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KÉRDŐÍV AZ ÉFOSZ NÉPEGÉSZSÉGÜGYI CÉLÚ KEZDEMÉNYEZÉSÉHEZ 
CSATLAKOZOTT VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE 

 
 
1. Kérjük, ismertesse a vállaláshoz köthető azon eredményeket. amelyek az 

elmúlt évi beszámoló óta történtek! (ld. a számszerűsíthető adatokra 
vonatkozó lenti kérdéseket)  

 
Referencia beviteli érték:  

a) A vállalat által előállított termékek hány százalékán szerepel ez a jelölés a 

termékek fajtáit és mennyiségét tekintve? Amennyiben a terméktől 

elkülönítve, pl. online felületen adják meg, úgy kérjük, erre is térjen ki. 

A Danone Magyarország Kft., mint felelős vállalat küldetésének középpontjában áll, hogy 

termékei révén a lehető legtöbb magyar ember számára biztosítsa az egészséges 

életvitelt. Ennek konkrét megnyilvánulása nem csak termékeink összetételében, 

folyamatos fejlesztésében nyilvánul meg, hanem hogy fogyasztóinkat tájékoztassuk 

termékeinkről, beleértve annak összetételét is. Ennek érdekében a törvényi előírásokon 

túlmenően termékeink csomagolásán, illetve weboldalainkon feltüntetjük a Referencia 

Beviteli Értéket. A jelenlegi portfóliónk 77%-ának a csomagolásán feltüntetjük az egy 

adagra vonatkozó tápérték adatokat és Referencia Beviteli értéket (%), míg 

weboldalainkon ez az arány 96%.  

b) Növekedett-e ez a szám az előző évhez képest 

A tavalyi adatokhoz képest a termékek csomagolásán feltüntetett Referencia Beviteli 

Érték aránya nem változott, bár már ezzel is túlhaladtunk vállalásunkat, amely 75% volt. 

A weboldalon a termékek összetételének és Referencia Beviteli Értékének aránya 96%, 

azaz 1%-al nőtt a 2015-ös értékhez képest. 

c) Tervek (új termékek bevonása az önkéntes jelölésbe, új kapcsolódó célok, 

edukációs tervek stb.) 

A fogyasztók lehető legteljesebb tájékoztatása érdekében, azon termékek esetében, 

amelyek csomagolásán lehetőségünk nyílik a bővített tápérték táblázatot elhelyezni, 

természetesen a jövőben is fel fogjuk tüntetni. 

 
2. Mennyire hatott ösztönzőleg a vállalat termékfejlesztési tevékenységére a 

kezdeményezéshez való csatlakozás? Változott-e a termék-fejlesztési filozófia?  
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3. Tettek-e új vállalást az előző évi beszámoló elkészítése óta? Kérjük írja le 
röviden, hogy milyen termékre/termékkategóriára tett új vállalást! Mi 
motiválta az új vállalás megtételét? 
 

4. Kérjük, adjon leírást arról, hogy a következő évben a vállalat miként tervezi 
folytatni a vállalásban megfogalmazott célok elérését  
 
Vállalatunk továbbra is elkötelezett az egészséges életmód, táplálkozás iránt. Ennek 
jegyében a Danone csoport 2016-ban az egész vállalatra kiterjedő táplálkozási 
kötelezettségvállalást jelentett be, amelyben foglaltak szerint továbbra is kiemelten 
célunk, hogy termékeinket kizárólag magas minőségben állítsuk elő, továbbra is 
egészséges termékeket készítsünk a helyi fogyasztói igényeknek megfelelően, 
partnereinken keresztül a lehető leghatékonyabban járuljunk hozzá a nemzeti 
közegészségügyi kihívásokhoz, felelősségteljes marketing kommunikációt folytassunk, 
különösen a gyermekek felé, illetve termékeink címkéjén a leginkább megfelelő módon 
kommunikáljunk annak érdekében, hogy a fogyasztókat egészséges választásra 
ösztönözzük. 
Ezen túlmenően a 2015-ben kiadott „Manifesto2020” hosszú távú küldetésünket 
megtestesítő kiáltványunkban megerősítettük kettős elköteleződésünket az üzleti siker 
és a társadalmi előrehaladás iránt, valamint egyértelművé tettük, hogy tudatában 
vagyunk annak, hogy csak úgy tudunk az egészséges választásért és életmódért 
ténylegesen tenni, ha saját közösségünkben megteremtjük az egészséget és jólétet. A 
„Manifesto2020”-ben megerősítettük elkötelezettségünket a táplálkozás 
megreformálása mellett a Danone, a világunk, a jelenlegi és jövendőbeli generációk 
egészségéért. Ennek szellemében építjük vállalatunk minden egyes helyi programját is. 
  

5. Hogyan értékelné a kezdeményezés eddigi eredményeit a saját vállalkozása 
szempontjából? Hasznosnak találták a csatlakozást? Miként látja a 
kezdeményezés jövőjét? Van-e javaslata arra vonatkozóan, hogy miként 
lehetne bővíteni vagy továbbfejleszteni a kezdeményezést? 
Pozitívan értékeljük az ÉFOSZ önkéntes vállalások kezdeményezését, és ezért is tartottuk 
fontosnak azt, hogy az elsők között  csatlakozzunk, hiszen akár az újonnan megjelenő 
fogyasztói igényekkel, akár szabályozási elképzelésekkel kapcsolatban valljuk, hogy az 
önszabályozás és az önkéntes vállalási rendszerek hatékonyabb eredményeket 
hozhatnak mint egy azonnali kötelező érvényű törvényi szabályozás. 

 

Aktív életmód:  

a) Kérjük számoljon be a vállaláshoz köthető végzett tevékenységekről 

 

Danone Focikupa a Gyermekekért  

Tegyünk Együtt a Gyermekekért (TEGY) társadalmi támogató programunk révén a 

Danone Magyarország Kft. 18 éve segíti az egészségi vagy szociális helyzetüknél fogva 

hátrányos helyzetben lévő gyermekeket. 2016-ban e program keretein belül rendeztük 

meg a Danone Focikupa a Gyermekekért rendezvénysorozatot, amelyben állami 
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gondoskodásban élő 10-12 éves gyerekek vehettek részt Magyarországon. Az MLSZ 

Grassroots programjának támogatásával, az Egészséges Életmódért Hit és Sport 

Alapítvány szakmai közreműködésével megvalósuló kupa részeként Debrecenben, 

Miskolcon, Pécsett, Szegeden, Szombathelyen és Budapesten szerveztünk előválogató 

mérkőzéseket az állami gondoskodásban vagy nevelőszülőknél élő fiatal sportolókból álló 

gyermekcsapatoknak. A hat városban zajló előválogató győztesei júniusban, Budapesten 

mérkőztek meg egymással. A győztes a „Sasok”, a Budapesti Gyermekotthonok 

Egyesített Csapata lett, akik kiutazhattak a torna párizsi döntőjére, és játszhattak a Stade 

de France világhírű stadionban is. A 12 főből álló magyar csapat a torna Fair Play 

rangsorában az előkelő 3. helyezést érte el 32 ország közül. 

A hazai mérkőzések bárki számára szabadon látogathatóak voltak, a szurkolók számára 

külön programmal is készültünk.  

A Danone Focikupa a Gyermekekért a világ legnagyobb, gyerekeknek szóló futball 

tornája, amelyet 16 éve rendez meg rendszeresen a vállalatcsoport. Eddig világszerte 

mintegy 2,5 millió gyermek vett részt rajta. A Focikupa nemzetközi fővédnöke Zinédine 

Zidane. 

A rendezvénysorozatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint a Szociális 

Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság is elvi támogatásban 

részesítette. 

 

     
 

Danone Dolgozói Focikupa 

A Danone csoport minden második évben megrendezi dolgozói számára a Danone 

Focikupát. A játék során női, férfi és vegyes csapatok is összemérhetik tudásukat, a torna 

nyertesei pedig a „Danone Világbajnokságra” nyerhetnek kijutást, amelyet minden 

alkalommal más országban rendeznek meg. 2016-ban a spanyolországi Salou volt a 

helyszín. 

 

Activia Fusion vízijóga a Városligeti-tavon 

Magyarországon sosem látott rendezvénnyel lepett meg mindenkit az Activia márka az 

Activia Fusion bevezetése kapcsán.  
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Mindazok, akik ellátogattak az Activia Fusion Vízijóga rendezvényére, a Városligeti-tó 

közepén, a víz tükrén vehettek részt egy-egy 45 perces foglalkozáson. A különleges 

színpadnak köszönhetően valóban úgy érezhették magukat, mintha a víz felszínén 

jógáznának. Ezalatt 12 elegánsan felöltözött zenész egy számukra kialakított 

víziszínpadon nyújtott élő, klasszikus zenei aláfestést. 

Az Activia Fusion két, izgalmas ízből összeállított gyümölcságya és az azon lévő hófehér 

joghurt az egészséges életmód és az élvezet ötvözetét szimbolizálja. Ugyanezt a filozófiát 

testesítette meg a vízijóga és a komolyzene párosítása is a városligeti környezetben. 

Az eseményen a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége és a TÉT Platform képviselője 

is tiszteletét tette. 

 

         
 

 

Actimel „Bírni fogod” támogatás 

Vállalatunk hitvallása, hogy termékeink révén elvigyük az egészséges életvitelt a lehető 

legtöbb ember számára. 

Éppen ezért az Actimel márka úgy gondolta, a 31. SPAR Budapest Maraton és a 34. 

Suzuki Balaton-átúszás remek alkalom arra, hogy számos ember egészséges életviteléhez 

hozzájáruljunk egyrészt termékeinken keresztül, másrészt azzal, hogy mozgásra buzdítjuk 

őket, így mind a két eseményen főtámogatóként jelentünk meg. Nem titkolt célunk volt 

továbbá, hogy a „bírni fogod” életérzést is át tudjuk adni a résztvevőknek, hogy minél 

nagyobb lelkesedéssel teljesítsék akár az úszó, akár a futó távot, ennek érdekében pedig 

Facebook posztokkal, játékokkal, cheerleaderekkel népszerűsítettük a programokat. 
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b) Az általuk megmozgatott/aktívabbá tett csoportok létszámáról (valamint a 

becslés/számszerűsítés módjáról) 

Saját és támogatott programjainkon keresztül több ezer embert bátorítottunk az 

egészséges, aktív életmódra és több ezren vettek részt az eseményeken. 

 

c) Azok egyéb közvetlen és közvetett hatásáról (mutassa be, miként járultak 

hozzá tevékenységei az aktív életmód népszerűsítéséhez), ha van, helyi 

jelentőségéről; 

 

d) Amennyiben lehetséges, ismertesse a megmozgatott csoportok társadalmi 

megoszlását, illetve azt, hogy tevékenységével mely csoport(ok)ra kívánt a 

vállalat fókuszálni. 

A Danone Focikupa a Gyermekekért kupa mottója: „Higgy az álmaidban!”, éppen ezért 

társadalmi küldetésünkkel összhangban választottuk azt, hogy 2016-ban állami 

gondoskodásban élő 10-12 éveseket segítünk abban, hogy a sporton keresztül 

megvalósítsák álmaikat, akár azt, hogy Magyarországot képviseljék egy világkupán. 

Másik 4 programunk esetében egyrészt a vállalat munkatársai, másrészt a 12 év feletti 

korosztály minden tagja számára nyitott volt a részvétel.  

e) Szerepel-e a tevékenység, vagy aktív életmódra ösztönző üzenet a 

vállalathoz köthető print vagy online kommunikációs felületen? Mekkora 

létszámú csoport vált elérhetővé ezek segítségével? 

Minden aktív életmóddal kapcsolatos programunk kommunikációjának szerves része volt 

az aktív életmódra ösztönzés, amelyet Facebook, online és nyomtatott anyagokon is 

népszerűsítettünk. 

 

f) Tervek (új tevékenységek, új kapcsolódó célok) 

Vállalatunk a 2017-es évben is megrendezi a Danone Focikupa a Gyermekekért 

magyarországi fordulóit, hogy még több gyermeknek adjon lehetőséget egy világkupán 
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való részvételre, továbbá márkáinkhoz kapcsolódó, egészséges életmódot támogató 

programok folytatását is tervezzük. 

 

Fogyasztói edukáció: 

a) Milyen edukációs tevékenység/ fogyasztói tájékoztatás keretében 

ösztönözték fogyasztóikat a kiegyensúlyozott táplálkozás és egészséges 

életmód fontosságára? Amennyiben konkrét tápanyag-csökkentési 

edukációs vállalása volt, itt ismertetheti. 

A Danone Focikupa a Gyermekekért rendezvénysorozat állomásain a Magyar 

Dietetikusok Országos Szövetségének segítségével a látogatók megismerkedhettek az 

egészséges táplálkozás alapelveivel, részt vehettek testtömegindex mérésen, a 

gyermekek számára pedig egészséges joghurtokért zajló, az egészséges életmóddal 

kapcsolatos játékos kvízt és sportfoglalkozásokat biztosítottunk. 

Dolgozóinknak ingyenes táplálkozási tanácsadást és ingyenes egészségügyi szűrést 

biztosítottunk. 

 

b) Tervek (új edukációs vállalások a jelenlegi és új kommunikációs 

csatornákon) 

Vállalatunk célja 2017-ben is, hogy programjainkon keresztül felhívjuk a figyelmet az 

egészséges táplálkozás és életmód fontosságára, éppen ezért ennek elemeit az idei évi 

Danone Focikupába és dolgozói edukációs kommunikációba is beépítjük. 

 

Egyéb vállalások: 

EU pledge: 

Arra vállaltunk önkéntesen kötelezettséget, hogy nem hirdetjük termékeinket TV 

csatornákon 12 évesnél fiatalabb gyermekeknek, azon termékek kivételével, amelyek eleget 

tesznek bizonyos meghatározott tápanyag összetételi kritériumoknak. Vállalásunk a 

harmadik félen keresztül megvalósított internetes és televíziós hirdetési tevékenységünkre, 

és a saját weboldalainkon folytatott élelmiszer marketing kommunikációra is vonatkozik. 

Ezen vállalásunkat 2016-ban és a jövőben is fenntartjuk. Ellenőrzésére, betartására különös 

hangsúlyt fektetünk. 

Ezen túlmenően minden új marketingkommunikációs anyagunkat -terméktől függetlenül- 

még a bevezetést megelőzően az Önszabályozó Reklám Testület számára elküldjük előzetes 

véleményezésre.   

 

Budapest, 2017. március 31.  


