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Az IKEA jövőképe: 
szebb hétköznapokat 
teremteni az 
emberek többsége 
számára.
Ebben a dokumentumban a „mi” 
az IKEA márkanév alatt működő 
vállalatokat jelenti, az „Ön” pedig 
valamennyi  IKEA vállalat valamennyi 
beszállítóját.
 
Mi („IKEA”) hosszú távú kapcsolat 
kiépítésére törekszünk a 
beszállítókkal, a szolgáltatókkal és az 
egyéb szerződéses partnereinkkel (a 
továbbiakban „Beszállító”), akik osztják 
a jövőképünket. Ezért hoztuk létre 
az IWAY-t, vagyis-az IKEA módszerét, 
hogy a termékek, a szolgáltatások, az 
anyagok és az alkatrészek beszerzése 
felelősségteljesen történjen meg.  
Az IWAY meghatározza, hogy mit várunk 
el Öntől, mint az IKEA értékláncához 

tartozó beszállítótól az embertársaink, 
a bolygónk és az állatok védelmének 
érdekében.

Az IWAY-jel kapcsolatos munkánk 
során azt tapasztaltuk, hogy ahol az 
embertársainkat, a bolygót és az állatokat 
megbecsülik, ott a dolgozók jobban 
teljesítenek, az erőforrások felhasználása 
hatékonyabb, az üzlet jól működik. A 
vásárlóink is jól járnak – tudják, hogy amit 
az IKEA kínál, azt felelősségteljes módon 
gyártották, szállították és szerelték össze, 
illetve hogy az áruházaink, a termelési 
és egyéb egységek beszállítói jó szociális, 
környezetvédelmi és állatjóléti feltételeket 
tartanak fent.
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Amikor az IWAY-jel dolgozunk, mindig a következő kérdések vezérelnek:

MI SZOLGÁLJA 
LEGJOBBAN A GYERMEK 
ÉRDEKEIT?

MI SZOLGÁLJA LEGJOBBAN A 
DOLGOZÓ ÉRDEKEIT?

AMIT TESZÜNK, POZITÍV HATÁSSAL 
VAN A KÖRNYEZETRE?

AMIT TESZÜNK, POZITÍV HATÁSSAL 
VAN AZ ÁLLATOK JÓLÉTÉRE?
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Határozott szándékunk 
a felelős beszerzési 
elvek támogatása az 
IKEA értéklánc minden 
szintjén.
Az IWAY betartásának vállalásával 
a következők biztosítását várjuk el 
beszállítóinktól:

Felelősség
A beszállító felelős a helyi, nemzeti és 
nemzetközi jogszabályok, illetve az 
IWAY Standardban meghatározott IWAY 
Kötelező és IWAY Alap követelmények 
mindenkori betartásáért.

Nyitottság
A beszállító nyílt és őszinte azzal 
kapcsolatban, hogy az IWAY Standard 

által érintett területeken miben szükséges 
fejlődnie.

Folyamatos fejlődés
Tudjuk, hogy az IWAY Standard 
követelményeinek teljesítése időt és 
erőfeszítést igényel. Beszállítóinkat 
folyamatos fejlődési szemléletre 
ösztönözzük a teljesítmény javítása 
érdekében, illetve azért, hogy az elvárt 
IKEA Alap követelményeknél többet 
nyújtsanak.
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Tudjuk, hogy 
nekünk is tenni kell 
a sikerért
Igazságos és nyitott hozzáállásra 
törekszünk a beszállítóinkkal folytatott 
munka során. Ez a következőket jelenti:

Azonos elvárások
Célunk, hogy mi is megfeleljünk 
ugyanazoknak az elvárásoknak, 
amelyeket beszállítóinkkal szemben 
támasztunk.

Párbeszéd
Nyíltan kommunikálunk minden 
beszállítónkkal és hálásak vagyunk minden 
működésünkkel és viselkedésünkkel 

kapcsolatos visszajelzésért.

Támogatás
Lehetőség szerint gyakorlati támogatást 
nyújtunk beszállítóinknak a működésükhöz 
illeszkedő, saját folyamataik 
kifejlesztéséhez, melyek lehetővé teszik 
az IWAY Standard elvárásainak való 
megfelelést és a folyamatos fejlődést.
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Az IWAY alapelvek és 
elvárások nemzetközileg 
elismert normákon és 
alapelveken nyugszanak
Alapelveink és elvárásaink tükrözik 
elkötelezettségünket az Üzleti és Emberi 
Jogokra Vonatkozó Irányadó ENSZ-
Alapelvek (UNGP) mellett, és az ENSZ 
Globális Megállapodásában rögzített tíz 
alapelvet követik. Megfogalmazásukkor 
többek között az ENSZ Fenntartható 
Fejlődési Céljait (SDG) és a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet (ILO) 2019-es, a 
munka jövőjére vonatkozó nyilatkozatát 
követtük.

Az IWAY Standard a következőkből áll:

Alapelvek
Az alapelvek leírják az IKEA álláspontját a 
termékek, a szolgáltatások, az anyagok 
és az alkatrészek felelősségteljes 
beszerzésére vonatkozóan.

Részek
Az IWAY követelmények részekre a 
vannak bontva, melyek a beszállítókra 
tevékenységüktől vagy felépítésüktől 
függően érvényesek.

Az üzleti kapcsolat teljes időtartama során folyamatosan 
betartandó követelmények.

Követelmények, amelyeknek legkésőbb az első beszállítástól vagy 
a szolgáltatás megkezdésétől számított 12 hónapon belül meg kell 
felelni.

Követelmények, melyek túlmutatnak a minimális elvárásokon, és 
további lépéseket határoznak meg a fenntarthatóbb működés 
megvalósításához.
E követelmények alkalmazását az illetékes IKEA szervezet 
prioritásai határozzák meg.

Követelmények, melyek túlmutatnak a minimális elvárásokon, és 
további lépéseket határoznak meg a fenntarthatóbb működés 
megvalósításához.
E követelmények alkalmazását az illetékes IKEA szervezet 
prioritásai határozzák meg.

K ö t e l e z ő

A l a p

F e j l e t t

K i v á l ó

IWAY KÖVETELMÉNYEK A KÖVETKEZŐ SZINTEKRE VANNAK

BESOROLVA:  
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Minden esetben a szigorúbb előírások 
alkalmazandók, legyenek ezek jogszabályi 
vagy IWAY követelmények. Amennyiben 
az IWAY követelmény ütközik a joggal 
vagy egyéb érvényes szabályozással, 
mindig a jog élvez elsőbbséget, és 
azt kell betartani. Ilyen esetekben az 
IKEA-t haladéktalanul értesíteni kell, és 
alternatív megoldást kell keresni az IWAY 
elvárásoknak való megfelelésre.

Támogatjuk a követelmények és 
munkamódszerek egységesítésére való 
törekvést.
Az IKEA egyes beszállítói saját etikai 
kódexszel rendelkeznek, más ügyfelük 
etikai kódexével dolgoznak vagy egy 
olyan fenntarthatósági rendszer szerinti 
tanúsítvánnyal rendelkeznek, amely 
az IWAY-jel összehasonlítható. Az IKEA 
támogatja az IWAY követelmények 
megvalósításának különféle módszereit. 
Az IKEA fenntartja a jogot annak 
meghatározására, hogy mely alternatív 
módszerek az elfogadhatók.

Az IWAY sikeres megvalósítása 
együttműködésen, kölcsönös bizalmon 
és tiszteleten alapszik.
Minden megfigyelést, megbeszélést 
és beszállítótól kapott információt az 
IKEA, dolgozói és minden az IKEA által 
megbízott harmadik fél bizalmasan kezel. 
Minden az IWAY-jel kapcsolatban gyűjtött 
adatot az előírásoknak megfelelően 
és kizárólag az IWAY megfelelőség 
vizsgálatának céljából használunk fel.

Az IWAY Standard hivatalos nyelve az 
angol.
Az IWAY Standard fordítása csak 
információs célokat szolgál, és nem 
keletkeztet szerződéses kötelezettséget. 
Csak az angol nyelvű verzió képezi a 
szerződéses jogviszony alapját, és csak az 
angol nyelvű változat az irányadó jogvita 
vagy értelmezési vita esetén.

Szójegyzék
A dőlt betűs kifejezések meghatározása 
megtalálható a szójegyzékben. 
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Az IWAY alapelvek 
megvalósítását 
a hatékony 
eljárások és a 
nyílt párbeszédek 
segítik

A dolgozók 
egészségének és 
biztonságának 
védelme 
biztosított

Az üzleti 
tevékenység 
törvényes és 
tisztességes

A munka- és 
életkörülmények 
megfelelőek

A gyermekek 
védelme, a tanulás 
és a családi élet 
támogatása 
megvalósul

A környezetünk, 
bolygónk védelme 
biztosított

A munkára 
vonatkozó alapvető 
jogok tiszteletben 
tartása biztosított

Az erőforrásokkal, 
köztük a vízzel 
és a hulladékkal 
való gazdálkodás 
fenntartható és 
körkörös

A dolgozók 
szabadideje, 
megfelelő fizetségük 
és szaktudásuk 
fejlesztésének 
lehetősége biztosított

Az állatok 
életkörülményei 
megfelelők

1
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IWAY Alapelvek
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Az IWAY 
alapelvek 
megvalósítását 
a hatékony 
eljárások 
és a nyílt 
párbeszédek 
segítik

1
TEVÉKENYSÉGIRÁNYÍTÁS

ELLÁTÁSI LÁNC ELLENŐRZÉSE

G 1.1 A beszállító egy vagy több vezetőségi szintű képviselője ki lett jelölve
 az IWAY-jel kapcsolatos felelősként.

G 1.2 Az IWAY követelményeknek való megfelelés felmérésére 12 havonta 
legalább egyszer belső auditot kell tartani.

G 1.5 Az IKEA értékláncba bekerülő termékek, szolgáltatások, anyagok és 
alkatrészek beszállításában közreműködő alvállalkozók feltérképezésre 
kerülnek az illetékes IKEA szervezet által meghatározottak szerint.

G 1.6 Az IWAY bevezetésre és ellenőrzésre kerül az IKEA értékláncba bekerülő 
termékek, szolgáltatások, anyagok és alkatrészek beszállításában 
közreműködő alvállalkozóknál, az illetékes IKEA szervezet által 
meghatározottak szerint.

A l a p

A l a p

F e j l e t t

K i v á l ó

G 1.3 Az IWAY-re vonatkozó, írásba foglalt irányelvek és eljárások rendelkezésre 
állnak. 

G 1.4 Az IWAY-jel kapcsolatos teljesítmény mérésére és fejlesztésére mutatók és 
tervek rendelkezésre állnak.

G 1.7 Az IKEA értékláncban felmerülő szociális és környezetvédelmi kockázatok 
meghatározásra kerülnek és intézkedés történik csökkentésükre.
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DOLGOZÓK ÉS VEZETŐSÉG KÖZÖTTI PÁRBESZÉD

G 1.8 A dolgozók tájékoztatást kapnak az IWAY-jel kapcsolatos jogaikról és 
felelősségükről. are informed of their rights and responsibilities related to 
IWAY.

G 1.9 Szervezett párbeszéd folyik a dolgozókkal az IWAY-jel kapcsolatban.

A l a p
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Az üzleti 
tevékenység 
törvényes és 
tisztességes

2

A l a p

G 2.1 Az IKEA-val folytatott üzleti kapcsolat megbízható és átlátható. A 
jogszabályok megsértésére, dokumentumok hamisítására, megtévesztésre 
vagy korrupcióra irányuló szándék nem elfogadható.

G 2.2 Az IWAY-jel kapcsolatos minden vonatkozó jogszabály, előírás és engedély 
betartásra kerül. 

K Ö T E L E Z Ő

ÜZLETI ETIKA
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A l a p

A gyermekek 
védelme, a 
tanulás és a 
családi élet 
támogatása

3
A GYERMEKEK VÉDELME

MUNKA ÉS TANULÁS LEHETŐSÉGE

G 3.1 Gyermekmunka nem alkalmazható. Az IKEA-t haladéktalanul tájékoztatni 
kell a lehetséges vagy tényleges gyermekmunkáról.

G 3.4 A fiatal munkavállalók munkalehetőségei megállapításra kerülnek és 
támogatottak. 

G 3.5 A gyermekek által végezhető szakmai gyakorlat lehetősége megállapításra 
kerül és támogatott.

G 3.2 A munkavégzéshez előírt minimális életkort be nem töltött gyermek nem 
végezhet munkát. Szakképzésben 14 éves kortól lehet részt venni. A képzés 
a gyakornokok oktatásához kapcsolódik.

G 3.3 Gyermek sem fiatalkorú munkavállalóként, sem gyakornokként nem végezhet 
veszélyes munkát vagy éjszakai munkát. 

K Ö T E L E Z Ő

A l a p

F e j l e t t
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Családi élet támogatása

G 3.6 A dolgozók a vonatkozó jogszabályokban meghatározottakat meghaladó 
gyermekfelügyeleti támogatásban részesülnek. eceive childcare support in 
addition to that defined by applicable legislation.

F e j l e t t
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A munkára 
vonatkozó 
alapvető jogok 
tiszteletben 
tartása

4
SZABAD MUNKAVÁLLALÁS

EGYESÜLÉSI SZABADSÁG ÉS PANASZOK

G 4.1 Kényszermunka, adósrabszolgaság vagy börtönmunka nem alkalmazható. 
Az IKEA-t haladéktalanul tájékoztatni kell a lehetséges vagy tényleges 
kényszermunkáról, adósrabszolgaságról vagy börtönmunkáról. 

G 4.2 A túlóra teljesítése önkéntes és a túlórázást nem vállaló dolgozó nem 
büntethető. Bizonyos, a vonatkozó jogszabályok által jól meghatározott 
körülmények között, ahol ez szükséges ott a munkavállalói képviselettel 
egyeztetve, rövid időre kötelező túlóra írható elő.

K Ö T E L E Z Ő

A l a p

G 4.3 A dolgozók szabadon gyakorolhatják munkával kapcsolatos szervezet 
alapításához vagy ahhoz való csatlakozáshoz, illetve a kollektív tárgyaláshoz 
való jogukat. Ezen jogok gyakorlásakor nem kell tartaniuk szellemi vagy 
fizikai diszkriminációtól, erőszaktól vagy zaklatástól.

G 4.4 Létezik egy a dolgozók által ismert panasztételi eljárás, amely lehetővé teszi 
számukra, hogy megtorlás nélkül jelezzék panaszaikat vagy aggályaikat. 
A panaszok rögzítésre és feldolgozásra kerülnek, a dolgozók anonimitása 
biztosított.

A l a p
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A TOBORZÁS ÉS FOGLALKOZTATÁS GYAKORLATA EGYENLŐSÉG, SOKSZÍNŰSÉG ÉS BEFOGADÁS

G 4.5 A dolgozókat nem terhelik toborzással, munkába állítással és munkaviszony 
felbontásával kapcsolatos díjak és költségek. A dolgozóktól letét nem 
kérhető.

G 4.6 A munkaerő toborzása írásba foglalt eljárás szerint folyik, mely 
szabályokat tartalmaz az életkor ellenőrzésére, a jelentkezők szűrésére és 
kiválasztására, és a munkaerő közvetítők alkalmazására vonatkozóan.

G 4.7 A dolgozó írásba foglalt munkaszerződést vagy annak megfelelő 
dokumentumot ír alá a munkavégzés vagy a bevezető képzés 
megkezdése előtt, amelyik időben korábban megkezdődik. A dolgozó 
aláírás előtt megkapja a szerződést és megérti az abban foglaltakat. 
A munkaviszonyához kapcsolódó lényeges változásokra vonatkozó 
megvalósul a dolgozóval írásban történik.

G 4.8 Nulla munkaórát tartalmazó szerződések nem alkalmazhatók.

G 4.9 A diszkriminációra, zaklatásra, üzleti etikára, fegyelmi intézkedésekre, illetve 
az alkohol és drogok használatára vonatkozó szabályok írásba vannak 
foglalva, érvényesítésre kerülnek és a dolgozók tájékoztatást kapnak róluk.

G 4.10 Mentális vagy fizikai kényszer nem alkalmazható fegyelmi intézkedésként, 
beleértve a testi fenyítést, erőszakkal való fenyegetést, nyilvános 
figyelmeztetést, vagy büntetést, bírságot és a szerződéses juttatások 
megvonását. A dolgozónak lehetősége van arra, hogy segítséget kérjen és 
jogában áll panaszt emelni a fegyelmi intézkedések ellen.

G 4.13 A dolgozók nincsenek kitéve diszkriminációnak, erőszaknak vagy 
zaklatásnak, sem fizikai sem szellemi értelemben.

A l a p A l a p

F e j l e t t

K i v á l ó

G 4.11 Időszakos (határozott idejű) munka csak olyan esetben kerül alkalmazásra, 
ha a munka nem rendszeres jellegű.

G 4.12 Elbocsátás esetén a dolgozó a munkaviszony megszűnése előtt legalább 10 
munkanapos felmondási időt tölthet le.

G 4.14 Egyenlőséget, sokszínűséget és befogadást előmozdító intézkedések 
történnek és ezeket a szervezeten belül kommunikálják.

G 4.15 A nemek közötti bérkülönbségek felmérésre kerülnek és intézkedések 
történnek felszámolásukra.

G 4.16 A vezetői pozíciók esetében megvalósul a nemek közötti egyensúly.

F e j l e t t
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A l a p

5 A dolgozók 
szabadideje, 
megfelelő 
fizetségük és 
szaktudásuk 
fejlesztésének 
lehetősége 
biztosított

5
MUNKAIDŐ ÉS SZABADIDŐ

G 5.1 Minden dolgozó munkaidejének nyilvántartására, beleértve a túlórákat is, 
megbízható rendszer működik.

G 5.5 A dolgozóknak lehetőségük van arra, hogy az alkalmazandó 
jogszabályokban meghatározottakon túlmenően kivételes személyes okok 
miatt szabadságot vegyenek ki.

G 5.6 A rendes munkaidő nem haladja meg a heti 48 órát. A túlóra nem haladja 
meg a heti 12 órát.

G 5.2 A heti munkaidő, a túlórát is beleértve, nem haladja meg a 60 órát..

G 5.3 A dolgozók minden ledolgozott 4,5 óra után legalább egy 30 perces 
szünetet kapnak, amennyiben a dolgozói érdekképviselettel ettől eltérő 
írásos megállapodás nem született.

G 5.4 A dolgozóknak 6 munkanap után legalább 24 óra összefüggő pihenőidő jár.

K Ö T E L E Z Ő

F e j l e t t

G 5.7 A munkaidő tervezése úgy történik, hogy ne legyen szükség túlórára. is 
planned in such a way that it does not rely on overtime.

K i v á l ó
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G 5.13 A túlórák díjazása a normált meghaladó díjazással vagy megegyező 
mennyiségű szabadidő biztosításával történik.

G 5.9 A dolgozók kompenzációban részesülnek az elsődleges munkahelyüktől távol 
végzett munkából eredő megélhetési többletköltségekért.

G 5.10 A bérek kifizetése a szerződéses feltételek szerint, időben és legalább 
havonta történik.

G 5.11 A dolgozók a kapott fizetésüknek megfelelő bérjegyzéket kapnak, 
amely minden információt tartalmaz fizetésükről, a juttatásokról és a 
levonásokról. A bérjegyzékekben megadott információk a dolgozók számára 
érthetők.

G 5.12 Amennyiben előírt az egyenruha /munkaruha viselése, azt megfelelő 
mennyiségben és díjmentesen kapják a dolgozók. Az egyenruha /
munkaruha tisztításának és/vagy karbantartásának költsége nem kerül 
levonásra.

F e j l e t t

A l a p

BÉREK ÉS JUTTATÁSOK

G 5.8 A dolgozók a törvényileg meghatározott minimálbérrel megegyező vagy azt 
meghaladó bért kapnak.

K Ö T E L E Z Ő

SZAKTUDÁS FEJLESZTÉSE

G 5.14 A dolgozók tudják, hogy hogyan kezeljék a vészhelyzeteket és feladataik 
ellátása előtt megismerték a munkájukkal kapcsolatos kockázatokat.

G 5.15 A dolgozók képzésben vagy más kompetenciafejlesztési tevékenységekben 
vesznek részt, amelyek lehetővé teszik számukra feladataik ellátását.

G 5.16 A 18 év feletti gyakornokok a képzés során végzett munkájukért díjazásban 
részesülnek.  A képzés az oktatásukhoz kapcsolódik..

A l a p

G 5.17 A szakmai képzésben való részvétel lehetősége megállapításra kerül és 
támogatott.

G 5.18 A dolgozóknak lehetőségük van arra, hogy jelenlegi munkaterületükhöz 
kapcsolódó vagy ahhoz nem kapcsolódó területeken fejlesszék 
szaktudásukat.

A D V A N C E D
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A dolgozók 
egészségének 
és 
biztonságának 
védelme 

6
MUNKAHELYI BIZTONSÁG ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM 

G 6.1 A dolgozók nincsenek súlyos egészségügyi vagy biztonsági kockázatnak 
kitéve. Az IKEA-t haladéktalanul tájékoztatni kell a dolgozó halálesetéről.

G 6.2 Minden dolgozónak van balesetbiztosítása. A biztosítás kiterjed a munkával 
kapcsolatos sérülések és megbetegedések orvosi kezelésére, és kártérítést 
nyújt a munkával kapcsolatos tartós fogyatékossághoz vagy halálhoz 
vezető sérülések és betegségek esetén.

G 6.3 A munkahelyi egészségi és biztonsági kockázatok felmérésre kerülnek, 
beleértve a mentális egészséggel és ergonómiával kapcsolatos 
kockázatokat is, és intézkedések történnek azok enyhítésére. 

G 6.4 A veszélyes munkavégzéssel járó kockázatok minimalizálása érdekében 
biztonsági eljárások kerülnek bevezetésre.

G 6.5 Az eszközök biztonságosak és biztonságos körülmények között 
használhatók. A figyelmeztető jelzések és a biztonsági információk jól 
láthatók.

G 6.6 A dolgozók díjmentesen rendelkezésükre bocsátott, tiszta, megfelelő 
állapotban lévő és az azonosított kockázatoknak megfelelő egyéni 
védőfelszerelést és védőruházatot használnak. 

G 6.7 A munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos 
baleseteket és a balesetközeli helyzeteket jelentik, elemzik, nyomon 
követik és kezelik. A balesetekről és a balesetközeli helyzetekről készült 
dokumentáció megőrzésre kerül.

G 6.8 A biztonsági veszélyeket folyamatosan jelentik, elemzik, nyomon követik és 
kezelik.

K Ö T E L E Z Ő

A l a p
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G 6.15 A vészhelyzeti eljárások tesztelésére és esetleges hiányosságainak 
felderítésére vészhelyzeti gyakorlatokat kell végezni. A vészhelyzeti 
gyakorlatok jegyzőkönyvei megőrzésre kerülnek.

G 6.16 Vészhelyzetkezelő csoport került kijelölésre, melynek feladata a döntések 
meghozatala egy esetleges vészhelyzet esetén.

F e j l e t t

VÉSZHELYZETEK KEZELÉSE

G 6.17 Az írásba foglalt vészhelyzeti eljárások a szomszédos vállalatokkal és a helyi 
hatóságokkal egyeztetésre kerülnek.

K i v á l ó

VEGYI ANYAGOK KEZELÉSE

G 6.18 A vegyi anyagok beszerzése, tárolása, szállítása, kezelése és felhasználása 
a dolgozók és a környezet egészségének és biztonságának védelme mellett 
történik.

A l a p

G 6.9 A vészhelyzetek kockázatai felmérésre kerülnek. Dokumentált vészhelyzeti 
eljárások vannak érvényben.

G 6.10 Minden dolgozó számára hallható és/vagy látható jelzéssel működő, 
független kiürítési riasztó van üzemben. Lehetőség van a riasztó kézi 
aktiválására, továbbá a riasztó gombok jól láthatók és jelzéssel vannak 
ellátva.

G 6.11 A gyors és biztonságos kimenekülés lehetőségét folyamatosan szabad 
vészkijáratok és menekülési útvonalak biztosítják.

G 6.12 Az elsősegélynyújtásra és a tűzoltásra kiképzett dolgozók a működés 
teljes ideje alatt, a foglalkozási kockázatoknak megfelelő számban állnak 
rendelkezésre.

G 6.13 Az elsősegélynyújtó felszerelések és tűzoltó berendezések típusa, 
mennyisége és elhelyezése megfelel a foglalkozási kockázatoknak.  A 
berendezések, felszerelések mindig használatra készek.   

 
G 6.14 A kiürítési folyamat tesztelésére és esetleges hiányosságainak felderítésére 

kiürítési gyakorlatokat kell végezni. A gyakorlatok szükséges gyakoriságát a 
foglalkozási kockázatok határozzák meg.  A gyakorlatokon a lehető legtöbb 
dolgozó részt vesz. Az kiürítési gyakorlatok jegyzőkönyvei megőrzésre 
kerülnek.

A l a p

G 6.19 A vegyi kockázatok értékelése az ENSZ Globálisan Harmonizált Rendszere 
szerint történik, és a vegyi anyagokat ennek megfelelően címkézik.

F e j l e t t

G 6.20 A munkavállalók egészségére és biztonságára, valamint a környezetre 
kisebb kockázatot jelentő helyettesítő vegyi anyagok kerülnek azonosításra 
és felhasználásra.

K i v á l ó

ÉPÜLET- ÉS VILLAMOS BIZTONSÁG

G 6.21 Nem munkával kapcsolatos egészségügyi tesztelés, például terhességi 
vagy HIV tesztelés nem történik.

G 6.22 Az elektromos vezetékek, világítás és gázszerelvények megfelelően vannak 
felszerelve és karbantartva.

A l a p
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FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ELLENŐRZÉSEK ÉS EGÉSZSÉGÜGYI TÁMOGATÁS

G 6.23 Nem munkával kapcsolatos egészségügyi tesztelés, például terhességi 
vagy HIV tesztelés nem alkalmazható.

G 6.24 A dolgozók számára rendszeres foglalkozás-egészségügyi ellenőrzés áll 
rendelkezésre a munka egészségre gyakorolt hatásainak azonosítására. Az 
ellenőrzéseket egészségügyi szakember végzi. Az eredmények bizalmasak, 
az egészségügyi szakember a munkavégzés vagy a munkahely esetleges 
kiigazítására vonatkozó ajánlások megfogalmazásához használja fel 
azokat.

G 6.25 A dolgozók a vonatkozó jogszabályokban meghatározottakat meghaladó 
egészségügyi támogatásban részesülnek.

F e j l e t t

K i v á l ó

A l a p
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A munka - és
életkörülmények 
megfelelőek 

7
MUNKAKÖRÜLMÉNYEK

G 7.1 A munkakörnyezet tiszta, higiénikus és jól karbantartott, megfelelő 
világítással, szellőzéssel és szükség esetén fűtéssel rendelkezik.

G 7.2 A dolgozók számának megfelelő arányában áll rendelkezésre helység, ahol 
a dolgozók étkezhetnek, pihenhetnek, és távol vannak minden veszélytől.

G 7.3 A dolgozók számának megfelelő arányában rendelkezésre álló WC-k 
ingyenesek, higiénikusak, munkaidőben hozzáférhetők és alapvető 
felszereléssel fel vannak szerelve.

G 7.4 Korlátlan mennyiségű, tiszta ivóvíz áll rendelkezésre térítésmentesen a 
dolgozók számára a munkaterülettől ésszerű távolságra.

A l a p
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Környezetünk, 
bolygónk 
védelme 
biztosított

8
KÖRNYEZETI HATÁSOK

LÉGSZENNYEZÉS ÉS ÉGHAJLAT

G 8.1 Nem áll fenn súlyos környezetszennyezés. Minden súlyos környezetszennyezést 
azonnal jelenteni kell az IKEA-nak.

G 8.6 A jelenlegi energiaforrások és a megújuló energiaforrásokra való átállás 
lehetőségei ismertek.

G 8.5 A környezeti hatások értékelésre kerülnek a működési és strukturális 
változások tervezésekor.

G 8.2 A környezetvédelemmel kapcsolatos panaszokat rögzítik és kezelik.

G 8.3 A jelenlegi vagy korábbi tevékenységekből eredő talajszennyezés 
kockázata felmérésre és kezelésre kerül.

G 8.4 A környezeti kockázatok és hatások azonosításra és értékelésre kerülnek 
a környezeti teljesítmény javításának érdekében. A környezetfejlesztési 
tervek megvalósításra kerülnek, és legalább 12 havonta felülvizsgálják és 
frissítik azokat.

K Ö T E L E Z Ő

A l a p

F e j l e t t

A l a p
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G 8.7 Minden megtermelt vagy megvásárolt villamos energia megújuló 
energiaforrásokból származik.

G 8.8 Nem használnak ózonlebontó anyagokat vagy fluorozott szénhidrogéneket.

G 8.9 A telephelyen elsődleges energiaforrásként nem használnak fosszilis szén- 
vagy olajalapú tüzelőanyagokat.

G 8.13 A biológiai sokféleség támogatására irányuló kezdeményezések valósulnak 
meg. 

F e j l e t t

F e j l e t t

TERMÉSZETVÉDELEM ÉS BIODIVERZITÁS

G 8.12 Magas Természetvédelmi Értékű Területeken nem folyik üzleti tevékenység, 
kivéve, ha a területet az IKEA által elismert rendszer szerint tanúsították.

A l a p

G 8.10 A légszennyező anyagok és az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása 
abszolút értékben csökkentésre kerül, összhangban azzal a törekvéssel, 
hogy a globális hőmérséklet-emelkedés az évszázad végére jóval 2°C alá, 
azaz 1,5 °C-ra csökkenjen (a Párizsi Megállapodásban meghatározottak 
szerint).

G 8.11 A teljes energiafogyasztás, a megtermelt vagy megvásárolt energia 
megújuló energiaforrásokból származik.

K i v á l ó
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Resources 
and waste are 
managed in a 
sustainable and 
circular way

9 Erőforrásokkal, 
köztük a 
vízzel és a 
hulladékkal 
való 
gazdálkodás 
fenntartható és 
körkörös

9
VÍZ

G 9.1 Információ áll rendelkezésre arról, hogy milyen típusú vizet használnak fel, 
és hogyan, hol és ki kezeli a szennyvizet.

B A S I C

G 9.2 Ha a működés során vizet használnak, a vízfelhasználás és a vízkibocsátás 
csökkentésének lehetőségei azonosításra és megvalósításra kerülnek.

A D V A N C E D

A l a p

F e j l e t t

G 9.3 Ha a működés során vizet használnak, a jó minőségű víz használatának 
korlátozására szolgáló lehetőségek megállapításra kerülnek. Tényleges 
javulást eredményező intézkedések történnek a jó minőségű víz 
felhasználásának korlátozására.

K i v á l ó
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HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

G 9.4 A hulladék a dolgozók egészségét és biztonságát, valamint a környezetet 
védő módon kerül tárolásra, kezelésre, szállításra és megsemmisítésre. 
Hulladék a beszállító telephelyén nem kerül hulladéklerakóba. A veszélyes 
és nem veszélyes hulladék elkülönítve van tárolva.

G 9.5 Hulladékégetés nem folyik a helyszínen, kivéve energetikai hasznosítás 
céljából.

G 9.6 Nyilvántartások állnak rendelkezésre arról, hogy a hulladékot hogyan, hol, 
mekkora mennyiségben és ki kezeli.

G 9.7 A hulladékkeletkezés elkerülésének, csökkentésének, a hulladék 
újrafelhasználásának és újrafeldolgozásának lehetőségei ismertek és 
megvalósulnak.

G 9.8 A hulladék nem kerül hulladéklerakóba.

A D V A N C E D

B A S I C

F e j l e t t

A l a p

G 9.9 Minden hulladék újrafelhasználásra vagy újrahasznosításra kerül.

K i v á l ó
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Alvállalkozó Bármely vállalkozás vagy magánszemély, aki az IKEA értékláncának 
részeként terméket, alkatrészt, anyagot szállít vagy szolgáltatást nyújt.

Baleset Váratlanul és nem szándékosan bekövetkező esemény, amely 
sérüléshez, betegséghez vagy halálhoz vezet.

Balesetközeli helyzet A balesetközeli helyzet olyan nem tervezett esemény, amely nem 
okozott sérülést vagy betegséget, de azok lehetősége fennállt. Csak az 
események láncolatának egy szerencsés fordulata előzte meg a sérülést 
vagy a betegséget.

Befogadás A befogadás a sokszínűség előnyeinek kihasználását jelenti egy 
tisztességes, egészséges és jól teljesítő szervezet vagy közösség 
létrehozása érdekében. Az befogadó környezet mindenki számára 
egyenlő hozzáférést biztosít az erőforrásokhoz és a lehetőségekhez. 
Lehetővé teszi továbbá az egyének és csoportok számára, hogy 
biztonságban érezzék magukat, tisztelve legyenek, elkötelezettek, 
motiváltak és megbecsültek legyenek önmagukért és a szervezeti és 
társadalmi célokhoz való hozzájárulásukért.

Bérjegyzék Minden fizetési időszak végén a dolgozó számára kiállított fizikai vagy 
elektronikus feljegyzés, amely egyértelműen feltünteti a fizetségének 
összetevőit. Ez magában foglalja a bérek, juttatások, ösztönzők/
bónuszok és levonások pontos összegét.

Beszállító Olyan vállalat vagy szervezet, amellyel az IKEA bármely vállalata 
megállapodást kötött, valamint a megállapodás teljesítésében részt vevő 
olyan alvállalkozók, amelyek termékeket, anyagokat vagy alkatrészeket 
szállítanak illetve szolgáltatásokat nyújtanak. E dokumentum 
alkalmazásában a beszállító kifejezés a szállítókra, szolgáltatókra és más 
szerződő felekre vonatkozik.

Diszkrimináció Diszkriminációra akkor kerül sor, ha egy személyt összehasonlítható 
helyzetben kedvezőtlenebb bánásmódban részesítenek, mint 
egy másikat, olyan okokból, amelyek nem függenek össze a 
munkaképességével. 

A diszkrimináció okai többek között a következők lehetnek: életkor, nemi 
identitás, szexuális irányultság, mentális vagy fizikai fogyatékosság, 
etnikum, nemzetiség, vallás, családi állapot vagy valamely személy 
identitásának bármely más dimenziója, amely nincs összefüggésben a 
munkaképességével.

Szójegyzék Dolgozó Teljes munkaidőben vagy részmunkaidőben munkát végző személy.  
Ide tartoznak a darabbérért dolgozók, a szakmai gyakornokok és a 
próbaidős dolgozók, valamint az alvállalkozók dolgozói, akik heti legalább 
tizennyolc (18) órát a helyszínen dolgoznak.

Egyenlőség Az egyenlőség tisztességes bánásmód és egyenlő esélyek biztosítását 
jelenti mindenki számára, függetlenül a hátterétől és az egyéni 
különbségektől. Az egyenlőség magában foglalja a diszkrimináció 
minden formájának hiányát is.

Elbocsátás Az a helyzet, amikor a munkáltató bármely okból hivatalosan kiléptet 
valakit a munkahelyéről, nem beleértve az eseteket, amikor ez a 
munkavállalóval egyeztetett vagy a munkavállaló által nem vitatott, 
vagy a hatóságok által megerősített fegyelmi eljárás eredményeként 
történik.  Ide tartozik a munkaerő leépítése miatti elbocsátás is.

Eljárások Tevékenységek sorozata, amelyek célja egy feladat végrehajtása.  
Amennyiben ez nincsen kifejezetten meghatározva, az eljárásokat nem 
szükséges írásba foglalni.

Elsődleges munkahely A munkavégzés munkaszerződésben meghatározott helye. Ez vagy 
a szokásos munkahely, vagy az az iroda, amelyhez a szerződés 
kapcsolódik.

Értéklánc A tevékenységek teljes skálája, amelyek egy termék vagy szolgáltatás 
koncepciójának megszületésétől a végső fogyasztóig történő 
eljuttatásához, illetve az értékláncba való visszailleszkedéséhez 
szükségesek. Ez magában foglalja az olyan tevékenységeket, mint 
a tervezés, a gyártás, a forgalmazás és a fogyasztóknak nyújtott 
támogatás. Az értéklánc különböző szakaszaiban az érdekelt felek 
hozzáadott értéket adnak a termékhez vagy szolgáltatáshoz a 
végtermék vagy szolgáltatás értékének növelése érdekében.

Felmondási idő A felmondás és az utolsó munkanap vége közötti időszak.  A felmondási 
idő kifizetése a dolgozó szerződésének megfelelően történik.
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Fiatal munkavállaló 18 év alatti, de a munkavégzéshez előírt minimális életkort elért, munkát 
végző személyek.

Fluorozott szénhidrogének A fluorozott szénhidrogének (HFC-k) mesterséges, fluortartalmú 
üvegházhatású gázok. Ezeket gyakran alkalmazzák az ózonréteget lebontó 
anyagok helyettesítésére légkondicionáló berendezésekben, hűtéshez, 
habkészítéshez, tűzgátló anyagokban, oldószerekben és aeroszolokban. 

Gyermek 18 év alatti személyek, kivéve, ha a gyermekekre alkalmazandó 
jogszabályok szerint nagykorúság korhatára ennél alacsonyabb.

Gyermekmunka A törvényes munkaképes korhatárt el nem érő gyermekek által végzett 
munka, amely megfosztja őket gyermekkoruktól, esélyeiktől és 
méltóságuktól, és károsítja fizikai és szellemi fejlődésüket. Továbbá 
bármely 18 év alatti személy által végzett munka “gyermekmunkának” 
is tekinthető, az elvégzett munka típusától és idejétől, valamint az 
elvégzésének körülményeitől függően.

Időszakos munka Korlátozott időtartamú munka. A szerződés végét objektív feltételek 
határozzák meg, pl. egy konkrét időpont, egy adott feladat elvégzése 
vagy egy adott esemény bekövetkezése. Időszakos munka végzése 
történhet teljes munkaidőben vagy részmunkaidőben. Az erre vonatkozó 
megállapodás lehet kétoldalú (két résztvevő közötti) vagy háromoldalú 
(három résztvevő közötti).

Jó minőségű víz Olyan víz, amelynek fizikai, kémiai, biológiai jellemzői megegyeznek az 
ivóvízével, vagy közel vannak ahhoz.

Kényszermunka, adós-
rabszolgaság, börtönmunka

Kényszermunka minden olyan munka vagy szolgáltatás, amelyet bármely 
személy büntetés fenyegetése miatt végez, és amelyet a személy 
nem saját akaratából vállalt. Ez magában foglalja a személyes tárgyak 
elkobzását, a lehetőség hiányát a munkaviszony bármikor történő 
megszüntetésére és a munkahely elhagyására.

Az adósrabszolgaság a kényszermunka olyan formája, amelyben a 
dolgozókat adósság köti a munkájukhoz, amely abból adódik, hogy 
közvetlenül vagy közvetve toborzási díjakat vagy költségeket számítanak 
fel nekik, letéteket fizettetnek velük, kölcsönöket vagy bérelőlegeket 
kapnak, vagy a kifizetéseiket késleltetik.

A börtönmunka fogvatartottak által végzett munka.

Kollektív tárgyalás A munkáltató és a dolgozók szabadon és függetlenül választott képviselői 
közötti tárgyalások.

Magas Természetvédelmi 
Értékű Területek

Olyan területek, amelyek a High Conservation Value Resource Network 
(Magas Természetvédelmi Értékű Erőforrások Hálózata) szerint nemzeti, 
regionális vagy globális szinten kiemelkedően jelentős vagy kritikus 
fontosságú biológiai, ökológiai, társadalmi vagy kulturális értékeket 
képviselnek.

Megélhetési költségek Az élet alapvető szükségleteihez kapcsolódó költségek, mint például az 
étel, ital, szállás és ruházat.

Megújuló energia Minden olyan megújuló, nem fosszilis energiaforrás, amely az emberi 
felhasználáshoz igazodó időtávon természetes módon töltődik fel. A 
megújuló energia a következő energiaforrásokat foglalja magában: 
szél-, nap-, vízenergia, bioüzemanyagok, hidrotermális és óceáni 
(hullám- és árapály-) energia, valamint geotermikus energia. 

Menekülési útvonal A vészkijáratokhoz vezető útvonal. Az útvonal mindig akadálymentes. 

Munkaidő Az az időszak, amelyben a dolgozó munkát végez. Nem tartalmazza a 
le nem dolgozott időt, még akkor sem, ha fizetett, például fizetett éves 
szabadságot, fizetett munkaszüneti napokat, fizetett betegszabadságot, 
étkezési szüneteket, az otthon és a munkahely közötti utazással töltött 
időt.

Munkára vonatkozó alapvető 
jogok

Az IWAY alkalmazásában a munkára vonatkozó alapvető jogok közé 
tartozik, hogy a munkahelyen nincs kényszermunka, adósrabszolgaság, 
diszkrimináció, illetve hogy adott az egyesülési szabadság és a kollektív 
tárgyaláshoz való jog.

Munkavégzéshez előírt 
minimális életkor

A munkavégzéshez előírt minimális életkort a vonatkozó jogszabályok 
határozzák meg. Ez az életkor, amelytől az adott személy 
foglalkoztatható.

Nemek közötti egyensúly  A nemek közötti egyensúly a férfiak és nők egyenlő arányára vonatkozik.

Nullaórás szerződés Olyan munkaszerződés, amely nem kötelezi a munkáltatót arra, hogy 
rendszeres munkát biztosítson a dolgozó számára, de megköveteli, 
hogy a dolgozó készenlétben legyen, arra az esetre, ha a munkáltatónak 
szüksége van rá.
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Ózonlebontó anyagok Vegyszerek, amelyek elpusztítják a Föld védő ózonrétegét a felső légkörben. 
Ide tartoznak többek között a fluorozott-klórozott szénhidrogének (CFC-k), 
a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének (HCFC-k) 
és a halonok. Az ózonréteget lebontó anyagok használatát a Montreali 
Jegyzőkönyv szabályozza.

Párizsi Megállapodás Megállapodás az Egyesült Nemzetek Éghajlatváltozási Keretegyezménye 
keretében, az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérsékléséről, a globális 
felmelegedéshez történő alkalmazkodásról, valamint annak pénzügyi 
következményeiről a 2020-as évtől kezdődően.

Sokszínűség A sokszínűség az emberek közötti hasonlóságok és különbségek 
sokféleségére utal, beleértve az életkort, a nemi identitást, a szexuális 
irányultságot, a szellemi vagy fizikai fogyatékosságot, az etnikumot, az 
állampolgárságot, a vallást, a családi állapotot vagy az identitás bármely más 
dimenzióját.

Súlyos egészségügyi vagy 
biztonsági kockázat

Egészségügyi és biztonsági veszélyek, amelyek halál, maradandó sérülés vagy 
betegség közvetlen kockázatát eredményezhetik.

Súlyos környezetszennyezés Olyan környezetszennyezés, amely visszafordíthatatlan, hosszú távú vagy 
széles körű környezetvédelmi kárt okoz, vagy nagy valószínűséggel távolra 
is elterjed.

Szakmai gyakorlat, képzés Magában foglalja a gyakorlati képzés, szakmai gyakorlat és munkatapasztalat 
megszerzésének minden olyan formáját, amelynek tanulási célja 
van. A gyakorlatot egy helyi iskolával vagy képzési intézménnyel 
együttműködésben végzik, vagy azt egy illetékes hatóság képzési 
programként jóváhagyta, vagy olyan iránymutató vagy tájékoztató 
programként szolgál, amelynek célja, hogy a gyakornokok számára a szakma 
vagy képzés kiválasztását segítse.

Üvegházhatású gázok A Kiotói Egyezményben meghatározott hét üvegházhatású gáz bármelyike, 
amelyek kibocsátása hozzájárul az éghajlatváltozáshoz: szén-dioxid (CO2), 
metán (CH4), dinitrogén-oxid (N2O), kén-hexafluorid (SF6), fluorozott 
szénhidrogének (HFC-k), nitrogén-trifluorid (NF3) és perfluor-szénhidrogének 
(PFC-k). Ezek a gázok hozzájárulnak a globális felmelegedéshez azáltal, 
hogy a napból származó hőt üvegházként fogják be – ez az úgynevezett 
üvegházhatás.

Üzleti etika Szabályok, elvek és normák annak eldöntésére, hogy üzleti tevékenység 
folytatásakor mi etikus és mi nem.

Veszély Olyan helyzet, amely fenyegetést jelent az életre, az egészségre vagy 
a környezetre. Ez magában foglalhatja a fizikai, kémiai, biológiai, 
ergonómiai vagy foglalkozási veszélyeket.

Veszélyes munka Olyan munka, melynek során a dolgozók veszélynek vannak kitéve.

Vészhelyzetkezelő csoport A veszélyhelyzetek kezeléséhez megfelelő szakértelemmel rendelkező 
dolgozók csoportja, melynek feladata a veszélyhelyzet értékelése, 
azonnali döntéshozatal, a helyi hatóságok és segítségnyújtó szolgálatok 
támogatása, valamint a külső és belső kommunikáció.

Vészkijárat A vészkijáratok megvilágítással vagy sötétben világító jelzéssel vannak 
ellátva. A kijárat kifelé nyílik, nincs zárva és soha nincs eltorlaszolva. 
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