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* 2016. szeptember 1. – 2017. augusztus 31.
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Bevezető
Üzleti tevékenységünk során 
szeretnénk tekintettel lenni 
a társadalomra és a környezetre. 
Ezért a fenntarthatóság szerves 
részét képezi mindennapi 
munkánknak, és áthatja az IKEA 
szellemiségét. 

Nem vagyunk tökéletesek, de 
keményen dolgozunk azért, hogy 
a folyamatos fejlődést biztosítsuk. 
Ezúton szeretnénk bemutatni 
mindazt, amit ennek érdekében 
tettünk, és elértünk Magyarországon 
a 2017-es* pénzügyi évben. 

Reméljük, örömmel olvassátok 
az eredményeinkről készült 
összefoglalót! 

Globális fenntarthatósági 
jelentésünket itt találod
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VíZIóNK éS ÜZlEtI 
ElKépZEléSÜNK

Demokratikus dizájn Az IKEA értékei

víziónk az IKeA-nál a következő: 
„Szebb hétköznapokat teremteni 
az emberek többsége számára.” 
Üzletmenetünk támogatja ezt a víziót 
azzal, hogy lakberendezési termékek 
széles skáláját kínálja, melyeknél 
a funkció és dizájn egyaránt kiemelt 
figyelmet kap, csakúgy, mint a lehető 
legalacsonyab ár, így szinte mindenki 
számára megfizethetők. 
Komoly erőfeszítéseket tettünk 
azért, hogy minőségi termékeket 

állítsunk elő méltányos áron. ennek 
érdekében a fejlesztéstől az eladásig 
optimalizáltuk a teljes folyamatot, 
valamint hosszú távú kapcsolatot 
alakítottunk ki beszállítóinkkal, hogy 
számukra is megérje befektetni 
az automatizált és nagy volumenű 
termelésbe. víziónk nemcsak 
a lakberendezésre korlátozódik. Az is 
célunk, hogy hozzájáruljunk az üzleti 
folyamatainkban részt vevő emberek 
jobb mindennapjaihoz. 

Szerintünk a jó dizájn 
a forma, a funkció, a minőség, 
a fenntarthatóság és az alacsony ár 
kombinációja. Ezt a megközelítést 
hívjuk demokratikus dizájnnak, 
mert hiszünk benne, hogy mindenki 
megérdemli, hogy jól felszerelt 
otthonban éljen. Ezért kutatjuk 
folyamatosan a lehetőségeket, 
melyekkel a dolgokat egyszerűbbé, 
jobbá és okosabbá tehetjük. Jó példa 
erre a LISABO asztal, a különleges 
hangulatú, fából készült bútorsorozat 
egyik tagja, mely többek között 
a légies hatású megjelenésének, 
tartós, könnyen összeszerelhető 
konstrukciójának köszönhetően dizájn 
kategóriában elnyerte a tekintélyes, 
nemzetközi Red Dot dizájn díjat.

Hiszünk benne, hogy minden 
egyes emberben rejlik valami 
értékes.
Mi, az IKEA munkatársai gyakorlatias 
és nyílt emberek vagyunk, akiknek 
mindenük a lakberendezés. 
A világ különböző tájairól jövünk, 
de a víziónk ugyanaz: „Szebb 
hétköznapokat teremteni az emberek 
többsége számára.” Ez a vízió olyan 
emberi értékeken alapul, melyekben 
mindannyian hiszünk. Ezeknek az 
értékeknek a mentén végezzük 
napi munkánkat az IKEA-nál, és 
építjük fel nyitott és őszinte vállalati 
kultúránkat, az összetartozás 
és lelkesedés szellemében. 
Keményen dolgozunk, de élvezzük. 
Folyamatosan keressük azokat az 
embereket, akik hasonló pozitív 
beállítottsággal rendelkeznek, és 
hisznek értékeinkben. 

Tudj meg többet itt! 
A demokratikus dizájnról itt 
tudhatsz meg többet. További információt itt találsz.

http://www.ikea.com/ms/hu_HU/this-is-ikea/about-the-ikea-group/index.html
http://www.ikea.com/ms/hu_HU/this-is-ikea/democratic-design/index.html
http://www.ikea.com/ms/hu_HU/this-is-ikea/democratic-design/index.html
http://www.ikea.com/ms/hu_HU/this-is-ikea/working-at-the-ikea-group/index.html


* A 2017-es pénzügyi év számai (2016. szeptember 1. – 2017. augusztus 31.).
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AZ IKEA MAGYARORSZÁG 
SZÁMOKBAN*

•  Áruházak magyarországon:  Örs Vezér tere, Budapest; Budaörs;  
Soroksár, Budapest

•  Első áruházunk megnyitása Magyarországon: 1990. március 21.

5,55 millió

8,2 millió

1081 fő

Az áruházak látogatóinak száma évente

Weboldalunk látogatóinak száma évente

Alkalmazottaink száma

Árbevétel

IKEA FAMILY klubtagok száma

IKEA termékek száma

61 milliárd HUF

816 000

9500
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pOZItíV EMBEREK éS 
KÖRNYEZEt StRAtéGIA
A fenntarthatósághoz való hozzáállásunkat globális stratégiánk, a People Planet 
Positive foglalja össze, mely három pilléren nyugszik: 

FENNTARTHATÓ ÉLET OTTHON,  
mellyel arra inspiráljuk vásárlóinkat, hogy gazdaságosabb módon éljenek 
 
ENERGIA ÉS FORRÁSOK,  
melynek fókuszában áruházaink működtetésének és termékeink gyártásának 
felelősségteljes módja áll 
 
EMBEREK ÉS KÖRNYEZET,  
melynek keretében figyelmet fordítunk munkavállalóinkra,  
jó munkakörülményeket biztosítunk beszállítóink alkalmazottainak,  
és támogatjuk a közösségeket áruházaink környékén. 

A teljes People Planet Positive stratégia itt található.

http://www.ikea.com/ms/hu_HU/pdf/reports-downloads/sustainability-strategy-people-and-planet-positive.pdf
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FENNtARtHAtó élEt 
OttHON
Hiszünk benne, hogy minden otthon 
működhet gazdaságosabban úgy, 
hogy nem pazarol vizet, csökkenti 
az energia-felhasználást, és 
minimalizálja a kidobott étel és 
hulladék mennyiségét.  

Arra törekszünk, hogy 
fenntarthatóbb otthoni életre 
inspiráljuk vásárlóinkat, és 
megmutassuk, hogyan érhetik el 
mindezt termékeink, ötleteink és 
tippjeink segítségével.
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VÁlASZtéKUNK VARIERA
2015 szeptemberében mi lettünk 
az első kiskereskedelmi vállalat 
Magyarországon, mely kizárólag 
LeD-es világítást árul. Hisszük, hogy 
a LeD-es világítás jelenti a leginkább 
környezetbarát megoldást, mert 
a lED-es izzók akár 20 évig is 
működnek, és 85%-kal kevesebb 

energiát fogyasztanak, mint 
a hagyományos izzók. Ráadásul 
olyan kedvező áron kínáljuk azokat, 
hogy szinte bárki megengedheti 
magának. Csak tavaly 453 941 
darabot adtunk el belőlük 
Magyarországon.

A termékeinkhez felhasznált 
anyagokat gondos kiválasztás előzi 
meg. Ezért hagyatkozunk egyre 
nagyobb mértékben a fenntartható 
anyagokra is – az olyanokra, 
amelyeket például újra lehet 
hasznosítani, megújítani, vagy már 
eleve újrahasznosítottak. Az egyik 
ilyen anyag a bambusz, melyből több 
mint ezer fajt ismerünk. többnyire 
a trópusi vidékek növénye, és akár 
30 méteresre is megnőhet. Föld alatti 
rizómáival terjed, így miután a szárát 

levágták, képes újra kihajtani. 
A bambuszfajok többsége 3 hónap 
alatt eléri végleges magasságát és 
vastagságát, de egyes fajok naponta 
90 cm-t is nőhetnek. Könnyű és erős 
alapanyag nyerhető belőle, számtalan 
felhasználási lehetőséggel. Ráadásul 
rendkívül ellenálló, ezért használjuk 
a VARIERA sorozat alapanyagaként. 
Csak akkor veszed észre, ha kinyitod 
a fiókot, és ott lelsz szépségre, 
ahol a legkevésbé számítottál rá – 
a legszebb meglepetés a konyhában.
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KUNGSBACKA
A szemünkben a hulladék erőforrás, 
nem megoldandó probléma. A 2017-
es pénzügyi év során bemutattuk 
a KUNGSBACKA konyhai ajtót/
előlapot, mely újrahasznosított 
fa alapon pEt palackokból 
nyert műanyag fólia bevonattal 
rendelkezik. A KUNGSBACKA 
rendkívül nagyszerű termék, 
melynek előállítása nem igényel 

újabb kivágott fákat, és a műanyag 
fóliához sem használtunk nyersolajat. 
Fenntartható megoldás a minőségre, 
a dizájnra és az árral vonatkozó 
kompromisszumok nélkül. Egy 40x80 
cm-es ajtó befóliázásához 25 pEt 
palackból nyert műanyag szükséges. 
Ugyanezzel az eljárással készül 
továbbá a pAX REINSVOll ajtó 
a hálószobákba. 

INSpIRÁlJUK 
VÁSÁRlóINKAt
A fenntarthatóság a termékfejlesztés 
szerves részét képezi. törekszünk 
a természet védelmére, nem 
termelünk felesleges hulladékot, 
és a lehető legpozitívabb módon 
igyekszünk hatással lenni 
a társadalomra és a bolygónkra 
a termékelőállítítási-lánc teljes 
hosszában, a legelső terméktervtől 
a csomagolásig. éppen ezért 
indítottuk el  

a www.IKEA.hu/jobbmegoldasok 
weboldalt, ahol megmutatjuk, 
hogyan kezeljük legfontosabb 
alapanyagainkat – fa, pamut, 
vízijácint, textilhulladék és papír. 
A bevezetése óta 64 ezren látogattak 
el erre az oldalra. A kampánnyal 
mind online, mind kültéri 
reklámfelületeken is találkozhatott 
a közönség. 
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FENNtARtHAtóSÁGI 
KAMpÁNY
2017 elején hat hetes 
fenntarthatósági kampányba 
kezdtünk, aminek keretében olyan 
kiválasztott termékeinket mutattuk 
be, melyeket nemcsak azért és úgy 
terveztünk, hogy megvásárlásuk 
örömet okozzon a tulajdonosuknak, 

hanem a lehető legnagyobb 
mértékben környezetbarátak is. 
Ilyen volt az újrahasznosított Pet 
palackokból előállított töltettel bíró 
díszpárna, a vízijácint kaspó és 
a bambusz evőeszköztartó.
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ENERGIA- éS 
NYERSANYAGFORRÁSOK
Az erőforrások felelős 
felhasználásával mind az 
üzletvitelünk, mind a környezet  
csak nyerhet. Minden tőlünk telhetőt 
megteszünk azért, hogy a lehető 
leghatékonyabban üzemeltessük 
áruházainkat, és minimális szintre 
csökkentsük az általunk termelt 

hulladékot. Ha mégis némi hulladék 
keletkezne, azt igyekszünk 
a lgnagyobb mértékben hasznosítani. 
továbbá bútoraink élettartamának 
és használhatóságának növelésén, és 
alternatív felhasználási módszereken 
is dolgozunk.  
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AZ IKEA ÁRUHÁZAK 
ENERGIAHAtéKONYSÁGA
A 2017-es pénzügyi évben régiós 
szinten sikerült csökkenteni az 
áruházaink energiafelhasználását. 
Összességében az energiafogyasztási 

mutató Magyarországon a harmadik, 
soroksári IKEA áruház évközi 
megnyitása miatt az előző évhez 
képest növekedett.

Áruházaink energia-felhasználása 
Magyarországon, és céljaink 
a következő évekre
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Áruházaink vízfogyasztása Magyarországon,  
és a jövőben megcélzott értékek

A felhasznált víz mennyiségének folyamatos csökkentésére törekszünk. Az IKeA étterem 
területén található minden csapba víztakarékos levegőztető került, aminek segítségével 
évről évre kisebb vízfelhasználással számolhatunk.
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lED-VIlÁGítÁS  
AZ IKEA ÁRUHÁZAKBAN
A LeD világításba fektetett extra 
forrásoknak köszönhetően egyre 
jobb eredményeket érünk el az 
energia-megtakarítás területén. Az 
előző pénzügyi évben több mint 190 
millió forintot áldoztunk áruházaink 
világításának korszerűsítésére, LeD-
es fényforrások cseréjével azért, 
hogy működésük még hatékonyabbá 
váljon. 

Az áruházainkban felhasznált 
elektromos energia 100%-ban 
megújuló forrásból származik. 
Magyarországon az E.ON-tól 
vásároljuk. A következő években 
is ezt az elvet szeretnénk követni. 
Összességében a vízfogyasztási
mutató Magyarországon a harmadik, 
soroksári IKEA áruház évközi
megnyitása miatt az előző évhez
képest növekedett.
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A lEGFENNtARtHAtóBB 
ÁRUHÁz: SOROKSÁR
A tavaly megnyílt soroksári IKeA 
áruháznak köszönhetően a régió 
legfenntarthatóbb áruházát 
üdvözölhetjük Magyarországon. 
A fenntarthatóság és 
energiahatékonyság egyike volt 
azoknak a kulcselemeknek, amelyet 
szem előtt tartottunk a tervezés 
és kivitelezés során, és ennek 
eredményeként lett az áruház 
teljes kül- és beltéri világítása LeD-

alapú, használunk hőszivattyús 
rendszereket, napelemeket, és az 
esővizet földalatti tartályokban 
gyűjtjük a még hatékonyabb 
esővíz-felhasználás érdekében. Az 
áruházakba történő eljutás egy 
másik, kiemelt fontosságú téma, 
ezért telepítettünk a parkolóba több, 
elektromos autókhoz és elektromos 
kerékpárokhoz is alkalmas töltőket.

ENERGIAtAKARéKOSSÁG 
NApKOllEKtOROKKAl
Köszönhetően az áruházainkban 
használt napkollektoroknak,  
a 2017-es pénzügyi évben körülbelül 
56 000 kWh energiát spóroltunk 
meg.
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HUllADéKFElDOlGOZÁS
Se a bolygónk, se mi nem 
szeretjük a szemétlerakókat, ezért 
a magyarországi áruházainkban 
keletkezett hulladék 96,55%-át 
újrahasznosítottuk vagy alternatív 
energia előállítására fordítottuk az 
elmúlt évben.

Áttekintés az elmúlt pénzügyi  
év hulladékfeldolgozási adatairól

09.01.2014. – 08.31.2015.

87,21%

10,01% 

2,78%

Újrahasznosított hulladék

Megújuló energia

Szemétlerakóba került hulladék

FY15

09.01.2016 – 08.31.2017

09.01.2015. – 08.31.2016. 

72,47%

95,3%

8,68% 

10,33% 

3,45%

8,68%

4,49%

Újrahasznosított hulladék

Újrahasznosított hulladék

Visszanyert energia

Megújuló energia

Szemétlerakóba került hulladék

Hulladékból alternatív energia

Szemétlerakóba került hulladék

FY17

FY16
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IKEA FOOD
éttermeink hagyományosan az IKEA 
áruházak szerves részét képezik. 
Csak az elmúlt évben 2 915 071 
látogatójuk volt Magyarországon. 
Elköteleztük magunkat a felelősen 
előállított élelmiszerek és éttermeink 
korszerűsítése mellett, hogy annyira 
környezetbarát módon működjenek, 
amennyire csak lehetséges. 

2015 szeptemberében az ikonikus 
húsgolyók mellett árusítani 
kezdtük vegetáriánus változatukat 
is, a zöldséges golyókat. 
Csicseriborsóból, sárgarépából, 
paprikából, kukoricából és 
káposztából készülnek, és ökológiai 
lábnyomuk 20-szor kisebb a húsos 
változathoz képest. Az elmúlt évben 
545 568 darabot adtunk el belőlük 
Magyarországon. 

2015 szeptembere óta az 
áruházainkban kapható hal, tengeri 
ételek, kávé és a csokoládé mind 
ellenőrzött forrásból származik. 

Az áruházainkban felszolgált és 
megvásárolható lazac kizárólag 
az ASC (Aquaculture Stewardship 
Council) globális szabványainak 
megfelelő farmokról érkezik. 
A vadvízi halak és rákok olyan 
kereskedőktől származnak, akik 
rendelkeznek az MSC (Marine 
Stewardship Council) halászati 
tanusítványával. ennek köszönhetően 
tengeri ételeink két okból is 
élvezetesek: nagyszerű az ízük, 
és beszerzésükkel a fenntartható 
halászatot támogatjuk, hogy 
a következő generációknak is örömet 
okozzanak.

A Svéd Finomságok Boltjában, 
bisztrónkban és éttermünkben 
árusított kávék nemcsak 
organikusak, de Utz-tanusítvánnyal 
is rendelkeznek. AZ UtZ-
tanusítvány birtoklásához szigorú 
követelményeknek kell megfelelni 
a fenntartható termelés és 
a termelőknek biztosított megfelelő 
körülmények tekintetében. Ezen 
az oldalon megnézheted, honnan 
érkezett a kávéd:  
www.utzcertified.org/ikea.

Magyarországon jelenleg azon 
dolgozunk, hogy biztosítsuk, hogy 
az általunk felhasznált tojás 100%-a 
szabadtartásos baromfitól származik.
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EMBEREK éS KÖZÖSSéGEK  
A 2017-ES péNZÜGYI éVBEN
Az álmunk, hogy szebb 
hétköznapokat teremtsünk az 
emberek többsége számára. 
Ez nemcsak munkatársainkra 
és vásárlóinkra vonatkozik, de 
beszállítóinkra és a környezetünkben 
élő közösségekre is.

Szeretnénk, ha az általunk árusított 
termékek mindenkinek örömet 
okoznának. Ezért vesszük komolyan, 
hogy beszállítóinkkal és partnereikkel 
jó kapcsolatot alakítsunk ki. 
Magyarországon körülbelül 90 ember 
dolgozik közvetlen beszállítóinknak, 
és szeretnénk, ha munkájukat 
minden esetben méltányos 
körülmények között végezhetnék.

Ezért kezdtük el alkalmazni 2000-
ben az IWAY nevű beszállítói 
kódexünket. Beszállítóinknak 
informálniuk kell partnereiket a 
kódex követelményeiről – ebben 
természetesen segítséget is kapnak 
tőlünk. 

Az IWAY kódex betartásának 
kötelezettsége minden 
szolgáltatásnyújtóra vonatkozik: 
tisztítócégek, biztonsági vállalatok, 
szállítmányozási vállalatok és 
hulladékkezelő társaságok – 
ellenkező esetben az IKeA-val közös 
együttműködés véget ér. 

Az elmúlt pénzügyi évben 2 auditot* 
tartottunk. Az auditokra kétévente 
egyszer kerül sor, és minden egyes 
partnerünknek meg kell felelnie az 
IWAY-ben előírt standardnak.

* Az ellátási láncon belüli és a gyártással foglalkozó vállalatoknál végzett ellenőrzések 
szerepelnek a 2016-os pénzügyi évre vonatkozó magyar fenntarthatósági jelentés 
ellenőrzésekre vonatkozó adataiban. ezek a vállalatok nem tartoznak az IKeA 
Csoporthoz, amelyhez az IKeA Lakberendezési Kft. 2017. szeptember 1-étől a tagja.

További információt az 
IWAY követelményekről itt 
olvashatsz.

http://www.ikea.com/ms/hu_HU/pdf/thisisIKEA/IWAY_Standard_5_2_HU.pdf
http://www.ikea.com/ms/hu_HU/pdf/thisisIKEA/IWAY_Standard_5_2_HU.pdf
http://www.ikea.com/ms/hu_HU/pdf/thisisIKEA/IWAY_Standard_5_2_HU.pdf
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VElED KÖZÖSEN
Az IKEA-nál úgy gondoljuk, hogy 
a gyerekek a világ legfontosabb 
emberei. Minden évben a Veled 
közösen program keretében, 
munkatársaink és IKEA FAMIlY 
klubtagjaink jelölései és szavazatai 
alapján, 10 gyermekeket 
segítő szervezetet támogatunk 
bútorainkkal és lakberendezési 
szakértelmünkkel.
Összesen 14 400 000 forint 

értékben támogattuk bútorokkal 
és kiegészítőkkel a nyertes 
szervezeteket, és további 1 000 000 
forint készpénzzel. Munkatársaink és 
az IKEA FAMIlY klubtagok összesen 
316, gyermekeket segítő nonprofit 
szervezetet jelöltek.

A projektről a  
www.veledkozosen.hu  
weboldalon olvashatsz többet.

IKEA FOUNDAtION
támogatjuk a fejlődő országokban 
élő gyerekeket is. tavaly a lets play 
kampányunk során, amikor adott 
időszakban minden puha játékfigura 
bevételéből 1 eurót a legszegényebb 
országokban élő gyerekeknek 

különítettünk el, Magyarországon 
125 452 euró gyűlt össze, melyet 
az IKEA Foundation a UNICEF által 
szervezett oktatási programok 
finanszírozására fordított. 

https://www.veledkozosen.hu


©
 I

n
te

r 
IK

E
A

 S
ys

te
m

s 
B.

 V.
 2

0
1
8
.

34

www.IKEA.hu/emberekeskornyezet

FeLeLőS MUnKÁLtAtó
Hiszünk abban, hogy minden egyes 
emberben rejlik valami értékes. 
Az igazságos bánásmód és az 
egyenlő lehetőségek – származástól 
vagy egyéni különbözőségektől 
függetlenül – képezik azokat az 
alapokat, melyekből jövőképünk 
és értékeink építkeznek. Minden 
munkavállalónknak tisztességes 
munkafeltételeket és a növekedés 
lehetőségét biztosítjuk abban az 

irányban, amerre fejlődni szeretne. 
évente megrendezzük a talent 
Week-et (tehetségek hete), melynek 
keretén belül a munkatársaink 
felfedezhetik saját tehetségüket, 
a bennük rejlő lehetőségeket 
a fejlődésre, és aktív részesei 
lehetnek saját karrierjük építésében 
az IKEA-nál. A 2017-es pénzügyi 
évben 526 munkatársunk vett részt 
a talent Week-en. 
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NApOK A Jó ÜGY 
éRDEKéBEN
Minden IKEA munkatársnak 
lehetősége van évente egy napot 
önkéntesként dolgozni, míg az 
IKEA erre a napra is biztosítja 
a szokásos fizetését. A dolgozók az 
önkéntes napot főleg gyerekekkel 

foglalkozó, a Veled közösen 
projektben résztvevő nonprofit 
szervezeteknél töltik el. 2017-ben 
több mint 200 IKEA dolgozó élt ezzel 
a lehetőséggel. 

KÖZÖSSéGI MUNKA 
A SOROKSÁRI IKEA 
ÁRUHÁZBAN
A tavaly Soroksáron épült áruházunk 
dogozói májusban, a megnyitó 
ünnepség keretében 10 nonprofit, 
gyerekekkel foglalkozó szervezetnek 
segítettek. 
Összesen 3,2 millió forint értékű 
bútorral támogatták a páneurópai 
Általános Iskolát, az áruház 
lakberendezői pedig egész helyiségek 

tervezését vállalták önként magukra. 
A többi 9 szervezetnek több mint 
60 önkéntes segített. A dolgozók 
továbbá pályázatot hirdettek a nyitás 
előtt a soroksári gyerekeknek, 
hogy lerajzolják a szerintük ideális 
játszóteret. Az elkészült rajzok 
szolgáltal alapul a soroksári épület 
előtti játszótér kialakításához. 



©
 I

n
te

r 
IK

E
A

 S
ys

te
m

s 
B.

 V.
 2

0
1
8
.

38 39

www.IKEA.hu/emberekeskornyezet

Játékok, melyek a gyerekek 
képzeletének szüleményei? Hiszünk 
abban, hogy minden gyermeknek 
joga van a játékhoz és a fejlődéshez, 
így a közös alkotáshoz is. Ezért is 
rendezzük meg évente gyerekek 
ezrei számára azt a rajzversenyt, 
amelynek keretében lerajzolhatják 
álmaik puha játékfiguráját, mi pedig 
megvalósítjuk a legjobb ötleteket, és 
igazi játékokat készítünk belőlük. 

A SAGOSKAtt limitált puha játék 
kollekció teljes bevételéből olyan 
- IKEA áruházak környezetében 
működő - helyi nonprofit 
szervezetek munkáját segítjük 
a következő pénzügyi évben, melyek 
a magyarországi közösségekben 
élő gyerekek játéklehetőségeinek 
biztosítására és fejlesztésére 
kötelezték el magukat. 

IFJÚ JÁtÉKteRvezőK 
RAJZVERSENYE
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