégeinket egy ideiglenesen létrehozott helyszínen.”

Az elmúlt időszakban sokat dolgoztunk a látogatás személyes
élménnyé alakításán. Csoportok számára – előzetes egyeztetés
Szájbely Ernő
látogatóközponti és rendezvény menedzser

E LI S M E R É S E K
Büszkék vagyunk rá, hogy az elmúlt időszakban is több marketing aktivitásunk és kommunikációs kampányunk bizonyult
rendkívül sikeresnek. Az elért hatás mellett a kommunikációs
szakma is számos elismeréssel díjazta törekvéseinket. Összesen hét alkalommal emelték megvalósításainkat a legjobbak
közé a legnívósabb szakmai versenyeken, megkaptuk többek
között az Arany Penge, Arany Effie, Ezüst Lollipop és Arany
Prizma díjakat.

A Kalinka Gold magas minőségét független szakértők is elismerték: 2016-ban a termék elnyerte a klagenfurti World Spirits
Award aranyérmét.

26

ET I K US Ü Z L ET I M AG ATA RTÁ S

E TI K U S ÜZ LE TI MAGATAR TÁ S
PRIORITÁSOK ÉS KITŰZÖTT CÉLOK
(2015-2017)
Transzparencia: Etikai Kódex rendszeres
oktatása kiemelt fókusszal a kulturált
alkohol-fogyasztásra és az ajándékok
elfogadására.
Jogkövető működés.
Hatékony kommunikáció az érintettekkel.

ELÉRT EREDMÉNYEK
(2015-2017)
Az Etikai Kódex oktatása 2016 tavaszán
megvalósult.
Minimális bírság tételek és hatósági
észrevételek jellemzik jogkövető
működésünket. Harmadik fél által végzett
visszaélés-vizsgálat alapján akciótervet
valósítottunk meg.
Növeltük a vevői elégedettségvizsgálat
gyakoriságát. Az érintettek irányába
meghatároztuk a megfelelési
kötelezettségeket.

É R I NTE T TE K

Társaságunk egyik legfőbb alapértéke
az etikus üzleti magatartás.
Vezetőségi szinten számba vettük azokat az elvárásokat, amelyeket az érdekelt felek támasztanak a Zwack Unicum Nyrt. irányába. Ezek közül meghatároztuk azokat, amelyeknek az üzleti
etika elveinek teljesítésével – kvázi megfelelési kötelezettségként – eleget kívánunk tenni.
A megfelelési kötelezettségeket az ISO alapú irányítási rendszerszabványok új, 2015. évi változatára való áttérés keretében,
2017 elején határoztuk meg. Megváltozott integrált irányítási

ÉRINTETT
CSOPORT
Tulajdonosok

JÖVŐBELI CÉLOK
(2017-2019)
Etikai Kódex rendszeres, évenkénti oktatása.
Integrált irányítási politika kommunikálása a
vállalati weboldalon.
A visszaélés folyamatokban rejlő potenciális
kockázatainak felmérése külső szakértővel
rendszeres időközönként.
A vevőelégedettség-mérés kiterjesztése a
Múzeum és Látogatóközpont vendégeire.

politikánk a fenntarthatósági stratégia (ld. Vezérigazgató a fenntarthatóságról és értékeinkről) valamennyi elemére kiterjed, elkötelezettséget vállalva megvalósításuk iránt, meghatározva a
működésünk során érvényesítendő alapelveket, így erősítve beépülésüket a működésbe. Integrált irányítási rendszerünk a minőségirányításra, környezetirányításra, az élelmiszerbiztonságra
és energiairányításra terjed ki, ez utóbbi rendszerelem kiépítése
éppen folyamatban van.

Fontosnak tartjuk az érintettekkel történő
hatékony és együttműködő kommunikációt.
Az érintetti kapcsolattartás jellemzőit a következő táblázat mutatja be.

FŐBB ÉRINTETTEK

A PÁRBESZÉDRŐL

BEVONÁS MÓDJA

Peter Zwack & Consorten
H.AG. Zwack család és az
Underberg család (50%+1
részvény)

Vállalat alapvető stratégiai irányainak
meghatározása, beleértve a
fenntarthatóságot is

Éves és negyedéves pénzügyi jelentések

Diageo Holdings Netherlands
B.V. (26%)
Közkézen (24%-1 részvény)

Éves teljesítmény értékelése, célok
definiálása
Működési információk
A felelős vállalatirányítás elemeinek
meghatározása és működtetése
A belső ellenőrzés irányítása
Teljesítménymutatók, környezeti,
energetikai, élelmiszer-biztonsági
és munkabiztonsági teljesítmény
bemutatása

Felelős vállalatirányítási jelentés
Éves közgyűlés és részvényesi iroda
Igazgatósági és Felügyelő Bizottsági
ülések meghatározott napirendi
pontokkal
Írásbeli megkeresésekre a vezetőség,
illetve az irányító testület az
Alapszabályban meghatározottak szerint
válaszol
Fenntarthatósági Jelentés

Egyéb, igény szerinti adatok
Vevők

Kiskereskedelmi értékesítés
vevőköre

Szerződéses követelmények- marketing
és értékesítés ösztönző együttműködés

Ügyfélszolgálat, vállalati és márka
weboldalak

Nagykereskedők,
gasztronómiai partnerek

Termékinformációk, észrevételek,
reklamációk kezelés

Területi képviselők látogatásai

Export esetében egyegy disztribúciós partner
országonként

Fogyasztói szokások befolyásolása a
megfelelő kiszolgálás és változatos –
kisebb alkoholtartalmú – fogyasztás
ösztönzése érdekében

Kiemelt partnerekkel közös
piaclátogatások az export értékesítés
országaiban
Promóciók és akciók közös kidolgozása,
megvalósítása
Vevőelégedettség-mérés
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Fogyasztók
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BEVONÁS MÓDJA

Termékeink fogyasztói, piaci
aktivitásaink résztvevői

Termékeinkről alkotott fogyasztói
vélemények, piaci trendek és elvárások
megismerése

Fogyasztói kutatások, elégedettségmérés, piackutatási adatok elemzése

Panaszkezelés
Fontos információk termékeinkről
az élelmiszerjelölési követelmények
betartásával
A felelősségteljes alkoholfogyasztás
kommunikációja a fogyasztók széles
körében (Bővebben ld. Felelős
alkoholfogyasztás támogatása)

Értékesítés ösztönző aktivitások,
fesztiválokon való jelenlét
Fogyasztói panaszok kezelése
Internetes vállalati és márka oldalak,
közösségi médián keresztül interaktív
kommunikáció
Zwack Unicum Múzeum és
Látogatóközpont
Termékeink címkéi, marketing
kommunikációs anyagokon, felületeken
megjelenő információk
Levél, e-mail, személyes egyeztetések

Munkavállalók

Társaságunk munkavállalói
és az őket képviselő
szakszervezet, üzemi tanács

Vállalat stratégiájának, értékeinek
megismerése; integrált politika,
célok tudatosítása, társadalmi
felelősségvállalás terén végzett
aktivitások
Napi aktualitások a vállalat kapcsán,
információáramlás, jelentős
eseményekről, változásokról,
eredményekről tájékoztatás

Dolgozói elégedettségmérés
Intranet és elektronikus levelező
rendszer, a megbeszélések rendszere,
hálózati könyvtár struktúra
„Nyitott ajtók politikája” révén elérhetők
vezetőink
Vállalati közös események, ünnepek
Képzések, tréningek, önkéntesség

A folyamatos fejlődést szolgáló
javaslattétel, probléma megoldás

Szabályzatok, munkaköri leírások

Szabályzatokban meghatározott
felelősségi és hatáskörök

Közös kockázatértékelés

Működési kockázatok, kezelésük, érdekelt
felek felé a megfelelési kötelezettség
teljesítése
Minőségi, környezetvédelmi, energia
és élelmiszerbiztonsági tudatosság
formálása, vészhelyzeti eljárások,
munkaegészségügyi és munkabiztonsági
kérdések, kockázatok
Kollektív Szerződés és annak részét
képező témák

Fenntarthatósági jelentés
Vezetőségi átvizsgálás
Üzemi Tanács tájékoztatása – havi
kibővített vezetői megbeszélésen
való részvétel és negyedéves írásos
tájékoztatás
Élelmiszeripari Dolgozók
Szakszervezetének helyi
alapszervezetével való együttműködés
Megbeszélések, egyeztetések

Szociális és temetési segélyek
rendszerének ismertetése és
működtetése
Beszállítók

Vállalatunk szállítói

Rugalmas, nyílt, korrekt, hatékony
együttműködés
Visszacsatolás a teljesítményről
Fejlesztési tevékenységbe történő
bevonás
A társaság értékeinek,
elkötelezettségének megismerése,
megismertetése
A követelmények egyértelmű
megismertetése és a felügyeleti
tevékenység ellátása

Szerződés – minőségi, élelmiszerbiztonsági, környezetvédelmi és
energetikai alapelveink, követelményeink
szerint
Magatartási Kódex megismertetése
Átvételi ellenőrzés, műszaki ellenőrzés,
szállítók értékelése, auditok
Együttműködés a gyümölcsbeszállítókkal
a gyümölcsminősítési rendszer keretében
Tárgyalások, egyeztetések

Termékvisszahívás
Versenytársak

Vállalatunk versenytársai

Tapasztalatcsere és hatékony
érdekérvényesítés – a versenytörvény
tiszteletben tartása mellett
Példamutatás a felelős működés és
minőségi italgyártás területén

Együttműködés szakmai szervezeteken
keresztül pl.: Magyar Szeszipari
Szövetség és Terméktanács, Magyar
Reklámszövetség
Piaci folyamatok, események folyamatos
figyelemmel kísérése
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Önkormányzatok

A vállalat által vallott értékek iránti
elkötelezettség, a környezeti és energia
teljesítmény bemutatása, a társadalmi
felelősségvállalás terén végzett
aktivitások, tevékenységek bemutatása

Fenntarthatósági jelentés

Tagság a Ferencvárosi
Európai Integrációs és
Vállalkozásfejlesztési
Egyesületben

Szoros együttműködés a támogatások
révén
Beérkező észrevételekkel kapcsolatos
tájékoztatás

Önkormányzatokkal együttműködő
kapcsolat fenntartása
Rendezvények, események támogatása
Helyi kulturális intézmények,
sportegyesületek támogatása
Levél, e-mail
Szükség szerint média megjelenés

Jogszabályi előírások betartása

Civil
szervezetek

Tagságok szakmai
szövetségekben,
testületekben (pl. KÖVET
Egyesület, Magyar
Szeszipari Szövetség és
Terméktanács, ÖRT, Magyar
Reklámszövetség, EOQ)
Támogatott szervezetek

A társasági érdekérvényesítéshez
szükséges információk

Eseti / rendszeres személyes és írásos
formában tartott kapcsolat

A vállalat által vallott értékek
iránti elkötelezettség, a társadalmi
felelősségvállalásért tett aktivitások

Aktív tagságok és konferenciákon való
részvétel

Támogatás révén a Zwack Unicum Nyrt.
fenntarthatósági elkötelezettségének
kinyilvánítása; a támogatásokon
túlmutató közös munka, amely lehetővé
teszi a fejlődést számunkra is

A társaság értékeivel és a támogatási
elvekkel összhangban támogatások
nyújtása

(Részletek a Szociális és kulturális
szerepvállalás fejezetben)
Állam,
szabályozó
szervezetek,
hatóságok

Adó és jövedéki hatóság
Környezetvédelmi hatóság
Élelmiszer előállítást felügyelő
hatóságok
Fogyasztóvédelmi hatóság;
Munkaügyi hatóság,
Klímavédelmi és energetikai
hatóságok
Katasztrófavédelmi hatóság
Média és hírközlési hatóság
Piaci versenyfelügyeletet
ellátó hatóság
Nyilvános
részvénykibocsátókat
felügyelő hatóság

Társaságunk korrekt és partneri viszony
kialakítására törekszik a hatóságokkal,
működésünk alapja a jogszabályi
előírásoknak való megfelelés
A hatósági munkát jogszabály tervezetek
véleményezésével segítjük
(A jogszabályi megfelelés további
eredményeiről a fejezet további részében
olvashat)

Jogszabályi kötelezettségek
teljesítése által:
•
•
•
•

kölcsönös adat és információnyújtás
engedélykérelem
határozatok
hatósági szemlék

Konferenciák, tájékoztatók
A szakmai álláspontok egyeztetése
legtöbbször közvetetten, a Magyar
Szeszipari Szövetség és Terméktanácson
keresztül valósul meg az egész iparág
képviseletében az alábbi témakörökben:
adók, egészségügyi szabályozás,
reklám-szabályozás és logisztikai típusú
szabályozások.
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Az átláthatóság lényeges feltétele a felelős vállalatirányítás. A Zwack Unicum Nyrt.-t
stabil, az elmúlt években változatlan tulajdonosi szerkezet jellemzi. A vállalatvezetés
kereteit a letisztult szervezeti struktúra és felelősségi körök teremtik meg.
A társaság menedzsmentjében (vezérigazgató és igazgatók) a
helyiek aránya 100%.
A társaság vezető testületei a jogszabályi előírásokkal összhangban a Közgyűlés, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság, az Igazgatóság, illetve a menedzsment. Működésük módját
a www.zwackunicum.hu honlap Befektetői kapcsolatok – Testület és menedzsment menüpontja mutatja be részletesen. A
fenntarthatósághoz kapcsolódó társadalmi és környezeti kérdésekben a vezető testületek felügyelik az ez irányú vállalati
politikát és stratégiát, az eredmények értékelése mellett az
európai és angolszász jó gyakorlatok meghonosítását is ösztönzik. A Felügyelő Bizottságban a helyiek aránya 50%, míg az
Igazgatóságban 57%.

SZ E RVE Z E TI F E LÉ P ÍTÉ S
A Zwack Unicum Nyrt. alaptevékenységéhez illeszkedő szervezeti felépítésére a kereskedelem és a marketing gyakorol kiemelt befolyást. A kereskedelem alapvetően a vevőcsoportok
szerint, a marketing pedig márkák szerint szervezett. A gyárak,
a műszaki területek, a minőségellenőrzés és a termékfejlesztés
tevékenységét, együttműködését a termelési-műszaki igazgató
koordinálja.

VEZÉRIGAZGATÓ

GAZDASÁGI
IGAZGATÓ

IRÁNYÍTÁSI
RENDSZEREK
VEZETŐ

HUMÁNPOLITIKAI
IGAZGATÓ

UNICUM
GYÁREGYSÉG

KERESKEDELMI
ÉS EXPORT
IGAZGATÓ

DUNAHARASZTI
GYÁR

MARKETING
IGAZGATÓ

KECSKEMÉTI
GYÁR

FEJLESZTÉS

TERMELÉSIMŰSZAKI
IGAZGATÓ

KÖZPONTI
LABORATÓRIUM

CO M P LIAN CE

A jogszabályi megfelelőséget társaságunk alapvetőnek tartja
és messzemenőkig törekszik megvalósítására.
Szakterületenként jellemzően az adott területért felelős felső
vezető (igazgató) felel a jogszabályi követelmények teljesítéséért, azok működésbe integrálásáért.
Társaságunk maximálisan eleget tesz az összeférhetetlenségre
vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A korrupció megelőzését
és következményeit szigorúan szabályozzuk. A korrupcióellenes vizsgálatok éves munkaterv szerint, a belső ellenőrzés
kereteiben valósulnak meg. Korrupciógyanús eset több évre
visszamenőleg nem fordult elő. Szállítói szerződéseink minden
esetben tartalmaznak korrupció-ellenes klauzulát is.

Rendszeresen, így a 2016/2017-es pénzügyi évben is végeztünk
kockázatalapú, megelőző-feltáró gazdasági-visszaélés vizsgálatot külső szakértő bevonásával. A vizsgálat kiemelte, hogy
a vállalat kontroll-környezete stabil és erős. Korrupciógyanús
eset feltárására nem került sor, ugyanakkor több, a megelőzést
célzó javaslat született a belső folyamatokra vonatkozóan. Ezek
megvalósítása 2017. elején lezárult.
Emberi jogokkal kapcsolatos észrevétel, panasz kivizsgálása a
humánpolitikai igazgató feladata, a kivizsgálás eredményéről
írásban kap az érintett tájékoztatást, azonban erre panasz hiányában a jelentésben bemutatott időszakban nem került sor.
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Társaságunk – tevékenységéből fakadóan – több szabályozó
szerv és hatóság felügyelete alá tartozik. Az Audit Bizottság
számára évente készül jelentés a hatósági ellenőrzések és auditok tapasztalatairól. Évente több mint 70 ellenőrzés történik
társaságunknál a helyszínen vagy cégünk tevékenysége, termékei vonatkozásában.
Az ellenőrzések jelentős hányadát a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) végzi, elsősorban a jövedéki előírások, a termékdíjhoz
kapcsolódó kötelezettségek és az adóbevallási és fizetési kötelezettségek betartása kapcsán. Az adóhatóság 2016-ban két
pénzügyi évet átfogó, valamennyi adóra vonatkozó ellenőrzést
végzett, ami jelentősebb megállapítás nélkül zárult.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH), valamint
a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság gyakorlatában egyre inkább érvényesül a kockázat alapú megközelítés, ugyanakkor az
elmúlt években termékeink témavizsgálatok keretében kerültek
ellenőrzésre. 16 és 13 termékünket ellenőrizték a hatóságok által kezdeményezett termékvizsgálatok keretében – jellemzően
kereskedelmi forgalomból, minőségi, termék paraméternek és
a nyomonkövetési előírásoknak való megfelelőség követelményein alapulva. Ezen kívül helyszíni szemlék keretében, telephelyenként átlagosan évente egyszer az élelmiszeripari higiéniai és
gyártási követelményeknek való megfelelést, a kútvíz felhasználás feltételeit és a kibocsátott szennyvíz paramétereit ellenőrzik.
Az elmúlt két pénzügyi évben 4 terméket érintően részesült vállalatunk figyelmeztetésben élelmiszerjelölést érintő kismértékű
jogszabályi eltérés miatt, egy termék esetében a nyomonkövetés
kapcsán javasoltak dokumentáció-módosítást. A jelentéskészítés időszakában pedig egy, termékparamétert érintő hatósági
ügy van folyamatban. Bírságot, büntetést élelmiszer- minőségi
és élelmiszer-biztonsági követelmények megsértése miatt társaságunk nem fizetett az elmúlt két évben sem.
A marketingkommunikáció terén jelenleg nincs folyamatban
lévő jogi eljárás. Az elmúlt három évben egy eljárás indult a
Zwack Unicum Nyrt. ellen. Ez bírsággal zárult a reklámhordozók nem megfelelő helyen történő elhelyezése miatt.
A környezetvédelmi követelményeknek vállalatunk az elmúlt
három évben maradéktalanul megfelelt. Az eltelt időszakban a
társaság környezeti teljesítésével kapcsolatban panasz, megkeresés nem érkezett.
A Zwack Unicum Nyrt. jelenleg nem érintett bírósági eljárásban
és az elmúlt három évben sem volt. A vevők személyes adataival való visszaélés, illetve az adatok elvesztése tárgyában sem
érkezett panasz társaságunkhoz.

A bírságok több évre visszamenően csekély száma és mértéke
tükrözi jogkövető magatartásunkat, amelyre a jövőben is nagy
hangsúlyt kívánunk helyezni. Az esetleges bírságok megfizetése mellett fokozott figyelmet fordítunk arra, hogy ne forduljon
elő a követelmények ismételt megszegése.

FIZETETT BÍRSÁGOK ÖSSZEGE (EZER FT)
2014/2015 2015/2016 2016/2017
NAV Jövedéki Főosztály
NAV – egyéb adók
Információnyújtási
szabályozás megsértése /
marketingkommunikáció

1 035

300

100

0

100

2 589*
0

*A három pénzügyi évet átfogó, valamennyi adóra vonatkozó
adóellenőrzést érintő tétel.

A forgalmazott késztermékeket illetően két esetben kellett termék visszahívást, illetve visszatartást alkalmaznunk. Az Európai
Unió közös riasztási rendszeréből értesültünk, hogy egy általunk
forgalmazott import termék idegen anyaggal szennyeződhetett.
A termék érintett tétele nem került forgalomba. A termék visszahívási eset egy bort érintett, hatósági kezdeményezésre, minőségi eltérés miatt kellett a szállítónak a terméket visszagyűjteni.
Társaságunk élelmiszer-biztonsági rendszer keretében, valamennyi saját előállítású termék élelmiszer-biztonsági kockázatát
értékeli az ötlet felmerülésétől a hulladék keletkezéséig, hasznosításáig. A kockázatértékelés szempontjai a kötelező HACCP elemeken kívül kiegészülnek az élelmiszerek védelmét és a fogyasztók egészségét biztosító szempontokkal is. A vásárolt termékek
közül az import szeszesitalok élelmiszer-biztonsági kockázatértékelése a termékspecifikációkon és gyártói nyilatkozatokon alapul.
A vállalat működésére ható külső kockázati tényezők felsővezetői
értékelése rendszeres, az Audit Committee felé az Igazgatóság
beszámolási kötelezettséggel tartozik. 2016 óta ez a kockázatértékelés kiegészül a belső, működésből fakadó kockázatokkal is.
A kockázatok kezelésére vonatkozó intézkedést a felsővezetőség
határozza meg.
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F E LE LŐS B E SZ E R Z É S
PRIORITÁSOK ÉS KITŰZÖTT CÉLOK
(2015-2017)
Az alkalmazott elvek szerinti beszerzés,
a hazai szállítók arányának megtartása.

ELÉRT EREDMÉNYEK
(2015-2017)
A szállítók körében a hazai szállítók /
szolgáltatók számának aránya 90%,
beszerzési értékben 66-67%.

JÖVŐBELI CÉLOK
(2017-2019)
A bevált elvek alkalmazása
a beszerzéseknél, a hazai szállítók
arányának megtartása.

A szállítói szerződések kötését megelőző
tendereztetés és szállító-kiválasztás
követelményei szigorodtak.
A társadalmi és környezeti hatások figyelembe
vételének erősítése a beszerzések során: A Zwack
Unicum Nyrt. törekszik arra, hogy minél több
szállítójával megismertesse – különböző
kommunikációs lehetőségek alkalmazásával
– a Magatartási Kódexet.
Beszerzési értékben a beszerzések legalább 70%-a
folyamatosan 600 km-en belülről érkezzen.

A szállítók részére elkészült a Magatartási
Kódex, amely a társaságunk által vallott,
a fenntarthatóság érdekében fontosnak
tartott értékeket, elveket foglalja össze.
A beszerzések 70%-a 600 km-en belülről
érkezik, a vállalást tartani tudtuk, de az
arányon javítani nem.

SMART értékelési módszertan
alkalmazása három gyümölcsbeszállítónál.
Magatartási Kódex vállalati
weboldalra történő kihelyezése.
Beszerzési értékben a beszerzések
legalább 70%-a folyamatosan 600
km-en belülről érkezzen.

A Zwack Unicum Nyrt. széles beszállítói körrel rendelkezik.
A szigorú ajánlat kérési-kiértékelési és szerződéskötési folyamattal támogatott kiválasztás során biztosított az esélyegyenlőség. A beszerzések átláthatóságát az ajánlatok bekérését,
kiértékelését és nyilvántartását előíró e-ajánlati rendszer és az
engedélyezéséhez kapcsolódó, értéksávonként szigorodó obligó rendszer biztosítja.
A vásárolni kívánt termékek, valamint szolgáltatások függvényében alkalmazzuk a központi beszerzés, illetve a szakterületi
– decentralizált – beszerzés metódusát. Központilag szerezzük
be a termék-előállításhoz szükséges alap-, adalék-, csomagoló- és a gyártási segédanyagokat, a marketing eszközöket és
POS anyagokat. A műszaki anyagok, gépek, berendezések és
kapcsolódó alkatrészek, valamint további műszaki anyag jellegű termékek beszerzése a termelési és műszaki igazgatóság
feladata, gyári kompetencia a technológiai segédanyagok, valamint a higiéniai anyagok beszerzése. A különböző szolgáltatások megrendelése a szakmai tartalomtól függően a különböző szakterületek hatásköre.

Termékeink minősége szempontjából
stratégiai fontosságú a gyümölcsök és
a gyógynövények beszerzése.
Az Unicum titkos receptje, valamint a speciális szakértelem
miatt a gyógynövény beszerzés Zwack Sándor és a gyógynövényszakértők hatáskörébe tartozik. A gyümölcsbeszerzés
felelőse, szintén a speciális szakértelem miatt, a kecskeméti
gyárvezető.

AL APAN YAG B E SZ E R Z É S
A jelentéstétel időszakában évente közel 13 000 tonna anyagot használtunk fel. Ennek 40-44%-a alapanyag, amely beépül a termékbe. Az alapanyagok 44%-a, az összes anyagfelhasználás 1/5-e a finomszesz. Gyógynövényből évente,
mintegy 200 tonna kerül felhasználásra, gyümölcsből az elmúlt két évben 2 000, ill. 1 000 tonnát meghaladó mennyiséget vásároltunk. A gyógynövény, a gyümölcs és a finomszesz
megújuló anyagnak számít.

A gyógynövények jellemzően termesztésből
származnak, ezeket a jó minőséget
megbízhatóan nyújtó forgalmazóktól
vásároljuk. A pálinka alapanyagául
szolgáló gyümölcsöt meghatározó részben
közvetlenül a termelőktől szerezzük be.
BESZERZETT GYÜMÖLCS MENNYISÉGE
(TONNA)
2014/2015 2015/2016 2016/2017
Gyümölcs mennyisége

543

2 180

1 335

Gyümölcsbeszállítók száma

34

41

32
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1 335 tonna
2016/17-BEN 1 335 TONNA
GYÜMÖLCSÖT VÁSÁROLTUNK

C SO MAG O LÓAN YAG B E SZ E R Z É S
Csomagolóanyagaink kiválasztása során az esztétika által meghatározott minőségi szempontok mellett fontos szerepet játszanak az élelmiszer-biztonsági és környezetvédelmi követelmények. Beszállítóinktól, a jogszabályi előírásokkal összhangban,
környezetvédelmi megfelelőségi nyilatkozatot kérünk. Újrahasznosított anyagot tartalmazó csomagoló anyagokat elsősorban a
műanyag rekeszek, üvegpalackok, valamint hullámkarton esetében használunk. A csomagoló anyagok és reklámanyagok részaránya 56-60% az felhasznált anyagokon belül.
Az élelmiszer előállításhoz szükséges anyagok és az élelmiszerrel közvetlenül érintkező csomagolóanyagok tekintetében alapelvárás a szállítók felé valamilyen élelmiszer-biztonsági rendszer
alkalmazása. A jelentésben bemutatott időszakban termékeinket
érintő – beszerzett anyagra visszavezethető – élelmiszer-biztonsági vagy egészségvédelmi probléma két esetben fordult elő,
üvegpalackot érintően. Stabil minőségellenőrzési gyakorlatnak
köszönhetően a hibák észlelése időben megtörtént, a palackokat
nem használtuk fel. A szállítókkal egyeztettük a hibajavító és a
jövőre nézve megelőző intézkedéseket.

K A P C SO L AT
A GY Ü M Ö LC S B E SZ Á LLÍTÓ KK A L
„Évente jelentős mennyiségű hazai gyümölcsöt vásárolunk. Az
évről évre változó konkrét mennyiség és a gyümölcsök köre
azonban csak május végén válik véglegessé. Természetesen
ekkorra már ismerjük az aktuális piaci helyzetet, a várható termést. A Zwack Unicum Nyrt. jó hírű vevő, ezért a változó körülmények között sem jelent problémát a beszerzés: nem feltétlen
mi adjuk a legjobb árat, de a termelők számíthatnak ránk, megbízhatóan fizetünk, ütemezhető a szállítás, ha esetleg minőségi
okokból mégsem tudjuk átvenni a termést, akkor átirányítjuk a
gazdákat más vevőhöz.
Ahhoz, hogy a vállalat gyümölcsigénye a megfelelő minőségben és időben rendelkezésre álljon, tudnom kell, hogy ki milyen
fajtákkal, milyen művelési módszerekkel, gépekkel dolgozik,
azokkal is rendszeres kapcsolatban vagyok, akiktől nem minden
évben vásárolunk. Gyümölcsönként tartok indító megbeszélést
valamennyi érintett beszállító részvételével az ütemezésről,
elvárásainkról, így a gazdák nem csak a saját szállításukat ismerik, ezért könnyebb összeegyeztetni a feladatokat, segíteni
egymásnak. Az első szállítmányoknál mindig ott vagyok, hogy
a lehetséges problémák azonnal kiderüljenek.
Sokat és előnyükre változtak az ültetvények az elmúlt években:
intenzívebb a művelés, a gazdák jelentős részének van külföldi tapasztalata, ugyanakkor egyre gyakoribb, hogy például újratelepítéskor a régi idők tudását is hasznosítják a földterület
adottságaira alapozva. Egyre több a szaktudással rendelkező,
nyitott és tudatosan tervező fiatal. A változó időjárási körülmények kedvezőtlen hatásainak kiküszöbölésére elsősorban a művelési módszerek adnak lehetőséget pl. jégfogó háló, csepegtető öntözés, ezek használata egyre természetesebb.
Mindezek mellett nehézségek is felmerülnek: a munkaerőhiány
általános probléma és az ültetési kedv növekedése mellett is
várható olyan időszak, amikor az elöregedett állományok már
nem, az újak pedig még nem teremnek. Az elsősorban esztétikai értékeik miatt népszerű és mind több helyen használt
külföldi fajták nagy része vállalatunk számára nem megfelelő a
beltartalmi értékek rosszabb minősége miatt.
Örömmel és kíváncsian veszünk részt az ÖMKI (Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet) SMART értékelésében, amely a
gazdaságok környezeti, gazdasági és társadalmi fenntarthatóságát méri. Érdeklődéssel várom az eredményeket: hogy
áll most a felmérésben részt vevő három gazdánk az objektív
szempontrendszer alapján, és ami még ennél is fontosabb,
miben és hogyan tudnak fejlődni? Az értékelés is segíti célunkat, hogy a három legnagyobb beszállítónkkal hosszabb távú
együttműködést alakítsunk ki, így kiszámíthatóbbá téve a beszerzést számunkra és számukra is.”
Árvai Andor
kecskeméti gyárvezető
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SZ ÁLLÍTÓ I K AP C SO L ATO K

A beszerzések során az ellátás biztonságára való törekvés mellett fontos szempont,
hogy azonos minőség és ár esetén a hazai szállítókat részesítsük előnyben.
A helyi beszállítók szolgáltatási jellemzőik (például gyorsabb
és rugalmasabb szolgáltatások, alacsonyabb ár) miatt is kedvezőbb elbírálásban részesülhetnek. A szállítók között a magyar,
illetve Magyarországon termelő telephellyel rendelkező szállítók/szolgáltatók számának aránya mintegy 90%, beszerzési
értékben 66-67% volt az elmúlt két üzleti évben.
A hazai szállítók versenyképessége a nyomdaipari termékek
körében – címkék, sleeve fóliák, gyűjtőkartonok, díszdobozok–, valamint pl. a finomszesz vonatkozásában meghatározó,
ugyanakkor több területen nincsenek, vagy csak korlátozott
számban vannak jelen (pl. üvegpalackok, csavarzár).
Dunaharaszti gyárunk gépparkjának átfogó megújítása miatt
évente egy-egy nagyobb gépbeszerzés történik. A gépek csak
külföldről, elsősorban Olaszországból, Szlovéniából és Németországból szerezhetőek be.
A beszerzési távolság és az abból fakadó környezetterhelés
csökkentésére tett erőfeszítéseinknek bizonyos mértékig gátat
szab a hazai iparági szerkezet és a gépbeszerzési korlátok. Az
elmúlt két pénzügyi évben a beszerzések értékének 70%-a érkezett legfeljebb 600 km távolságból, amellyel teljesítettük ez
irányú vállalásunkat, de nem tudtuk javítani az arányt.

Beszállítóink jellemzően korrekt
és megbízható partnernek tartják
társaságunkat, és célunk a pozitív
megítélés megőrzése. A tisztességes
üzleti kapcsolat alapfeltétele, hogy
az üzleti partnerek lehetőség szerint
azonos, vagy egymáshoz nagyon
közel álló elvek és értékek mentén
gondolkodjanak.

Kidolgoztunk egy Magatartási Kódexet, amelyben az általunk
vallott fenntarthatósággal kapcsolatos értékeket és elvárásokat fogalmaztuk meg a szállítók felé. A kódex alapvető etikai
elveket fogalmaz meg a jogszabálykövető működésről, a tisztességes munkaügyi gyakorlatokról, a biztonságos munkakörnyezetről és környezetünk védelméről. A legnagyobb szállítóink
körében végzett kisebb kutatás eredményéből kiderült, hogy
jelentős részük saját kódexszel rendelkezik, így ajánlásként elfogadják az általunk megfogalmazott elvárásokat.
Magyarországi beszállítónk közül 3 szállítónk ellen folytatott
a Gazdasági Versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárást a jelentéstételi időszakban, jellemzően összefonódás késedelmes
bejelentése és fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt, ez utóbbi esetekben bírság kiszabására is sor került. Egy szállítónk ellen a NÉBIH folytatott eljárást
élelmiszer-hamisítás miatt.
A beszerzési érték alapján jelentős szállítóink teljesítményét
legalább évente egyszer értékeljük, többek között az elfogadott beszállítók listája, szolgáltatók egyedi szöveges értékelése, alapanyag és csomagolóanyag szállítók esetében különböző szempontokat átfogó pontozásos értékelés módszerével.
Amennyiben az értékelés a szállító teljesítményének romlását
mutatja vagy bizonyos problémák előfordulása gyakoribbá
válik, úgy a minőségirányítás a beszerzéssel közösen egyeztetést kezdeményez a szállítónál az okok feltárása és helyesbítés érdekében.

70%
A BESZERZÉSEK ÉRTÉKÉNEK
70%-A LEGFELJEBB 600 KM
TÁVOLSÁGRÓL ÉRKEZIK
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ELKÖTELEZETTSÉGÜNK A KÖRNYEZET IRÁNT
TU DATOS E N E RG IAF E LHA SZ NÁL Á S
PRIORITÁSOK ÉS KITŰZÖTT CÉLOK
(2015-2017)
Energiahatékonyság növelése: 5%-os
megtakarítás elérése az elektromos energia
felhasználásban és a gázfogyasztásban.

ELÉRT EREDMÉNYEK
(2015-2017)
A célként kitűzött további 5%-os energia
megtakarítást nem sikerült realizálni.

JÖVŐBELI CÉLOK
(2017-2019)
EIR tanúsítása 2017-ben, a rendszer
keretében megfogalmazott célok teljesítése.

Megkezdődött az energetikai irányítási
rendszer (EIR) kiépítése.
A vállalatok energetikai gazdálkodását
érintő, 2016. évi jogszabályi változásoknak
eleget tettünk.

Társaságunk elkötelezett a környezet védelme mellett, amelyet döntéseink és
megvalósított tevékenységeink, beruházásaink is igazolnak. A környezetvédelmet
stratégiai módon kezeljük, amelynek fontos elemét jelentik a hosszú távú
célkitűzések és a célzott fejlesztések.
Az energia-hatékonysági stratégia megalapozásaként 2013 /
2014-ban mindhárom telephelyünkön energetikai auditra került
sor. Az azóta bekövetkező jogszabályi változások miatt pedig
megkezdődött a vállalati szintű ISO 50001 szabvány követelményeire épülő energetikai irányítási rendszer kiépítése. A
rendszer tanúsítását 2017. szeptemberre tervezzük. Lényeges
előrelépés, hogy egy energetikus munkatárssal bővültünk, valamint a jogszabályi kötelezettségnek eleget téve energetikai
szakértőt is foglalkoztatunk, mindkét szakember az energetikáért operatív szinten felelős termelési-műszaki igazgató irányításával végzi feladatát.

A szeszesital előállítás energiaigényét
elsősorban villamos energia és a gáz
felhasználásával fedezzük.
2015/2016-ben és 2016/2017-ben az előző évihez képest 16%-os
ill. 7%-os növekedés figyelhető meg az energiafogyasztásban,
elsősorban annak köszönhetően, hogy ismét a korábbi szintekhez tudtuk emelni a feldolgozott gyümölcs mennyiségét. (A
2014/2015. évi energiafelhasználás értéke a korábbi évekhez
képest kifejezetten alacsony volt.) A felhasznált energia men�nyiségének növekedésében a hidegebb és hosszabb telek is
hozzájárultak.
A vizsgált három évben a fajlagos mutató változásában szintén
a fenti tényezők hatottak: a 2015/2016. évben megugró fajlagost a vásárolt és feldolgozott gyümölcs mennyiségével tudjuk magyarázni. 2015/2016-ban négyszer, 2016/2017-ben pedig
2,5-szer több gyümölcsöt vásároltunk, mint az energiafogyasztás szempontjából legalacsonyabb értéket mutató 2014/2015.

évben (ld. Felelős beszerzés fejezet). A fajlagos értékeket befolyásolja, hogy a feldolgozott gyümölcs egy része csak a következő évben kerül palackozásra, ezért is mutat magasabb értéket a 2015/16-os év fajlagos energiafogyasztása.
2016/2017-ben a dunaharaszti gyárban figyelhető meg hatékonyság javulás, az előző évihez képest 4%-kal kevesebb
elektromos energia felhasználással közel 3,5 millió palackkal
(28%-kal) többet termeltünk, az előző évihez hasonló vállalati energiafelhasználás mellett ez okozta a fajlagos energiafogyasztás javulását.

1,45 MJ
EGY PALACK ITAL ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ
1,45 MJ (0,4 KWH) ENERGIÁT
HASZNÁLUNK FEL ÖSSZESEN
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ENERGIAFELHASZNÁL ÁS (GJ)

LE VEG ŐSZ E N N Y E Z É S

30 000

Társaságunk tevékenysége összességében
kismértékű levegőszennyezéssel jár.

25 000

20 000

15 000

17 435

15 296
12 467

Közvetlen szennyezéssel járó tevékenységek a gőztermelés,
fűtés; a logisztikai tevékenységből (áruszállítás, anyagmozgatás) és szolgálati utakból származó emissziók. Befolyásolható
hatásnak gyárainkon belül és azok működésével, valamint a
közlekedéssel közvetlenül összefüggő tényezők tekinthetők.

10 000

5 000
8 264

8 777

8 292

2014/2015

2015/2016

2016/2017

A telephelyeinken üzemeltetett kazánok minimális környezetterhelési díját a jogszabályi követelményekkel összhangban
teljesítjük. A mért kibocsátások jelentősen a határértékek alatt
vannak.

0

GÁZFOGYASZTÁS ELEKTROMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁS

PONTFORRÁSOK LÉGSZENNYEZÉSI
K I B O C S ÁTÁ S A I ( 2 0 1 6 . É V I S Z Á M O LT A DAT )
Átlagos koncentrációk
Pontforrások
száma

FA J L AGOS E N E RG IA FE LHA SZNÁL Á S
( M J / T E R M E LT PA L AC K )

CO

(mg/Nm )
3

NOx

(mg/Nm )
3

CO2

(tf%)

Szilárd
koncentráció
(mg/Nm3)

1,2

Határérték
1,0

100

350

150

Dunaharaszti
gyár

4

4,76

56,4

9,4

–

Kecskeméti
Pálinka
Manufaktúra

1

7,48

79,84

9,3

–

Unicum gyár

2

4,45*

41,33*

9,4

0,2**

0,8

0,6
1,10
0,98
0,4

0,83
0,55

0,2

0,63
0,47

0,0
FAJLAGOS
GÁZFOGYASZTÁS

FAJLAGOS ELEKTROMOS
ENERGIA FELHASZNÁLÁS

2014/2015 2015/2016 2016/2017

* Kazán kéményre vonatkozó adatok
** Porelválasztóra vonatkozó adatok
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A tevékenységünkhöz kapcsolódó közvetlen szén-dioxid kibocsátás legnagyobb arányban a földgáz felhasználásból fakad.
További közvetlen terhelést a gépkocsipark üzemeltetése, illetve a belső anyagmozgatási tevékenység jelent. A vállalati
gépkocsik futásának meghatározó része a területi képviselők
értékesítési munkájához kötődik. A gépkocsik fiatal életkora és
folyamatos szervízelése lehetővé teszi a minél kisebb környezeti kibocsátást. A közlekedésben támogatunk egyéb megoldásokat is: a dunaharaszti gyárban dolgozó munkatársak 41%-a
veszi igénybe a dolgozók szállítására szerződött busszal történő utazást, emellett mindhárom telephelyünkön kiépített kerékpártároló ösztönzi a környezetkímélő közlekedést.

A S Z É N - D I OX I D K I B O C S ÁTÁ S M E N N Y I S É G E
( T O N N A ) É S M E G O S Z L Á S A*

Társaságunk és partnereink szállítási igényeit a közúti fuvarozás képes elvárásainkhoz illeszkedve kiszolgálni. Az áruszállítást közúton a Waberer’s szolgáltatásainak igénybevételével
végezzük. A telephelyek földrajzi elhelyezkedésének és a gyári
raktárkihasználtság folyamatos monitorozásának köszönhetően minimálisra szorítottuk a gyárak közötti, valamint a Waberer’s által üzemeltetett központi raktár és gyárak közötti szállítási igényeket.

Összes kibocsátás (t)

2014

2015

2016

Közvetlen kibocsátás

1 439

1 403

1 578

földgázfelhasználás

786

754

952

LPG gáz

22

30

26

gépjárművek

631

619

601

Közvetett kibocsátás

1 196

1 218

1 169

elektromos energia

753

771

728

gépjárművek (szállítás)

443

448

441

2 635

2 622

2 748

373

379

348

CO2 kibocsátás egy liter
előállított termékre (g)

*A korábbi jelentésekhez képest a szén-dioxid számítás módszere
változott, megbízhatóbb, pontosabb kibocsátási tényezőket
alkalmaztunk a számítás során.

Társaságunk nem alkalmaz ózonkárosító anyagokat. A hűtőkörök egységeiben alkalmazott közegek CFC-mentesek. A klímák
karbantartását alvállalkozón keresztül, a környezeti szempontok és követelmények figyelembe vételével végezzük.
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HATÉ KO N Y H U LL AD É KGA Z DÁLKO DÁ S
PRIORITÁSOK ÉS KITŰZÖTT CÉLOK
(2015-2017)
Szelektív hulladékgyűjtés elért szintjének
megtartása. A termelési hulladékok
hasznosítási aránya haladja meg a 93%-ot.
Hulladékgazdálkodás költség- bevétel
monitoringja és elemzése.

ELÉRT EREDMÉNYEK
(2015-2017)

JÖVŐBELI CÉLOK
(2017-2019)

A szelektív hulladékgyűjtés kialakított
rendszere stabilan működik, a minimum
93%-os hulladékhasznosítási arány
biztosított.

A termelési hulladékok hasznosítási
arányának fenntartása.

A hasznosítás költség – árbevétel aránya
stabil.

Jelentős környezeti tényező a tevékenységünk során keletkező hulladék, ezért kiemelten
kezeljük hatásainak csökkentését. Hulladékgazdálkodásunkat évek óta két stratégiai
elv vezérli: a hulladékkeletkezés mérséklése, valamint a keletkező hulladékok
újrahasznosítási arányának szinten tartása, lehetőségekhez képest növelése.
Az újrahasznosítás biztosítása egyrészt megfelelő mértékű szelektív gyűjtést feltételez, másrészt kiterjedt és megbízható hulladékgazdálkodói bázist. A hulladékgazdálkodásért az irányítási
rendszerek vezetővel együtt dolgozó munka-, környezetvédelmi és higiéniai vezető felel, egyúttal végzi a hulladékgazdálkodó szervezetek tendereztetését és kezeli a szerződéseket.

KELETKEZETT HULLADÉKOK TÍPUS
SZERINTI MEGOSZL Á SA (%)
100

2%
3%

1%
2%

1%
3%

80

Az elmúlt három pénzügyi évben a hulladék mennyisége 20002900 tonna között volt, a 2016/2017. évben érte el a minimumot,
ami az előző évhez képest jelentős, több mint 30%-os csökkenést jelent. A 2015/2016-os év kimagasló hulladékmennyiségében nagy szerepet játszott a jelentős feldolgozott gyümölcs
mennyisége (főzdei hulladék – slempe és mellékterméke – VEUP,
valamint gyümölcsmag vonatkozásában), az üzleti döntések
eredményeként hulladékként hasznosított használt csomagoló
anyagok és bizonyos környezetvédelmi műtárgyak időszakos
tisztításából adódó kibocsátás szokásostól eltérő mértéke.
A keletkező hulladékok szerkezetében nem volt változás: a
termék-előállítás következményeként továbbra is az ipari (termelési hulladék) mennyisége a meghatározó, a kommunális és
veszélyes hulladékok aránya elenyésző.

30%
2016/17-BEN 30%-KAL
KEVESEBB HULLADÉK
KELETKEZETT AZ ELŐZŐ
ÉVHEZ KÉPEST

60

95%

97%

96%

2014/2015

2015/2016

2016/2017

40

20

0

VESZÉLYES HULLADÉK KOMMUNÁLIS HULLADÉK
IPARI (TERMELÉSI) HULLADÉK

Társaságunk szelektíven gyűjti a papírt, az alumíniumot, a fa
és műanyag rekeszt, az üveget, a kifőzött cefrét (slempe) és
gyógynövénymaradványt, a gyümölcsfeldolgozásból származó
gyümölcsmagot, a fényforrást, a PET palackot, a festékkazettát
és patront, illetve a használt elemet.
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H U L L A D É K H A S Z N O S Í TÁ S A R Á N YA ( %)
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Ez a két hulladék típus az összes keletkezett hulladék közel
80%-át tette ki 2016/2017-ben. 2013-tól mindkét szerves hulladéktípus a Fővárosi Csatornázási Művek észak-pesti biogáz
üzemében kerül hasznosításra.
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40

Társaságunk jellegzetes hulladéka
a pálinkagyártásból származó
slempe, illetve a gyógynövénylikőrkészítés gyógynövénymaradványai.
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92%

94%
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2015/2016

2016/2017
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ÚJRAHASZNOSÍTOTT HULLADÉK NEM HASZNOSÍTHATÓ HULLADÉK

F E J LŐD É S A KÖR N Y EZ E T VÉ D E LE M B E N
„Elődömtől jól kiépített és jól működő folyamatokat örököltem sok-sok évvel ezelőtt, de emellett – a költséghatékonyság
szempontját is figyelembe véve – folyamatosan törekszünk a
fejlődésre. Társasági szinten a keletkező hulladék 94%-át hasznosítottuk az elmúlt üzleti évben, és ezt a magas arányt évek
óta stabilan tartjuk. Kisebb mértékű eltéréseket az aktuális selejtezések, időszakos tisztítások okoznak. Szintén fontos eredmény, hogy régóta nyereséges a hulladékgazdálkodásunk, ami
elsősorban a hulladékok széles körének másodnyersanyagként
való értékesítésének köszönhető. Ugyanakkor azokat a hulladékokat, amelyeket munkatársaink tudnak hasznosítani, és az
környezetvédelmi szempontból is megfelelő, átadjuk nekik. Így
a jól éghető gyümölcsmagot, vagy hibás faraklapokat, illetve a
jellemzően esővízgyűjtésre használt műanyag és fémhordókat
is megkapják. Ez utóbbiakat, ha esetleg tönkrementek, kollégáink visszahozhatják, és mi gondoskodunk további sorsukról.
Kétévente nagyobb mennyiségben keletkezik VEUP (végleges
elő-utópárlat) – 2015-ben 19,5 tonna – Kecskeméten, amely
alkoholtartalmú hulladék, ezért kiemelkedően fontos, hogy ne
történhessen vele visszaélés. Korábban ezért égetőbe vittük,
de 2017 elején új hasznosítási formát találtunk: a kecskeméti
Arany Kapu Zrt. szélvédőmosó folyadékot készít a hulladékból.
Dunaharasztiban a gyógynövény kivonatolás technológiájának
bevezetése miatt átalakítjuk a szennyvízkezelőt – mindeddig
kizárólag a Soroksári úton folyt a gyógynövény kivonatok és
párlatok előállítása. A gyógynövénymaradvány szelektív gyűj-

tésével lehetővé válik, hogy az a kecskeméti slempével, valamint a soroksári gyógynövénymaradvánnyal együtt a Fővárosi Csatornázási Művek biogáz telepén kerüljön hasznosításra.
Magas szervesanyag-tartalmuk miatt hulladékaink kifejezetten
jól hasznosíthatóak ilyen módon.
2016 számomra legkülönlegesebb élménye ugyanakkor nem a
környezetvédelemhez kötődik. Az önkéntesség iránt rendkívül
elkötelezett kolléganőm felkérésére, egyike voltam a Zwack
Unicum Nyrt. színeiben úszó és adományt gyűjtő 5 fős Swimathon csapatnak.
Egy kollégámmal kihasználtuk az alkalmat régi barátságunk továbberősítésére is, közösen indultunk, közös vállalást tettünk.
Látogatásunk a támogatásra választott Déméter Házban egyértelműen megerősített a részvételben, és abban is, hogy ez az az
Alapítvány, amelynek segítenünk kell. Globális érzéssel, büszkeséggel töltött el a részvétel és vállalásunk – 200 ezer forint ös�szegyűjtése és 200 méter leúszása – teljesítése. Meglátásom szerint a program egy hónapos, intenzív időszaka hosszabb távon is
fokozta az összetartozás érzését a vállalaton belül. Motiváló volt,
hogy számos olyan kollégától is kaptam támogatást, akitől nem
számítottam rá. Örömmel töltött el, hogy egy jó ügy érdekében,
a vállalatot is képviselve nyílt módom saját személyemből is adni.
Megtiszteltetésként éltem meg a részvétel lehetőségét és nemes
gesztusnak tartom vállalatunk részéről, hogy megduplázta az általunk összegyűjtött adomány összegét, amely így még inkább
hathatós segítséget jelentett a Déméter Háznak a felújításhoz.”
Gadányi Beáta
munka-, környezetvédelmi és higiéniai vezető
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F E N NTAR THATÓ VÍZ FOGYA SZ TÁ S
PRIORITÁSOK ÉS KITŰZÖTT CÉLOK
(2015-2017)
A vízfelhasználás fokozott figyelmemmel
kísérése, intézkedések a takarékosság
érdekében: további mérőpontok kialakítása.
A szennyvíz-előkezelő korszerűsítése.

ELÉRT EREDMÉNYEK
(2015-2017)

JÖVŐBELI CÉLOK
(2017-2019)

A rendelkezésre álló mérési pontokon
figyeljük a vízfogyasztást, további
mérőpontok kialakítására nem került sor,
mert egyelőre nem láttuk szükségesnek.

A vízfelhasználás folyamatos monitoringja.
A dunaharaszti szennyvízelőkezelőkorszerűsítés második ütemének befejezése.

A szennyvíz-előkezelő korszerűsítése
Dunaharasztiban elkezdődött, 2017
második felében valósul meg.

A víz, mint fontos természeti erőforrás védelme, illetve jelentős vízfelhasználásunk
miatt a technológiai és termék innovációs döntések szempontjai között lényeges elem
a takarékos vízfelhasználás és a víz minőségének megóvása.
A Zwack Unicum Nyrt. által felhasznált víz mennyisége a jelentéstételi időszakban 20-21 ezer m3 volt, sikerült tartanunk a korábbi évekhez képest alacsonyabb felhasználási mennyiséget.
A felhasznált víz nagy része beépül termékeinkbe, ezen kívül
locsolásra, takarításra és kommunális célokra használunk vizet.
A technológiai területek jelentős érintettsége miatt a megfelelő
minőségű víz felhasználásáért és az előírt paraméterű szennyvíz kibocsátásáért a termelési-műszaki igazgató felelős.
VÍZFELHASZNÁLÁS VÍZKIVÉTELI
H E LY E N K É N T ( M 3)

megszűnése okozta, amellyel egyúttal a visszatérő palackok –
nagy vízigényű – mosása is megszűnt. Várakozásaink szerint az
alacsonyabb fajlagos érték stabilizálódni fog.
VÍZFELHASZNÁLÁS ÉS
S Z E N N Y V Í Z K I B O C S ÁTÁ S ( M 3)
25 000

20 000

25 000
15 000

7 681

10 582
9 428

20 000
10 000

15 000

12 907
14 303

5 000

12 608

11 097

10 282

2014/2015

2015/2016

15 328
10 000
0

5 000
8 771
4 382

5 986

0
2014/2015

2015/2016

2016/2017

VEZETÉKES IVÓVÍZ KÚTVÍZ (DUNAHARASZTI GYÁR)

A teljes vízfogyasztásban a kútvíz aránya növekedett, ami a
vízkezelő-rendszer stabil működésének köszönhető. A fajlagos vízfogyasztás a korábbi évekre jellemző 1,9-2,2 liter/palack
mennyiségről a jelentéstételi időszakban 1,1-1,4 liter/palack értékre csökkent. A fajlagos mutatóban tapasztalható mérséklődés a kommersz termékek előállításának 2014-ben történő

2016/2017

KIBOCSÁTOTT SZENNYVIZET MEGHALADÓ VÍZ FELHASZNÁLÁS
SZENNYVÍZKIBOCSÁTÁS

Folyamatosan kezelendő kihívást jelent a szennyvizek minőségének stabilizálása. A szigorú technológiai fegyelem és a
szennyvízkezelő rendszerek hatásos működtetésének köszönhetően kibocsátásaink az elmúlt két üzleti évben a határértékek
alatt voltak. A szennyvíz minőségét az önellenőrzési terveknek
megfelelően folyamatosan figyeljük és értékeljük. A szennyvizet mindhárom telephelyünkön az erre jogosult szolgáltatónak
adjuk át, további kezelésre.
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A dunaharaszti szennyvíz-előkezelő technológiai korszerűsítését 2017 első felében, a jelentéstétel időszakában kezdtük meg,
az átalakítás befejezése terveink szerint az év végéig megvalósul. A korszerűsítés célja a gyógynövénymaradvány szelektív
gyűjthetősége, valamint a kivonatolás technológiai folyamatainak fizikai elválasztása a gyártási folyamat más műveleteitől.

A rendelkezésünkre álló vízkészlettel a jövőben is takarékosan és
hatékonyan kívánunk gazdálkodni, ezért folyamatosan figyelemmel
kísérjük a fajlagos vízfelhasználás alakulását.

1,1 liter
1,1 LITER VIZET
HASZNÁLUNK EGY
PALACK ITAL
GYÁRTÁSÁHOZ
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A JELENTÉSRŐL
A Zwack Unicum Nyrt. ötödik alkalommal publikálja Fenntarthatósági jelentését,
amely a szervezet gazdasági, társadalmi és környezeti hatásait mutatja be.
A jelentés mellett honlapunk, illetve az Éves jelentés is számos
információt tesz elérhetővé érintettjeink számára, emellett tervezzük a jelentés rövidített változatának elkészítését a legfontosabb eredményeink széles körű megismertetése érdekében.
A jelentést a korábbiakhoz hasonlóan a nemzetközileg leginkább elfogadott GRI (Global Reporting Initiative) nemzetközi
jelentéstételi keretrendszer szerint készítettük el. E jelentés a
GRI Szabványnak megfelelően készült: a Core (Alap) változat
szerint. A jelentést nem tanúsíttatjuk, elkészítésében külső
szakmai tanácsadó működött közre.
A jelentés az elmúlt két pénzügyi évre 2015/2016-ra, illetve 2016/2017-re vonatkozik. Az üzleti évek a 2015.04.012016.03.31, illetve a 2016.04.01-2017.03.31. időszakot fedik le. A
tendenciák bemutatása és az összehasonlíthatóság érdekében
a számszerű adatok esetében az ezt megelőző év adatait is szerepeltetjük.

A jelentés tartalmának meghatározása során az érintetti elvárásokat és visszajelzéseket, az erre vonatkozó vezetői döntést,
illetve a GRI Szabvány követelményeit vettük figyelembe. Az
érintetti elvárások feltárására 2014-ben kérdőíves felméréseket végeztünk az alábbi, legfontosabb érintett csoportok körében: Felügyelő Bizottság és Igazgatóság tagjai teljes körűen; kisrészvényesek, munkavállalók, civil szervezetek, szakmai
szervezetek, hatóságok és államigazgatási szervek, IX. kerületi
helyi önkormányzat, beszállítók, értékesítők és versenytársak
képviselői.
A fenntarthatóság lényeges területeiről és ezek határairól a
Zwack Unicum Nyrt. vezetői az érintetti felmérések ismeretében döntöttek. Jelentésünk valamennyi lényegesként azonosított lényeges területet lefed. A teljesebb bemutatás érdekében
sok esetben az útmutató által minimálisan elvárt területenkénti
egy indikátornál több indikátort szerepeltetünk és az indikátorokon túlmutató számszerű adatot is közlünk.

A jelentés szövegezésében a közérthetőség mellett a szakmaiságot, tárgyilagosságot tartottuk szem előtt. Hangsúlyt helyeztünk az összefüggések feltárására. Célunk volt, hogy a jelentés
önmagában értelmezhető, teljes képet adjon társaságunkról.

A Zwack Unicum Nyrt. számára lényeges fenntarthatósági témák, amelyeket a jelentés lefed:
• gazdasági teljesítmény

• marketing és címkézés

• foglalkoztatás

• (felhasznált) anyagok

• beszerzési gyakorlatok

• vevők egészsége és
biztonsága

• munkavállalók/vezetőség
kapcsolata

• energia

• piaci jelenlét
• korrupcióellenesség
• társadalmi-gazdasági
compliance
• versenyellenes magatartás

• képzés és oktatás
• munkahelyi egészség és
biztonság
• egyesülési jog és kollektív
szerződés

• víz
• légnemű kibocsátások
• cseppfolyós kibocsátások
és hulladék
• környezeti compliance

• személyes adatok védelme
• diszkrimináció-mentesség
• közpolitika
A felsorolás nem tükröz fontossági sorrendet. A lényeges témák határa alapesetben a Zwack Unicum Nyrt. a dőlttel szedett területek
a beszállítói láncot is magukban foglalják.
A jelentés struktúráját társaságunk 9 fenntarthatósági prioritása határozza meg. A struktúra az előző Fenntarthatósági jelentés struktúrájától csak a prioritások időközben bekövetkezett sorrendi változása miatt tér el.
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29.
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A jelentés tartalmának meghatározása és az alapelvek
41.
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36.
102-49
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A vezetői megközelítés értékelése
11.
202-1
Az átlagos kezdő fizetés aránya a helyi minimálbérhez képest
11.
nem szerint a szervezet jelentősebb telephelyein
202-2
A helyiek aránya a felső vezetésben, a szervezet
29.
jelentősebb telephelyein.
204
BESZERZÉSI GYAKORLATOK
103-1
A lényeges téma magyarázata és határai
31-33., 41.
103-2
A vezetői megközelítés és alkotóelemei
31-33.
103-3
A vezetői megközelítés értékelése
31-33.
204-1
Helyi beszállítók költségaránya a jelentős telephelyeken
33.
205
KORRUPCIÓELLENESSÉG
103-1
A lényeges téma magyarázata és határai
29., 41.
103-2
A vezetői megközelítés és alkotóelemei
29.
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Nem történt ilyen változás.

2015.
Kétéves.

Szervezetünk nem vett igénybe
állami támogatást.
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103-3
205-1

29.
29.

205-3
206
103-1
103-2
103-3
206-1

301
103-1
103-2
103-3
301-1
302
103-1
103-2
103-3
302-1
302-4
303
103-1
103-2
103-3
303-1
305
103-1
103-2
103-3
305-1
305-2
305-7
306
103-1
103-2
103-3
306-1
306-2
306-3
307
103-1
103-2
103-3
307-1

401
103-1
103-2
103-3
401-1
401-3
402
103-1
103-2
103-3
402-1

403
103-1

A vezetői megközelítés értékelése
A korrupció kockázatával kapcsolatosan megvizsgált
tevékenységek (üzleti egységek) száma és százalékos aránya
Az igazolt korrupciós események és a megtett intézkedések
VERSENYELLENES MAGATARTÁS
A lényeges téma magyarázata és határai
A vezetői megközelítés és alkotóelemei
A vezetői megközelítés értékelése
Versenyellenes viselkedéssel, tröszt- és monopóliumellenes
rendelkezések megszegésével kapcsolatos jogi eljárások
száma, illetve kimenetele
ANYAGOK
A lényeges téma magyarázata és határai
A vezetői megközelítés és alkotóelemei
A vezetői megközelítés értékelése
A felhasznált anyagok mennyisége tömegben vagy térfogatban
ENERGIA
A lényeges téma magyarázata és határai
A vezetői megközelítés és alkotóelemei
A vezetői megközelítés értékelése
A szervezeten belüli energiafogyasztás
Az energiafogyasztás mérséklése
VÍZ
A lényeges téma magyarázata és határai
A vezetői megközelítés és alkotóelemei
A vezetői megközelítés értékelése
Az összes vízkivétel források szerint
LÉGNEMŰ KIBOCSÁTÁSOK
A lényeges téma magyarázata és határai
A vezetői megközelítés és alkotóelemei
A vezetői megközelítés értékelése
Közvetlen üvegházhatású gáz-kibocsátás (scope 1)
Közvetett üvegházhatású gáz-kibocsátás (scope 2)
NOx, SOx és más jelentős légnemű kibocsátás
CSEPPFOLYÓS KIBOCSÁTÁSOK ÉS HULLADÉK
A lényeges téma magyarázata és határai
A vezetői megközelítés és alkotóelemei
A vezetői megközelítés értékelése
Az összes vízkibocsátás minőség és befogadók szerint
Az összes hulladék tömege, típus és kezelés szerint
A jelentős kiömlések száma és összes mennyisége
KÖRNYEZETI COMPLIANCE
A lényeges téma magyarázata és határai
A vezetői megközelítés és alkotóelemei
A vezetői megközelítés értékelése
A jelentősebb büntetések összege, valamint
a környezetvédelmi jogszabályok és szabályozások
megsértésének száma és ezek nem anyagi következményei
FOGLALKOZTATÁS
A lényeges téma magyarázata és határai
A vezetői megközelítés és alkotóelemei
A vezetői megközelítés értékelése
Újonnan felvett, illetve távozott alkalmazottak száma és aránya,
korcsoportok, nemek és régiók szerint
Szülői szabadság
MUNKAVÁLLALÓK/VEZETŐSÉG KAPCSOLATA
A lényeges téma magyarázata és határai
A vezetői megközelítés és alkotóelemei
A vezetői megközelítés értékelése
A szervezeti működésben bekövetkező jelentős változások
bejelentésére vonatkozó minimális értesítési idő, beleértve,
hogy ez a kollektív szerződésben meg van-e határozva
MUNKAHELYI EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG
A lényeges téma magyarázata és határai
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29.
29., 41.
29.
29.
33.

31., 41.
31.
31-33.
31-32.
34., 41.
34.
34-35.
35.
34-35.
39-40., 41.
39.
39.
39.
35., 41.
35.
35-36.
36.
36.
35.
37-41.
37-40.
37-40.
39.
37.
43.
29., 41.
29.
30.
30.

9., 41.
9-10., 15.
11., 15.
15.
11.
14., 41.
14-15.
14-15.
15.

14., 41.

Nem volt ilyen.
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103-2
103-3
403-2

404
103-1
103-2
103-3
404-1
404-3

406
103-1
103-2
103-3
406-1
407
103-1
103-2
103-3
407-1

415
103-1
103-2
103-3
415-1
416
103-1
103-2
103-3
416-1

416-2

417
103-1
103-2
103-3
417-1
417-3
418
103-1
103-2
103-3
418-1
419
103-1
103-2
103-3
419-1

Oldalszám

A vezetői megközelítés és alkotóelemei
14.
A vezetői megközelítés értékelése
14.
Sérülések típusa, illetve sérülések, foglalkozásból eredő
14.
betegségek, elveszett napok és hiányzások aránya, illetve
a halállal végződő munkahelyi balesetek száma régiónként,
nemenként
KÉPZÉS ÉS OKTATÁS
A lényeges téma magyarázata és határai
12., 41.
A vezetői megközelítés és alkotóelemei
12.
A vezetői megközelítés értékelése
12-13.
Az egy főre eső éves átlag képzési óraszám nemenként
13.
és alkalmazotti kategóriánként
Alkalmazottak százalékos aránya, akik rendszeresen kapnak
12.
a teljesítményükre vonatkozó kiértékelést és karrierépítési
áttekintést, nemenként és alkalmazotti kategóriánként
DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉG
A lényeges téma magyarázata és határai
9., 29., 41.
A vezetői megközelítés és alkotóelemei
9., 29.
A vezetői megközelítés értékelése
29.
A hátrányos megkülönböztetést alkalmazkodó esetek száma,
29illetve a kiküszöbölésüket célzó intézkedések
EGYESÜLÉSI JOG ÉS KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS
A lényeges téma magyarázata és határai
15., 41.
A vezetői megközelítés és alkotóelemei
15.
A vezetői megközelítés értékelése
15.
Azonosított tevékenységek és beszállítók, amelyek sérthetik
44.
vagy jelentős mértékben veszélyeztethetik a gyülekezési		
szabadsághoz és a kollektív tárgyaláshoz való jogot,
valamint az e jogok sértetlensége érdekében hozott intézkedések
KÖZPOLITIKA
A lényeges téma magyarázata és határai
28., 41.
A vezetői megközelítés és alkotóelemei
28.
A vezetői megközelítés értékelése
28.
A politikai hozzájárulások teljes mértéke országonként
44.
és kedvezményezettenként
VEVŐK EGÉSZSÉGE ÉS BIZTONSÁGA
A lényeges téma magyarázata és határai
16-18., 41.
A vezetői megközelítés és alkotóelemei
26.
A vezetői megközelítés értékelése
16-18.
Jelentős termék- és szolgáltatáskategóriák aránya,
30.
amelyek esetében az egészségvédelmi és biztonsági hatásokat
fejlesztési céllal értékelik
Azon esetek száma, amelyekben jogszabályi nem-megfelelőség
30.
vagy az önkéntesen vállalt normák megszegése fordul elő
a termékek és szolgáltatások egészségi és biztonsági hatásait
illetően, az ügyek kimenetele szerinti lebontásban
MARKETING ÉS CÍMKÉZÉS
A lényeges téma magyarázata és határai
16., 18., 41.
A vezetői megközelítés és alkotóelemei
16., 18.
A vezetői megközelítés értékelése
16-18., 30.
Termékre és szolgáltatásra vonatkozó információ
18.
és címkézési követelmények
Nem-megfelelőségi esetek a marketingkommunikáció területén
30.
Személyes adatok védelme
A lényeges téma magyarázata és határai
30., 41.
A vezetői megközelítés és alkotóelemei
29.
A vezetői megközelítés értékelése
30.
A vevők személyes adataival való visszaélésre, illetve
30.
az adatok elvesztésére vonatkozó indokolt panaszok száma
TÁRSADALMI-GAZDASÁGI COMPLIANCE
A lényeges téma magyarázata és határai
29., 41.
A vezetői megközelítés és alkotóelemei
29.
A vezetői megközelítés értékelése
30.
A törvényi és jogszabályi nem-megfelelőség a társadalmi
30., 33.
és gazdasági területen
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Társaságunk működésének helyszínein
nem merül fel ennek lehetősége.

Nem volt ilyen.

Véleménye fontos számunkra!
Kérjük, ossza meg velünk észrevételeit a Fenntarthatósági jelentéssel kapcsolatban a
fenntarthatosag@zwackunicum.hu e-mail címen!

Társaságunk székhelye:
ZWACK UNICUM LIKŐRIPARI ÉS KERESKEDELMI
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
(Zwack Unicum Nyrt.)
1095 Budapest, Soroksári út 26.
www.zwackunicum.hu

Köszönjük a jelentés elkészítésében, az adatok gyűjtésében közreműködő munkatársak segítségét.
A jelentés elkészítésében szakértőként az RTG Vállalati Felelősség Kft. közreműködött.
A kiadvány nyomdai előkészítését a Nagoo Marketing Solutions Kft. végezte.
A fotókat (7, 8, 11, 17, 22, 25,32, 38 oldalakon) Török Levente készítette.
A kiadványt nyomtatta a Focus-Premier Kft.
A kiadvány 100%-ban újrahasznosított papírból készült.
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