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BEVEZETŐ A 
JELENTÉSHEZ
A tavalyi év sem volt kevésbé kiszámíthatatlan, mint 
az azt megelőző. Miközben a COVID járvány továbbra 
is rányomta a bélyegét az életünkre, és egyre több 
éghajlati és társadalmi problémával kellett 
szembenéznünk, mindent megtettünk annak 
érdekében, hogy pozitív hatással legyünk a világra. 
Büszkén ünnepeljük a kisebb és nagyobb sikereinket, 
amelyeket az elmúlt évben értünk el. 

Bevezettünk néhány új terméket az egészségesebb és 
fenntarthatóbb otthoni élet érdekében – ilyen 
például a FÖRNUFTIG légtisztító, amely immár 
sokaknak biztosít jobb minőségű levegőt. Piacra 
dobtuk a VÄRLDSKLOK növényi alapú vagdaltot is, 
mely egy borsófehérje alapú alternatívája a húsos 
ételeknek. Ezeknek ugyanolyan kicsi (4%) az 
éghajlati lábnyomuk, mint a HUVUDROLL húsmentes 
golyónknak. Frissített felhasználói élménnyel 
újraindítottuk a Bútorok második élete 
szolgáltatásunkat a termékeink élettartamának 
meghosszabbítása érdekében, továbbá bevezettük 
a Garantált visszavásárlás gyerekbútorokra 
szolgáltatásunkat.

A 2020-as COVID-bezárások nagy mértékben 
csökkentették a klímalábnyomunkat, és bár ezt 
a tendenciát nem tudtuk megismételni, az éghajlati 
lábnyomunkat további 15%-kal csökkentettük 
a 2019-es pénzügyi évhez képest. A tavalyi évben 
kiemelten kezeltük az élelmiszer-pazarlás 
problémáját, amelyet Magyarországon 18%-kal 
sikerült csökkentenünk egy mesterséges 
intelligenciával vezérelt eszköznek köszönhetően, 
mely minden áruházban megvizsgálta a pazarlás 
kiváltó okát. 
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Végül, de nem utolsósorban, a tavalyi év a társadalmi 
hatásokról is szólt. Bár azt kívánjuk, bárcsak ne lenne 
ennyi téma, sok problémával kellett foglalkoznunk. 
Kezdve a családon belüli bántalmazás elleni 
folyamatos harcunkkal és új juttatások elindításával 
a családon belüli bántalmazások áldozatai vagy az 
áldozatokat segítő munkatársak számára, egészen 
a Boga nagycsaládosoknak karácsonykor eljuttatott 
IKEA termékadományokig.

Örömmel számolunk be az elért eredményeinkről és 
azokról a területekről, ahol még fejlődnünk kell, 
továbbá arról is, ami iránt elköteleztünk magunkat 
annak érdekében, hogy szebbé tegyünk 
a hétköznapokat anélkül, hogy veszélyeztetnénk 
a bolygónkat és a társadalmunkat.



BEVEZETŐ
LEVÉL 

Az IKEA elkötelezett amellett, hogy inspirálja az 
embereket és lehetővé tegye számukra, hogy 
szebb életet élhessenek a bolygó adta
kereteken belül. Ez magába foglalja az általunk
kínált, megújuló és/vagy újrahasznosított 
anyagokból készült termékeket és
megoldásokat, amelyeket kezdettől fogva 
körkörösre terveztünk, és amelyek az 
élettartamuk során csekély környezeti, ám 
pozitív társadalmi hatással bírnak. Ide tartozik 
továbbá mindaz, amivel inspirálóvá és lehetővé 
tesszük az egészségesebb és fenntarthatóbb 
szokásokat, mint például az élelmiszer-pazarlás 
megelőzését és csökkentését, a több növényi 
alapú és tápláló élelmiszer fogyasztását vagy 
a termékek felelős, körkörös beszerzését, 
gondozását és továbbadását.  

Az itt olvasható fenntarthatósági jelentésben 
bemutatjuk az átláthatóságunkat és az 
eredményeinket, melyeket ezen a számunkra 
nagyon fontos területen elértünk.  Való igaz, hogy 
még mindig úton vagyunk, és közben sokat
tanulunk arról, hogy miben lehetünk még jobbak.

David McCabe,
az IKEA regionális ügyvezetője és 
fenntarthatósági vezetője   

Nagyon fontos, hogy termékeink sok ember 
otthonába jussanak el, ezért azon dolgozunk, 
hogy a szerényebb anyagi lehetőségekkel élők 
számára is megfizethetővé tegyük őket. Üzleti 
koncepciónknak ugyanis ellentmondana az, 
ha a termékeinket csak kevesek engedhetnék 
meg maguknak.  Vállalatunk nagysága 
és kiterjedése lehetővé teszi a hatékony gyártást 
és forgalmazást, valamint azt, hogy befolyással 
legyünk az egészségesebb és fenntarthatóbb 
magatartásokra. Célunk, hogy az IKEA összes 
termékét és megoldását az egészség 
és a fenntarthatóság szem előtt tartásával 
tervezzük meg. Ez magába foglalja azt, 
hogy milyen módon gyártjuk őket – például 
milyen anyagokat alkalmazunk–, valamint 
a funkcióikat, továbbá a felhasználásuk 
és újrafelhasználásuk módját. Kritikus szemmel 
vizsgáljuk meg, hogy mit adunk el, hogyan 
adunk el, és hogyan teszünk lehetővé 
és inspirálunk körkörös és fenntarthatóbb 
magatartásokat és attitűdöket a társadalomban. 
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Amikor azt mondod, hogy IKEA, a legtöbb ember 
szeme előtt bútorok és kiegészítők jelennek meg, 
és ez így is van jól. Lakberendezési szakértők 
vagyunk, akik azt a hosszú távú elképzelést 
követik, hogy szebb hétköznapokat teremtsenek 
az emberek többsége számára. Ezekben az 
időkben nem lehet szebb hétköznapokat 
teremteni a fenntarthatatlan fogyasztás, 
a klímaváltozás és az egyenlőtlenség 
problémáinak megoldása nélkül. 
Szakterületünkön, a lakberendezési termékek 
területén fenntarthatóbb anyagokból készült 
termékeket és megoldásokat, a termékek 
meghosszabbított életciklusát biztosító 
termékeket és szolgáltatásokat, energia- és 
víztakarékos, valamint  hulladékcsökkentést 
segítő megoldásokat, továbbá egészségesebb 
otthont, egészségesebb és fenntarthatóbb 
táplálkozást lehetővé tevő termékeket kínálunk.
De ennél jóval többet is teszünk. Az IKEA 
a vásárlók otthonába is bepillant – azokba 
a közegekbe és közösségekbe, ahol minden nap 
érintkezünk és éljük az életünket. 

Célunk, hogy hozzájáruljunk egy biztonságosabb, 
befogadóbb és toleránsabb társadalom 
felépítéséhez, amely felkarolja a sokszínűséget, 
és a közösség tagjainak erősségeire épít. Végül 
pedig gondoskodnunk kell a közös otthonunkról, 
a bolygónkról is. Szándékunk, hogy 
megszakítsuk a lineáris üzleti modellt, és 
lehetővé tegyük, hogy tevékenységünket 
körkörösre módosítsuk, így üzleti 
tevékenységünket a csodálatos bolygónk 
határain belül fejlesszük.  
 
A 2021-es GlobeScan kutatás szerint 
Magyarországon a vásárlók 84 százaléka aggódik 
a klímaváltozás miatt, de csak 15 százalékuk 
hajlandó komoly erőfeszítéseket tenni 
a klímaváltozás elleni küzdelem érdekében. Ezt 
a hiányosságot ki kell küszöbölnünk, és lehetővé 
kell tennünk vásárlóink számára, hogy könnyen 
és megfizethető áron tehessék meg azokat 
a lépéseket, melyek az éghajlat szempontjából 
kedvezők. Minden tőlünk telhetőt megteszünk 
a 2030-ra vonatkozó éghajlati és körkörös 
kötelezettségvállalások teljesítése érdekében, 
és konkrét lépéseket teszünk annak érdekében, 
hogy csökkentsük az éghajlati lábnyomunkat 
a kiskereskedelmi értékláncon belül. 
Hangunkat pedig arra fogjuk használni, hogy jó 
példát mutassunk a veszélyeztetett csoportok 
életének javításában, és befogadóbbá tegyük 
a társadalmunkat a sokszínűség iránt. 
 
Örömmel teszem közzé az első jelentésünket, 
melyben az IKEA Retail a 2021-es pénzügyi év 
[2020. szeptember 1. és 2021. augusztus 31. 
közötti] időszakára vonatkozóan ismerteti a jelen 
GRI tartalomindexben hivatkozott információkat, 
a GRI-szabványokra hivatkozva. 

Barbora Geršlová,
regionális fenntarthatósági vezető
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ÁLTALÁNOS
ELVEK     
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Az IKEA Magyarországnál a fenntarthatóságra 
irányuló erőfeszítéseinket civil ágazatunk 
regionális ügyvezetője és fenntarthatósági vezetője, 
David McCabe irányítja. Ő gondoskodik arról, hogy 
megfeleljünk az Ingka globális stratégiájában 
megfogalmazott környezetvédelmi és társadalmi 
kötelezettségvállalásoknak. Barbora Geršlová, régiós 
fenntarthatósági vezetőnk felelős a szállításért. 

Szervezeti felépítés

A legtöbben márkaként gondolnak az IKEA-ra, de 
hasonlóan a bútorainkhoz, az IKEA is számos 
alkatrészből áll, amelyek összeillesztésével jön létre 
a „KÖMPANY“. Az IKEA áruházait világszerte 12 
franchise-vevő üzemelteti az Inter IKEA Csoporttal, az 
IKEA Concept tulajdonosával és az IKEA világméretű 
franchise-szolgáltatójával kötött megállapodások 
alapján. Az IKEA Magyarország az Ingka csoport alá 
tartozó kiskereskedelmi szervezet, amelynek 
alapítója, valamint története és öröksége megegyezik 
az Inter IKEA csoportéval, mégis különálló vállalat, 
külön vezetőséggel és tulajdonosokkal. Az IKEA összes
franchise-vevője 3%-os franchise-díjat fizet az Inter

IKEA Systems B.V-nek. A franchise díj jogosít fel 
bennünket, IKEA kiskereskedelmi egységeket az 
áruházak és egyéb eladási csatornák 
működtetésére, az IKEA koncepció és az IKEA márka 
elvei szerint. Hozzáférést biztosít a rendszerekhez, 
módszerekhez és bevált megoldásokhoz, valamint 
személyzeti képzésekhez, kézikönyvekhez és az IKEA 
koncepció frissítéseihez, például az áruházak 
elrendezéséhez, berendezéseihez és megjelenítési 
koncepcióihoz. A jelentésben az IKEA teljes 
értékláncára, valamint a helyi IKEA Retailre (Ingka 
Csoportra) vonatkozó adatokat közöljük.

Helyi és globális szinten egyaránt a PPP stratégiánk 
vezérel bennünket, mely keretet ad 
tevékenységeinknek és azok hatásának. A stratégia 3 
pillérből áll: Egészséges és fenntartható életmód, 

Fenntarthatósági stratégia: People and Planet 
Positive (PPP) – Jó az embereknek és a bolygónak 

Ő is tagja a BDT osztálynak, melynek vezetője, Eva 
Malá Beluská egyben a szervezet felső 
vezetőségének fenntarthatósági felelőse. Annak 
ellenére, hogy fenntarthatósági csapatunk központi és 
piaci szinten is a fenntartható projektek 
kulcsszereplője, a témák irányítása 
interdiszciplinárisan történik, a valódi integráció 
biztosítása érdekében.

Klímapozitív és körkörös stratégia, valamint 
Méltányosság és egyenlőség, melyek mindegyike az 
emberek és bolygónk előtt álló kulcsfontosságú 
kihívásra irányul.

GRI 2-1

GRI 2-2

GRI 2-12

GRI 3-2

Ennek a jelentésnek a fő témáját nem a pénzügyi információk jelentik, de mivel ezek is fontosak, rövid áttekintést 
adunk a 2021-es pénzügyi év pénzügyi eredményeiről, mielőtt rátérnénk a PPP eredményeire.

Adózás előtti eredmény 
Adózott eredmény
Forgalom 
Adók

4 374 412 000 Ft               
3 985 390 000 Ft 

114 606 144 774 Ft 
3 255 869 000 Ft

GRI 201-1 

GRI 103-1 
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EGÉSZSÉGES ÉS 
FENNTARTHATÓ 
ÉLET

►  Víz- és energiatakarékos megoldások

►  Termékek az egészségesebb otthonért

►  Hulladékcsökkentő megoldások

►  A bútorok hosszabb élettartamát biztosító termékek 
     és szolgáltatások

►  Fenntarthatóbb anyagokból készült termékek

►  Fenntarthatóbb élelmiszerek

Napi szinten előfordul, hogy egy háztartásban sok 
liter friss vizet pazarlunk el, vagy az energia kiszökik 
az ablakon. Pedig nem kellene, hogy így legyen. 
Ha másként tekintünk a háztartási szokásokra, 
csökkenthetjük a közüzemi számlákat és a bolygónk 
értékes erőforrásaira nehezedő terhelést. 

2030-ra szeretnénk elérni, hogy világszerte több mint 
1 milliárd embert inspiráljunk és tegyük számukra 
lehetővé, hogy szebb hétköznapokat élhessenek 
a bolygó adta keretek között. Célunk elérése 
érdekében olyan termékeket és megoldásokat 
kínálunk, amelyek hozzájárulnak az egészségesebb 
és fenntarthatóbb otthoni élethez. 
Az egészségesebb és fenntarthatóbb életmódot 
elősegítő termékek osztályozása érdekében 
a következő kategóriákkal dolgozunk:
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Látva annak fontosságát, hogy az emberek számára 
meg kell könnyíteni, hogy csökkenteni tudják 
a klímalábnyomukat, pontosan ezt tesszük. Meg 
tudod tippelni a People & Planet Positive termékek 
magyarországi eladási részesedését a 2021-es 
pénzügyi évben? 

►  A) 17,6%
►  B) 31,6%
►  C) 27,5%

A GlobeScan 2021-es fogyasztói 
magatartáskutatásából kiderült számunkra, 
hogy a magyar fogyasztók 58%-a akkor érez 
igazán motivációt a klíma érdekében cselekedni, ha az 
pénzügyi előnnyel is jár – szeretünk ugyanis spórolni. 
Vásárlóink tájékoztatása és ösztönzése céljából éppen 
ezért kommunikáljuk, hogy mennyi pénzt 
takaríthatnak meg ezekkel a megoldásokkal, így 
ösztönözve őket arra, hogy az energia- vagy 
víztakarékos termék mellett döntsenek.

Víz- és energiatakarékos megoldások

Az elektromosság kétségtelenül sokat emel az otthoni 
életminőségünkön. De az, ahogyan használjuk, 
hatással van mind a villanyszámlánkra, mind 
a bolygónkra nézve. Arra törekszünk, hogy segítsünk 
vásárlóinknak az energiahatékonyabb életmód 
megvalósításában, hogy más szemmel tekintsenek 
a világításra, a fűtésre és a háztartási készülékekre. 
Büszkék vagyunk rá, hogy 2015 óta az IKEA teljes 
világítási választéka csak olyan LED izzókat kínál, 
amelyek akár 85%-kal kevesebb energiát 
fogyasztanak, és 20-szor tovább tartanak, mint 
a hagyományos izzók. 

A teljes globális vízlábnyomunk 14%-a a vásárlóink 
által használt termékeinkből származik. Ezért is 
összpontosítunk a víztakarékos termékek és 
intelligens megoldások fejlesztésére, melyek 
csökkentik az otthoni vízfelhasználást. Zuhanyfejeink 
és csapjaink csökkentik a vízfogyasztást, miközben 
a nyomást megfelelő szinten tartják. Célunk, hogy 
2030-ra vízpozitívak legyünk azáltal, hogy jó 
vízgazdálkodást folytatunk, és növeljük a tiszta víz 
elérhetőségét a saját működésünkben és az 
értékláncunkban. A 2021-es pénzügyi évben azzal 
a céllal folytattuk a vízfelhasználás vizsgálatát és 
nyomon követését az értékláncunkban, hogy 
bizonyítékokon alapuló cselekvési terveket készítünk 
a fejlesztésekre.

A 2021-es pénzügyi év adatai szerint a magyarországi 
vásárlók által használt termékeink a kiskereskedelmi 
klímalábnyomunk 21,53%-át teszik ki.

Stratégiai fókuszterületeink azt célozzák, ahol 
a legnagyobb befolyásunk és lehetőségünk van 
a pozitív hatásra. 

► A vízminőség és a víz elérhetőségének javítása az 
    értékláncunkban.
► Csökkentett vízfogyasztás lehetővé tétele az 
    otthonokban. 
► Vezető szerep vállalása és együttműködés a vízre    
    pozitív jövő érdekében.  

A 2021-es pénzügyi év adatai szerint Magyarországon 
37 901 000 liter vizet fogyasztottunk, ami 49,8 tCO2e 
vízlábnyomot jelent.

Annak ellenére, hogy keményen dolgozunk az új 
megoldások bevezetésén, a 2021-es pénzügyi évben 
nem tudtuk megoldani a víz visszaforgatását 
és újrafelhasználását.

Hulladékcsökkentő megoldások

Az IKEA-nál úgy tekintünk a hulladékra, mint 
elpazarolt értékre, ezért keményen dolgozunk 
a hulladék mennyiségének csökkentésén. Az IKEA 
DNS-ébe beépült, hogy körültekintően használjuk fel 
az erőforrásokat, hogy kevesebből többet hozzunk 
létre, és optimalizáljuk a logisztikai műveleteinket. 

Az IKEA nemcsak bútorokat, hanem élelmiszereket is 
árul. Meglehetősen sok élelmiszert. A 2021-es 
pénzügyi évben elindultunk tehát azon az úton, hogy 
csökkentsük élelmiszer-pazarlásunkat. Egy 
mesterséges intelligencia által vezérelt eszköz 
segítségével minden áruházban megvizsgáltuk 

A bútorok hosszabb élettartamát biztosító
termékek és szolgáltatások

A következő években lépésről lépésre minden IKEA 
termékbe beépül a felújítás, javítás, újrafelhasználás, 
viszonteladás és újrahasznosítás lehetősége.
Már most is kínálunk egyszerű 

a pazarlás kiváltó okát, és sikerült 18%-kal 
csökkentenünk az élelmiszer-pazarlást.

Azért, hogy segítsünk vásárlóinknak megtenni, amit 
ők is megtehetnek, számos újrafelhasználható 
terméket kínálunk, például bevásárlótáskákat, 
szívószálakat és ételtárolókat, így megvan 
a lehetőségük, hogy kevesebbet ételt dobjanak ki és 
többet mentsenek meg. Tudjuk ugyanis, hogy ha 
kevesebb hulladékot termelünk, tisztább, 
egészségesebb bolygót hagyhatunk a következő 
generációkra. 

módszereket arra, hogy a bútorok élettartamát
meghosszabbítsuk, vagy új életet adhassunk nekik. 
A felelősségteljes termékek mellett körkörös 
szolgáltatásokat is kínálunk:
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Termékek az egészségesebb otthonért

A fenntarthatóbb élet éppúgy szól a személyes 
jóllétről, mint a környezet védelméről. Néhány olyan 
egyszerű és megfizethető ötletet kínálunk 
vásárlóinknak, amelyek megváltoztathatják 

a mindennapi életüket, és segíthetnek nekik 
egészségesebb életet élni otthon. Tavaly került 
a kínálatunkba a FÖRNUFTIG légtisztító, amely jobb 
minőségű levegőt biztosít a háztartásokban.

GRI 303-5



Alkatrészek online
rendelése

Hiányzik egy alkatrész? Ez többé már nem ok arra, 
hogy kidobd a bútoraidat. A tavalyi évtől a vásárlók 
ingyenesen rendelhetnek kisméretű tartalék 
alkatrészeket és IKEA alkatrészeket a weboldalunkról.

Gyerekbútorok garantált 
visszavásárlása 

Az élet nem áll meg, a körülmények változnak. 
Egyes tárgyak, például a gyerekbútorok, egy család 
számára általában csak egy bizonyos ideig hasznosak, 
azonban egy másik család feltehetőleg értékeli őket, 
főleg, ha alacsonyabb áron veheti meg azokat. 
Ezért kínálunk IKEA Family klubtagjainak egy olyan 
szolgáltatást, amely lehetővé teszi bizonyos 
termékek viszonteladását az IKEA-ba, egy előre 
meghatározott áron. 

Fenntarthatóbb anyagokból készült termékek

Azoknak az időknek, amikor választani kellett a 
vonzó dizájn és a fenntarthatóság között, már vége. 
Mostantól csodálatosan berendezheted az otthonodat 
megújuló anyagokkal, legyen szó tanúsítvánnyal 
rendelkező pamutról és fáról, hínárról, bambuszról 
vagy akár újrahasznosított műanyag palackokból 
készült bútorokról. Ma már egyszerűen megoldható 
és anyagilag is megvalósítható, hogy lenyűgöző 
termékeket vásárolj az otthonodba, és a környezetre 
is gondolj közben.  Jelenleg az általunk használt 
anyagok 60%-a megújuló, 10%-a pedig 
újrahasznosított. 2030-ra az IKEA-termékek 100%-a 
megújuló vagy újrahasznosított anyagokból készül 
majd, így minden eddiginél könnyebb lesz 
megfizethető és jó minőségű lakberendezési 
tárgyakat találni. Ugyan kinek lenne ez ellen kifogása?

A fa az IKEA lakberendezési termékekben 
leggyakrabban használt anyag, ezért az anyagokkal 

Fenntarthatóbb élelmiszerek

Óriási hatással van a környezetre az, amit 
elfogyasztunk. A 2021-es pénzügyi évben az 
élelmiszer-összetevők az IKEA teljes értéklánc 
éghajlati lábnyomának 2,4%-át tették ki (forrás: IKEA 
Climate Report FY21). Ennek 67%-a csak 
marhahústermelésből származott. Ha 
tudatosabban választjuk meg az élelmiszereinket, 
azzal csökkenthetjük az éghajlatra gyakorolt hatást, 
és hozzájárulhatunk a fenntarthatóbb mindennapi

Teljes People & Planet Positive eladási részesedés
A lényegesen több PPP-termékkel megkönnyítettük vásárlóink számára, hogy csökkentsék a klímalábnyomukat.

A 2021-es üzleti év adatai szerint a PPP termékek magyarországi eladási részesedése 31,6% volt.

Tehát, ha a B választ jelölted meg a kvízben, akkor eltaláltad!

Használt IKEA bútorok
visszavétele

Amit az egyik háztartásban már nem használnak, arra 
lehet, hogy egy másikban szükség van. Ezért 
vásárolunk vissza használt IKEA bútorokat, és 
segítünk nekik új otthont találni. A vásárlók az eredeti 
ár akár 50%-ának megfelelő IKEA jóváírókártyáért 
cserébe visszahozhatják azokat az IKEA bútorokat, 
amiket korábban szerettek és megóvtak. A bútorok 
állapotát ellenőrizzük, majd eladásra bocsátjuk azokat 
a Fenntarthatósági Pontunkon, egy év garanciával. 

Az elmúlt pénzügyi évben 800 terméket vásároltunk 
vissza 588 vásárlótól.

és az éghajlattal kapcsolatos teendőink egyik 
legfontosabb területe. A 2021-es pénzügyi évben 
az IKEA-termékekhez felhasznált fa 99,5%-a 
FSC-tanúsítvánnyal rendelkező vagy 
újrahasznosított anyag. 

A felelősen kezelt erdők hozzájárulhatnak a helyi 
lakosok megélhetéséhez és megőrzik a biológiai 
diverzitást. Az erdők az éghajlatváltozásra is hatással 
lehetnek, illetve mérsékelhetik azt. Sok fakitermelésre 
használt erdőt passzívan kezelnek, pedig aktívabb 
gazdálkodással még több szenet eltávolíthatnának 
a légkörből. Ráadásul az IKEA termékekben felhasznált 
fa körülbelül 14%-a újrahasznosított forrásból 
származott (a 2020-as pénzügyi évben: 12%), ami 
újabb lépést jelent azon célunk felé, hogy 2030-ra 
legalább 30%-ban újrahasznosított fát használjunk 
(forrás: IKEA Climate Report FY21). Magyarországon 
a vásárolt áru/anyag mennyisége 361 378 m³ volt.

élethez. De nem jó úton járunk, ha mindez az 
ízlelőbimbóink kárára történik. A 2021-es pénzügyi 
évben vezettük be a piacon a VÄRLDSKLOK 
termékünket, a borsófehérjéből készült növényi alapú 
vagdaltat. A VÄRLDSKLOK növényi alapú vagdalt és 
a HUVUDROLL húsmentes golyó éghajlati lábnyoma 
egyformán 4%-a az ikonikus IKEA húsgolyó összetevői 
lábnyomának – az előállításukhoz a talaj 7%-ára és 
a vízmennyiség 12%-ára van csupán szükség.
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Az IKEA arra törekszik, hogy 2030-ra az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátását nagyobb 
mértékben csökkentse, mint amennyit az IKEA 
értéklánc kibocsát, miközben fejleszti is az IKEA 
üzletágat. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy 
mindent megtegyünk annak érdekében, hogy az 
éghajlatváltozást 1,5°C-ra korlátozzuk, összhangban 
a Párizsi Megállapodással.

Az Ingka Csoport számára ez azt jelenti, hogy 
találkozási pontjainkon és üzemeinkben megújuló 
energiára kell áttérnünk, zéró kibocsátású
szállításokat és fenntartható mobilitási lehetőségeket 
kell biztosítanunk az IKEA eléréséhez, és körkörös 
vállalkozássá kell válnunk. Ezzel lehetővé tesszük 
vásárlóink számára, hogy fenntarthatóbb életet 
élhessenek otthon. Számos PPP-célunk járul hozzá 
az éghajlatváltozással kapcsolatos 
kötelezettségvállalásunk eléréséhez. 
Legkésőbb 2050-re célunk a nettó nulla elérése. 
Klímalábnyomunk csökkentése érdekében az alábbi 
stratégiai célokat tűztük ki fontossági sorrendben:

►  Az ÜHG-kibocsátás (üvegházhatásúgáz-kibocsátás) 
drasztikus csökkentése az IKEA értékláncban, abszolút 
értékben. 2030-ra az Ingka Csoport célja, hogy 
a kiskereskedelmi tevékenységből származó 
üvegházhatású gázok abszolút kibocsátását 80%-kal 
csökkentse a 2016-os szinthez képest.

►  A szén eltávolítása és tárolása a légkörből az 
erdőgazdálkodás, a mezőgazdaság és az 
értékláncunkon belüli termékek révén.

►  Az IKEA-n túl is kiterjesztett felelősség vállalása 
vásárlóink, beszállítóink és beszerzési területeink 
éghajlati lábnyomáért.

KLÍMAPOZITÍV 
STRATÉGIA ÉS 
KÖRKÖRÖSSÉG
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Hiszünk abban, hogy ahhoz, hogy valóban fenntartható vállalkozássá válhassunk, saját értékláncunkon belül, 
illetve vásárlóinkra, beszállítóinkra és beszerzési területeinkre vonatkozóan is kezelnünk kell az éghajlati 
lábnyomunk kiváltó okait. Ezért fogjuk elérni az éghajlatra vonatkozó pozitív kötelezettségvállalásunkat 
a szén-dioxid-kiegyenlítés alkalmazása nélkül.

A 2021-es pénzügyi év adatai szerint az ÜHG-kibocsátásunk a következő volt:

 Hatókör [t CO2]  

1 (Közvetlen) 

2 (Indirekt energia) 

3 (Egyéb közvetett) 

ÜHG kibocsátási intenzitás 
[ÜHG kibocsátás m²-enként]

510 

445  

208 821  

3,5 

Az alábbiakban látható, hogy hogyan járulnak hozzá a kiskereskedelmi értékláncunk különböző részei
az éghajlati lábnyomunkhoz a 3. hatókörön belül.

100%-ban megújuló energiával működve

Az energiafüggetlenség felé vezető úton az Ingka 
Csoport arra törekszik, hogy vezető szerepet töltsön 
be a megújuló energia területén, és 
energiahatékonyabbá váljon az Ingka egység 
működése során. 

Fő célkitűzéseink az energia- és kibocsátáskezeléssel 
kapcsolatban az alábbiak:

► 2025-ig minden épületben 100%-ban megújuló 
villamos energiát fogyasztunk és vásárolunk. Ez a cél 
Magyarországon már megvalósult.

► 2030-ra az összes épületben 40%-kal növeljük az 
energiahatékonyságot 2010-hez képest. 

► 2030-ra minden fűtési és hűtési rendszer 100%-ban 
megújuló energiával működjön. 

► 2030-ra 80%-kal csökkentjük a kiskereskedelmi 
tevékenységből származó üvegházhatású gázok
abszolút kibocsátását 2016-hoz képest. 
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120 247

8
 

368

8 233

134

0.1

1 137

11 995

53 740
 

12 960

0,0

ÜHG-kibocsátás t CO2e-ben 
a 2021-es [t CO2] 

1. Pénzügyi évben vásárolt áruk és   
    szolgáltatások

2. Tőkejavak

3. Üzemanyaggal és energiával 
    kapcsolatos tevékenységek 
    (az 1. és 2. hatókörön kívül) 

4. Upstream szállítás és elosztás 

5. Üzemeltetés során keletkező 
    hulladékok

6. Üzleti utazások  

7. Alkalmazottak ingázása 

9. Downstream szállítás és elosztás

11. Eladott termékek felhasználása 

12. Eladott termékek élettartamának  
       végén történő kezelése 

13. Downstream lízingelt eszközök 

 
57,3 %

0,004 %

 

0,18 %

3,92 %

 
0,06 % 

0,0001%

0,54 %

5,72 %

25,6 %

6,18 %

0 %

 
 

1. Pénzügyi évben vásárolt áruk és   
    szolgáltatások

2. Tőkejavak

3. Üzemanyaggal és energiával 
    kapcsolatos tevékenységek 
    (az 1. és 2. hatókörön kívül) 

4. Upstream szállítás és elosztás 

5. Üzemeltetés során keletkező 
    hulladékok

6. Üzleti utazások  

7. Alkalmazottak ingázása 

9. Downstream szállítás és elosztás

11. Eladott termékek felhasználása 

12. Eladott termékek élettartamának  
       végén történő kezelése 

13. Downstream lízingelt eszközök 

Az értéklánc összetevőinek százalékos aránya
a 3. hatókörön belüli teljes éghajlati lábnyom
tekintetében



Az energia hatékony felhasználása
Nem veszhet kárba energia. Az energia hatékony 
felhasználása csökkenti az éghajlati lábnyomunkat és 
a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőségünket, 
továbbá hozzájárul a költségmegtakarításainkhoz. 
Ezért vezetünk be különféle megoldásokat

a működésünk során, és ezért kínálunk vásárlóinknak 
több energiahatékony LED-et és készüléket. 
Magyarországon a 2021-es üzleti évben minden 
egységünkben elértük a 90%-os LED bevezetési 
arányt.

A 21-es pénzügyi év adatai szerint Magyarország energiafogyasztása a következőképpen alakult (különösen 
büszkék vagyunk rá, hogy az összes áramot megújuló forrásból állítottuk elő):

A Kiotói Jegyzőkönyv szerinti
hűtőközeg-szivárgások lábnyoma
[t CO2e]

Kiotói Jegyzőkönyv 
hűtőközeg-szivárgása  [v kg]  

0

0

Kibocsátásmentes házhoz szállítást
kínálni mindenhová

Célunk, hogy 2025-re házhoz szállításaink 100%-ban 
elektromos járművekkel (EV) vagy más zéró emissziós 
megoldásokkal történjenek Magyarországon. Tavaly 
feltérképeztük vásárlóink és munkatársaink várható

igényeit, ez alapján tudunk majd töltési infrastruktúrát 
kínálni számukra. Célunk, hogy 2030-ra 50%-kal 
csökkentsük munkatársaink és vásárlóink ingázásából 
származó kibocsátást.

Biodiverzális zöldtető az ÖVT HU-nál
Vékony talajréteggel (8-12 cm) kiindulva egy miniatűr 
ökológiai élőhelyet hoztunk létre, amely az 
őshonos sziklagyepet reprodukálja. Nagyszámú 
virágzó, lágyszárú növényt ültettünk el, amelyek 
táplálékot és élőhelyet biztosítanak a beporzó

rovaroknak (pl.: poszméheknek, lepkéknek és több 
tucat más fajnak), illetve segítik a város biológiai 
sokféleségét. És mivel ez egy saját kis ökoszisztéma, 
hosszú élettartamú, szinte nulla karbantartási 
igény mellett.
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12 635

12 635

0

2 483

2 299

0

17 417

59 445

293

Energiaforrás Magyarországon [MWh] 

Elektromosság

Megújuló villamos energia

A helyszínen termelt villamos energia

Gázfogyasztás

Fűtési fogyasztás

Hűtési fogyasztás
 
Teljes energiafogyasztás  

A kiskereskedelmi egységek, 
logisztikai központok és irodák 
összmérete  [m²]

Energiaintenzitás – m²-enkénti ener-
giafogyasztás [kWh/m²] 



Körkörös gazdaság

Egy másik célunk, hogy 2030-ra körkörös kiskeres-
kedővé váljunk. Minden lehetséges módot feltárunk, 
hogy körkörös tervezési elveket építsünk be 
termékeinkbe, és segítünk az embereknek, hogy új 
értéket lássanak a tárgyaik javításában, felújításában 
vagy személyre szabásában, ahelyett, hogy kidobnák 
őket. Az IKEA üzleti tevékenysége egyre 
erőforrás-hatékonyabb és körkörös modellre vált át, 
de még hosszú út áll előttünk. 

Az eladott termékek élettartam-végi kezelése a har-
madik legnagyobb mértékben, 6,18%-kal járul hozzá 
kiskereskedelmi klímalábnyomunkhoz 
Magyarországon.

Nemcsak arra kell koncentrálnunk, hogy termékeink 
hosszabb életciklusát biztosítsuk, hanem a saját 
hulladékunkra is oda kell figyelnünk. 

A 2021-es pénzügyi év adatai szerint Magyarországon 
a keletkezett hulladék mennyisége a következő volt:

2 783

521

83,2

440

9,46

0

331

971 

43,3

19,9

124

14,5

4 467

Hulladéktípus HU [t]

Karton/papír 

Fa  

Fémek  

Műanyagok 

Üveg 

Textíliák

Vegyes bútor  
 
Élelmiszer-hulladék  

Szerves hulladék (nem élelmiszer) 
 
Elektromos hulladék 

Vegyes nem veszélyes hulladék 

Vegyes veszélyes hulladék 

Összes hulladék  

Hulladékaink kezelési módjai a következők voltak:

Kezelési mód [t]

Újrahasznosított

Hulladéklerakó

Elégetett

Külső létesítmény által 
újrahasznosított 

Biogázzá vagy komposzttá 
alakított hulladék 

3 873

97

405

91
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MÉLTÁNYOSSÁG
ÉS EGYENLŐSÉG
Bár ma számos kihívással nézünk szembe 
a világban, hiszünk abban, hogy vállalkozásunkon 
keresztül támogathatjuk és befolyásolhatjuk a pozitív 
változást. Olyan változtatásokat kell eszközölnünk, 
melyek jobbá teszik az emberek életét. 
Vállalkozásunk még inkluzívabb növekedésével 
és tisztességes, biztonságos és értelmes 
foglalkoztatás biztosításával hozzájárulhatunk 
az igazságos és egyenlő társadalom 
megteremtéséhez.

A gyermekek és a családok mindig is az IKEA 
figyelmének középpontjában álltak. Láttuk, hogy 
a gyermekek érdekeit szem előtt tartó döntésekkel 
pozitív változást és lehetőségeket teremthetünk 
a családok és a közösségek számára. A jobb élet 
megteremtésének az alapja az egyenlőség. 
Módunkban áll közvetlenül támogatni a nemek közti 
egyenlőséget, valamint az idősek, az etnikumok, 
az LMBTQ+ közösségek és a fogyatékossággal élők 
jogait és lehetőségeit.

Vállalkozásunkon keresztül lehetőséget tudunk 
biztosítani a migráns munkavállalóknak, 
a menekülteknek és más olyan csoportoknak, akik 
választás, kényszer vagy erőszak miatt hagyták 
el az otthonukat.

Sürgősségi támogatást, képzést, foglalkoztatást és 
munkát tudunk nyújtani nekik, és tehetünk azért, 
hogy változásokat hozzunk létre az embereket 
veszélyeztető rendszerekben. Az emberekkel 
kapcsolatos jövőképünk és ambícióink felölelik a teljes 
értékláncunkat, és ugyanolyan vagy magasabb 
színvonalat várunk el magunktól, mint beszállítóinktól 
és üzleti partnereinktől.
 
Az IKEA egy sokszínű és értékvezérelt vállalat, 
melynek jövőképe, hogy szebb hétköznapokat 
teremtsen az emberek többsége számára. Ez azt 
jelenti, hogy ugyanúgy törődünk munkatársainkkal, 
vásárlóinkkal és beszállítóinkkal, mint a vállalkozásunk 
fejlesztésével.
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Az IKEA 2030-ra vezető szerepre tesz szert egy olyan igazságos és egyenlő társadalom megteremtésében, 
amely az emberek többségének érdekeit szolgálja.

Az Ingka Csoport olyan előnyök egyedülálló kombinációját kínálja, amelyek biztosítják, hogy vonzzuk, 
motiváljuk és megtartsuk a tehetséges munkatársakat. Juttatási programunk minden alkalmazottra 
vonatkozik, mind a teljes, mind a részmunkaidőben dolgozókra, így az Ingka Csoportnál kiváló munkahelyet 
biztosítunk minden munkatársunk számára, hogy dolgozhasson és fejlődhessen.

A 2021-es pénzügyi év adatai szerint munkatársaink száma a következőképpen alakult:

Új munkatársak 

Teljes munkaidős  

Részmunkaidős 

Kiindulás és forgalom  

Összesen munkatárs

954           

89,4%

10,6%

427

1 707

Értékalapú és célorientált vállalatként minden tőlünk 
telhetőt megteszünk az egészséges, biztonságos 
munka- és vásárlási környezet megteremtése 
érdekében. Munkatársaink, vásárlóink, látogatóink 
és a telephelyünkön dolgozó más személyek
egészsége, biztonsága és védelme az egyik 
legfontosabb prioritásunk, és üzleti tevékenységünk 
természetes része.

Irányelveink, juttatásaink és kiegészítő szabályaink 
szilárd keretet biztosítanak annak érdekében, hogy 
megfeleljünk álláspontunknak az egészséggel (a fizikai 
szempontokra korlátozva), a biztonsággal (beleértve 
a tűzbiztonságot és a természeti veszélyeket is) és 
a védelemmel kapcsolatban.

One IKEA bónusz program

Mi, az Ingka Csoportnál hiszünk abban, hogy 
mindannyian hozzájárulunk a céljaink eléréséhez (és 
túlszárnyalásához!). Mindent, amit elérünk, közösen 
érjük el. Ez a gondolat áll az egyedi, 
teljesítményvezérelt bónuszprogramunk, a One IKEA

Bónusz mögött. A One IKEA Bónusz célja, hogy 
segítsen bennünket üzleti tevékenységünk 
fejlesztésében és a jó teljesítmény elismerésében. 
Minden évben megtörténik a kifizetés, ha elérjük vagy 
túllépjük céljainkat.

Tack! hűségprogram 

Tack! – ezzel a svéd szóval mondunk köszönetet, és így 
osztja meg az Ingka Csoport az IKEA sikerét minden 
munkatársunkkal – Ingvar Kamprad szándékának 
megfelelően. Munkatársainkat nemcsak aktív IKEA 
éveik alatt támogatjuk, hanem akkor is, amikor
nyugdíjba vonulnak. Miután öt egymást követő
pénzügyi évben az IKEA-nál dolgoztak, a munkatársak 

jogosulttá válnak a Tack!-ra, melynek keretében az 
IKEA hozzájárul a nyugdíjpénztári befizetésükhöz 
(visszamenőleg!). Mindaddig folytatjuk a hozzájárulást 
a nyugdíj-megtakarításukhoz, amíg az IKEA-nál 
dolgoznak (kivéve akkor, ha az 5 éves jogosultsági 
időn belül kilépnek).

HELP Program

Nem fordítunk hátat a rászoruló munkatársainknak! 
A HELP program a professzionális tanácsadásra 
összpontosít, különös tekintettel az egészségügyi, jogi 
és személyes segítségre (pénzügyi tanácsadást is 
nyújtunk, de a HELPF nem hangzik jól), a hét minden 

napján, 24 órában elérhető online/ 
telefonszolgáltatáson keresztül, melyet egy külső cég 
biztosít. Ezt a juttatást költségmentesen biztosítjuk a 
munkatársaknak. Mert törődünk a munkatársainkkal! 

Támogatjuk a családon belüli erőszak áldozatait

A családon belüli bántalmazás komoly probléma, 
és jelentős hatással lehet az áldozat személyes és 
munkahelyi életére. Célunk, hogy munkatársainkat az 
alábbi segítségnyújtási formákkal támogassuk, hogy 
megbirkózzanak az ilyen helyzetekkel: 

►  Legfeljebb 10 nap szabadság a munkából, családon 
belüli bántalmazás esetén 

►  Biztonság a munkahelyen 
►  Legfeljebb 3 nap éves szabadság annak
a munkatársnak, aki a családon belüli bántalmazás
áldozatául esett munkatársának támogatást nyújt 
►  Pénzügyi és egyéb anyagi segítség
►  Pszichológiai és jogi támogatás

Jó ügyek szolgálatával töltött munkanapok

Az Ingka Csoport aktívan segíti a rászoruló 
közösségeket, és úgy gondoljuk, hogy 
a munkatársaknak személyesen is hozzá kell járulniuk, 
hogy szebbé tehessük mások hétköznapjait. Ezért 
lehetőséget teremtünk arra, hogy pénzügyi évenként 

egy napot (8 munkaórát) önkéntesként töltsenek egy 
nonprofit vagy más típusú jótékonysági szervezetnél, 
mialatt a bérüket ugyanúgy kapják az IKEA-tól, mintha 
a munkahelyükön lennének. 
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Képzés és oktatás

Több online lehetőség, mely elérhetőbb, 
rugalmasabb, fenntarthatóbb. Ahogy üzleti 
tevékenységünk folyamatosan változik, úgy változnak 
a készségek, amelyekre szükségünk van ahhoz, hogy 
kiváló szolgáltatást nyújthassunk vásárlóinknak. 
Az IKEA-nál hiszünk abban, hogy a demokratikus, 
egész életen át tartó tanulás jót tesz nekünk, 
egyéneknek, és elengedhetetlen a sok csatornás 
és gyorsan fejlődő technológiával rendelkező 
kiskereskedelmi vállalkozásunk jövőjéhez. 

Inkluzív, értékalapú vezetési megközelítést
alkalmazunk a vállalkozói szellem és
a felelősségvállalás ösztönzése érdekében.
Kiindulópontunk az a meggyőződésünk, hogy
mindenki lehet vezető.

A 2021-es pénzügyi év adatai szerint a képzésekre, 
szemináriumokra és a munkatársak javát szolgáló 
oktatásra fordított órák száma a következő volt:

Képzési óra 

Összes munkatárs

Egy munkatársra jutó 
átlagos képzési óra 

30 946

1 707
 

18 

 

Sokszínűség és esélyegyenlőség

A társadalmi egyenlőtlenségek gyakran tükröződnek
a munka világában, de mi azt szeretnénk, hogy az 
IKEA más legyen. Olyan munkahelyet szeretnénk 
biztosítani, amely tükrözi közösségeink sokszínűségét 
– olyan befogadó munkakörnyezetet, amely lehetővé 
teszi, hogy mindenki önmaga legyen, nemre, etnikai 
hovatartozásra, fajra, nemzetiségre, képességekre, 
szexuális irányultságra és nemi identitásra való
tekintet nélkül. Együtt olyan munkahelyet hozunk 
létre, amely olyan sokszínű, mint maga a világ, és 
olyan befogadó, amilyennek a világnak lennie kell.

Számos közösségben vagyunk jelen, és amikor ezek 
a közösségek növekednek, mi is növekszünk. 
Felismerjük az emberek előtt álló kihívásokat és
a közösségeinkben végbemenő gyors változásokat –

különösen ott, ahol a jogok és a lehetőségek közel 
sem egyenlőek.

Mára elértük azt a globális célt, hogy a nemek közötti 
egyensúly 45:55 legyen. Úton vagyunk a nemek 
közötti egyenlő bérezés felé – ami azt jelenti, hogy 
nincsenek olyan fizetésbeli különbségek, amelyek nem 
magyarázhatók a teljesítménnyel, 
a kompetenciával vagy az adott ország jogi
követelményeivel. Tagjai vagyunk az Equal Pay
International Coalition (EPIC) – Nemzetközi koalíció
az egyenlő munkabérekért – szervezetnek,
és elkötelezettek vagyunk amellett, hogy egyenlő
fizetést biztosítsunk a nők és a férfiak számára az 
Ingka Csoport egészében.

Szerepek aránya 

Nemek aránya a felsővezetésben 

Nemek aránya a középvezetői 
és vezető pozíciók szintjén 

Nemek aránya az összes többi 
pozícióban között 

Nemek egyensúlya összesítve 

40:60 

49:51

46:54 

46:54

férfiak:nők 

férfiak:nők 

férfiak:nők 

férfiak:nők 

férfiak:nők 

A sokszínűség a siker kulcsa, és ennek számos formája 
lehet. Amikor mindenki önmaga lehet és az 
egyediségével hozzájárul a közösséghez, mindannyian 
együtt fejlődünk. A sokszínű és befogadó munkahely 
jót tesz a munkatársainknak, vásárlóinknak és 
a vállalkozásunknak. Az Ingka Csoportnál szívesen 
látunk mindenféle sokszínűséget, és olyan befogadó 
munkakörnyezet kialakítására törekszünk, ahol az

alkalmazottak úgy érzik, hogy megbecsülik az 
egyediségüket, felismerik a tehetségüket, és önmaguk 
lehetnek.

A 2021-es pénzügyi év adatai szerint a hazai
munkatársak és a fogyatékkal élő munkatársak
száma a következő volt: 

Hazai munkatársak %-a
 
Fogyatékkal élő munkatársak

Az összes munkatárs százalékában

98,58 

47 

 2,8
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Támogatjuk az egyenlőségre törekvő helyi LMBT+ 
szervezeteket, ezért minden STORSTOMMA
szivárványtáska eladásából származó a nyereség egy 
százalékát szerte a világon LMBT+ szervezeteknek 
adományozzuk. 2020 óta 5,6 millió szivárványtáskát 
adtunk el világszerte. Ennek köszönhetően tavaly 
1 M Ft-ot adományoztunk közvetlenül a helyi,
egyenjogúságért küzdő LMBT+ szervezeteknek, 
különösen a Háttér Társaságnak, mely magyarországi 
leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és 
interszexuális embereknek nyújt közvetlen segítséget.

Befogadás

Fontosnak tartjuk, hogy olyan munkakörnyezetet
hozzunk létre, amelyben minden munkatársunk jól 
érzi magát, identitásától és származásától
függetlenül, és úgy érzi, befogadják, tisztelik,
támogatják és értékelik. Az IKEA-nál szeretnénk
a legtöbbet kihozni a különbözőségünkből, és 
ösztönözni szeretnénk a napi együttműködést és
a befogadó magatartást. 

Pozitív társadalmi hatás

A helyi közösségekben is komolyan vesszük
a felelősségünket és azt a küldetésünket, hogy szebb 
hétköznapokat teremtsünk az emberek számára 
világszerte. Mindenekelőtt arra törekszünk, hogy 
bárhol is vagyunk és bármit is csinálunk, pozitív hatást 
gyakoroljunk az emberekre és a bolygóra. 

Mivel nem vagyunk képesek mindent magunk
megtenni, adományokkal segítjük a helyi
közösségeket támogató embereket és csoportokat is.
Kitalálod, mennyit adományoztunk a 2021-es pénzügyi 
évben Magyarországon?

►  A) 50 000 000 Ft
►  B) 30 000 000 Ft
►  C) 37 000 000 Ft

Íme néhány példa arra, hogyan kezeljük első
helyen az embereket:

Érdi Tankerületi Központ 

Az Érdi Tankerületi Központ által fenntartott Érdi Teleki 
Sámuel Általános Iskolában tanulók mozgásfejlődését 
PLUFSIG tornaszőnyegek beszerzésével támogattuk. 

Rákóczifalva II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola 
Íróasztalokat, székeket és egyéb kiegészítőket 
szállítottunk az iskola felújításához, hogy vonzó,
barátságos környezetet teremtsünk a gyerekek
számára. 

Ága-Boga Nagycsaládosok
Egyesülete 

Karácsonykor az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi 
Egyesülete segítségével különlegesebbé tettük 
az ünnepet azzal, hogy közel 100 nagycsaládosnak 
ajándékoztunk IKEA termékeket. 

Szívbeteg Gyermekek
Védelméért Alapítvány 

100 db FABLER BJÖRN macival támogattuk 
a Gyermekszív Központban ellátott gyerekeket, 
hogy bátorságot és erőt adjunk nekik a mielőbbi 
gyógyuláshoz.  
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Bútorokat, játékokat adományoztunk, hogy
a fejlesztések, tanácsadások előtti és közötti
várakozást kellemesebbé tegyük az egész család 
számára. 

Benedek Elek EGYMI 

Játékkonyhával, rajzeszközökkel és egyéb 
kiegészítőkkel támogattuk az intézményt, hogy 
színesebbé tegyük a gyerekek iskolai mindennapjait. 

A Biztonságos Otthonért

Az Egészségügyi Világszervezet statisztikái alapján 
az EU-ban minden ötödik nő volt már családon belüli 
erőszak áldozata. Belső felmérésünk során 
a válaszadók 68%-a azt válaszolta, hogy ismer 
valakit, aki átélt már családon belüli bántalmazást, 
11%-a pedig azt, hogy ismer valakit a munkahelyén.
A közösségben elfoglalt helyzetünk bizonyítékaként
a válaszadók 45%-a azt mondta, hogy segítséget 
várna az IKEA-tól. Mivel ez a téma különösen 
szívügyünk, az újonnan induló munkavállalói  
juttatásaink mellett vállaltuk, hogy a következő két 
évben 35 000 000 Ft-ot adományozunk a családon 
belüli erőszak áldozatait segítő szervezeteknek.



Gyerekrajzok, melyek alapján 
az IKEA játékokat készített

Őszi hagyományainkhoz híven, az IKEA a világ minden 
táján arra buzdította a gyerekeket, hogy vegyenek 
részt a versenyen, engedjék szabadjára a fantáziájukat 
és tervezzék meg álmaik puha játékfiguráit.

2021-ben több mint 66 000 terv érkezett gyerekektől, 
a világ minden tájáról, és az öt nyertes terv alapján 
valódi plüssfigurákat készítettünk. Az IKEA 
a SAGOSKATT játékokból származó bevétel 
100 százalékát (adók nélkül) adományozta 
a gyermekek játékhoz való joga érvényesítését 
előmozdító helyi kezdeményezések támogatására.

► Magyarországon 3 625 065 forint adomány gyűlt 
össze.

Mennyi volt tehát az összes adományunk
a 2021-es pénzügyi évben?

►  Magyarországon 37 000 000 Ft-ot adományoztunk!

Ha a C választ jelölted meg a kvízünkön, akkor
eltaláltad!

IWAY 

Az IKEA-nál tisztában vagyunk azzal, hogy üzleti 
tevékenységünk hatással van az emberekre és 
a bolygóra. Különösen az emberek 
munkakörülményeire és a környezetre.
 
Hogyan lehet sikeres az IKEA az üzletben, miközben 
ragaszkodik hozzá, hogy jó gyakorlatot is folytasson? 
Meggyőződésünk, hogy ezt csak akkor tudjuk elérni, 
ha a beszállítók is osztoznak az elképzeléseinkben és 
az ambícióinkban.
 
Ennek biztosítására kidolgoztuk az IWAY-t, 
az IKEA beszállítói magatartási kódexét 
a munkakörülményekre, a beszerzésre és a gyártásra 
vonatkozóan. A kódex kitér a környezettel, valamint 
a szociális és munkafeltételekkel (beleértve 
a gyermekmunkát) kapcsolatos 
minimumkövetelményeinkre is. Ez nem egy új 
program, de idén, tavaly és minden évben 
kulcsfontosságú a PPP céljaink eléréséhez.

Legfontosabb üzenetek 
► Minden lakberendezési, alkatrész-, áruszállítási 
és globális élelmiszer-beszállítók rendelkezik IWAY 
jóváhagyásával. Ha egy beszállító nem tudja oly 
módon fejleszteni a tevékenységét, hogy az 
megfeleljen az IWAY követelményeinek, akkor fokoza-
tosan kikerül az ellátási láncból.

► Az IWAY-nek van egy általános szakasza, 
az „IWAY Must”, mely azon követelmények listája, 
amelyeknek minden beszállítónak meg kell felelnie, 
mielőtt együttműködésre lépnénk velük. Ezek 
a követelmények több területre vonatkoznak: 
általános feltételek, üzleti etika, környezet, 
vegyszerek, hulladék, vészhelyzetek és tűzmegelőzés, 
munkavállalók egészsége és biztonsága, 
munkaerő-toborzás, munkaidő, bérek és 
juttatások, szállás, gyermekmunka és fiatal 
munkavállalók, diszkrimináció, munkavállalók
bevonása, zaklatás, visszaélés és fegyelmi
intézkedések. 

► A következő lépés az „IWAY Basic”, egy kibővített 
követelményrendszer, amelyet az első termék vagy 
szolgáltatás átadásától számított 12 hónapon belül
kell teljesíteni. 

► Az IWAY közel 15 éve áll a beszállítókkal fenntartott 
kapcsolatunk középpontjában. Párhuzamosan azzal, 
ahogy nőnek az elvárásaink, képzést és támogatást 
biztosítunk, hogy beszállítóink eleget tegyenek az új 
követelményeknek és a megfelelőségnek.

Az IWAY az IKEA saját, a termékek, szolgáltatások, 
anyagok és alkatrészek felelősségteljes 
beszerzésére vonatkozó szabályrendszere. 
Egyértelmű elvárásokat fogalmaz meg a környezeti, 
szociális és munkakörülmények, valamint az állatjólét 
tekintetében, és kötelező minden, az IKEA-val 
együttműködő beszállító és szolgáltató számára. 
Lehetővé teszi számunkra, hogy hiteles és szilárd 
rendszert építsünk ki, amelyre támaszkodhatunk 
a beszállítóinkkal szemben támasztott elvárások, 
a támogatások és az aktívan együttműködések
kapcsán. 

Az IWAY segítségével 4 fő területre volt érezhető
a hatásunk:
► A környezetre gyakorolt pozitív hatások elősegítése 
► Tisztességes és értelmes foglalkoztatás biztosítása 
a munkavállalók számára
► A gyermekek jogainak tiszteletben tartása
► Az állatok jólétének javítása az IKEA értékláncában

Az IWAY az emberi jogokra, a környezetvédelemre, 
a munkavállalók egészségére és biztonságára 
vonatkozó nemzetközileg elismert szabványokra 
és elvekre, valamint saját IKEA értékeinkre és 
törvényi megfelelésekre épül. Ez az alapja az átfogó 
fenntarthatósági munkánknak, mind közvetlen 
beszállítóinkkal, mind alvállalkozóinkkal együtt, 
a teljes értékláncban.

Az IWAY 10 alapelv köré szerveződik, amelyek tükrözik 
az IKEA különböző környezeti és társadalmi témákkal 
kapcsolatos álláspontját:

Az IWAY alapelvei:
► Az IWAY alapelveinek teljesítését hatékony  
gyakorlatokkal és nyílt párbeszéddel segítjük
► Az üzleti tevékenység jogszerűen és tisztességesen 
zajlik
► A gyermekek védelmet, a tanulás, a családi élet 
és a munka pedig előnyt élvez
► Tiszteletben tartjuk az alapvető munkajogokat
► A munkavállalók munkaszüneti időt, 
tisztességes fizetést kapnak, és lehetőségük van 
készségeik fejlesztésére
► A munkavállalók egészsége és biztonsága védelmet 
élvez
► A munka- és életkörülmények megfelelőek
► A bolygó védelmet élvez
►A nyersanyagok, beleértve a víz és a hulladék, 
kezelése a körforgásos gazdaság részeként, 
fenntartható módon történik
► Az állatokat megfelelő körülmények között tartják
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SZÓTÁR

1. Hatókör kibocsátások: a szervezet tulajdonában 
vagy ellenőrzése alatt álló forrásokból származó 
üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátása (Forrás: GRI, 
2021)

2. Hatókör kibocsátások: a szervezet által vásárolt 
vagy beszerzett villamos energia, fűtés, hűtés és gőz 
előállításából származó üvegházhatású gázok (ÜHG) 
kibocsátása (Forrás: GRI, 2021)

3. Hatókör kibocsátások: egyéb közvetett 
üvegházhatású gázkibocsátások (ÜHG) , amelyek 
nem szerepelnek az energia közvetett (2. hatókör) 
ÜHG-kibocsátásában, és amelyek a szervezeten 
kívül fordulnak elő, beleértve az azokat megelőző 
(upstream) és követő (downstream) kibocsátásokat 
is (Forrás: GRI, 2021)

Biodiverzitás: A biodiverzitás a Földön élő fajok 
sokféleségére utal, beleértve a növényeket, állatokat, 
baktériumokat és gombákat (Forrás: National 
Geographic, 2022)

CO2e: (szén-dioxid ekvivalens): a különféle 
üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának 
összehasonlítására szolgáló mérőszám a globális 
felmelegedési potenciál (GWP) alapján (Forrás: 
GRI, 2021)

Éghajlati lábnyom: a Kiotói Jegyzőkönyvben 
meghatározott szén-dioxid (CO2), metán (CH4), 
dinitrogén-oxid (N2O), fluorozott szénhidrogének 
(HFC), perfluor-szénhidrogének (PFC) és 
kén-hexafluorid (SF6) teljes mennyiségének mértéke, 
szén-dioxid egyenértékben kalkulálva (CO2e)

Éghajlatváltozás: a hőmérséklet és az időjárási 
minták hosszú távú változásaira utaló kifejezés 
(Forrás: ENSZ, 2022)

Értéklánc: A szervezet, valamint a szervezettől felfelé 
és lejjebb lévő entitások által végzett tevékenységek 
köre, amelyek célja a szervezet termékeinek vagy
szolgáltatásainak a koncepciótól a végfelhasználásig 
való eljuttatása (Forrás: GRI, 2021)

IWAY: az IKEA módszere a termékek, szolgáltatások, 
anyagok és alkatrészek felelősségteljesbeszerzésének

Kiotói Jegyzőkönyv: 1997-ben elfogadott  
jegyzőkönyv, amely működőképessé teszi 
az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási
Keretegyezményét azáltal, hogy az iparosodott
országokat és az átalakulóban lévő gazdaságokat 
az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának 
korlátozására és csökkentésére kötelezi az elfogadott 
egyéni céloknak megfelelően (Forrás: ENSZ, 2022)

Klímapozitivitás: több ÜHG-kibocsátás megtakarítása 
vagy csökkentése, mint generálása

Körkörösség: a termékek, anyagok és erőforrások
értékének megőrzésének és a lehető legkevesebb 
szén- és erőforrás-lábnyommal történő 
visszairányításának elve a lehető leghosszabb ideig, 
hogy kevesebb nyersanyag és erőforrás kinyerésére 
legyen szükség, és megelőzzük a hulladékkeletkezést 
(Forrás: GRI, 2021) 

LMBT+: mozaikszó, mely alatt a leszbikus, meleg, 
biszexuális és transznemű embereket, valamint 
minden egyéb szexuális irányultságot és nemi 
identitást értjük

Megújuló anyag: olyan bőséges erőforrásból 
nyert anyag, amely az ökológiai ciklusok vagy 
mezőgazdasági folyamatok hatására gyorsan 
pótlódik, így az ezekből és más kapcsolódó 
erőforrásokból származó szolgáltatások nem 
kerülnek veszélybe, és elérhetők maradnak 
a következő generáció számára is (Forrás: GRI, 2021)

Megújuló energia: olyan forrásból származó energia, 
amely ökológiai ciklusok vagy mezőgazdasági 
folyamatok révén rövid időn belül pótolható (Forrás: 
GRI, 2021)

Nulla nettó: az emberi tevékenység által 
kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségének 
teljes megsemmisítését kitűző cél, amelyet 
a kibocsátás csökkentésével és a szén-dioxid 
légkörből történő elnyelésének módszereivel kell 
elérni (Forrás: Oxford Languages, 2022)

Újrahasznosítás: hulladékká vált termékek 
ágazatának vagy alkatrészeinek újrafeldolgozása 
új anyagok előállítására (Forrás: GRI, 2021)

Veszélyeztetett csoport: olyan egyének csoportja, 
akik egy adott állapottal vagy jellemzővel 
(pl. gazdasági, fizikai, politikai, társadalmi) 
rendelkeznek, és amelyet a szervezet tevékenysége 
következtében a lakosság egészénél súlyosabban 
érhetnek negatív hatások (Forrás: GRI, 2021).

Vízgazdálkodás: társadalmilag méltányos, 
környezeti szempontból fenntartható és gazdaságilag 
előnyös vízhasználat, mely az érintett feleket bevonó 
folyamat révén érhető el, és amely magában foglalja 
a létesítmény- és vízgyűjtő-alapú cselekvéseket 
(Forrás: GRI, 2021)

GRI INDEX 

Fenntartható fejlődési
célok (SDG) index 

GRI 2: ÁLTALÁNOS NYILATKOZATOK 2021
GRI 2-1 Átlagos képzési óra évente, alkalmazottanként
(9. oldal)
GRI 2-2 A szervezet fenntarthatósági jelentésében 
szereplő entitások (9. oldal) 
GRI 2-3 Beszámolási időszak, gyakoriság és 
kapcsolattartási pont (8. oldal)
GRI 2-7 Alkalmazottak (9. oldal)
GRI 2-12 A legfelsőbb irányító testület szerepe a hatások 
kezelésének felügyeletében (9. oldal)
GRI 2-22 Nyilatkozat a fenntartható fejlődés 
stratégiájáról (6. oldal)

GRI 3: ALAPVETŐ TÉMÁK 2021
GRI 3-2 Alapvető témák listája (12. oldal)

GRI 201 GAZDASÁGI TELJESÍTMÉNY 
GRI 201-1 Közvetlen gazdasági érték létrehozása és 
elosztása (12. és 29. oldal)
GRI 201-3 Meghatározott juttatási program 
kötelezettségei és egyéb nyugdíjazási programok    

GRI 301 ANYAGOK    
GRI 301-1 Súly vagy térfogat szerint felhasznált anyagok 
(18. oldal)

GRI 302 ENERGIA (24. oldal) 
GRI 302-1 Energiafogyasztás a szervezeten belül
GRI 302-3 Energiaintenzitás (23. oldal)

GRI 303 VÍZ 
GRI 303-5 Vízfogyasztás (15. oldal)

GRI 304 BIODIVERZITÁS 
GRI 304-2 Tevékenységek, termékek és szolgáltatások 
jelentős hatásai a biodiverzitásra (24. oldal)

GRI 305 KIBOCSÁTÁSOK
GRI 305-1 Közvetlen (1. hatókörbe tartozó) 
ÜHG-kibocsátás (21. oldal)  
GRI 305-2 Közvetett energia (2. hatókörbe tartozó) 
ÜHG (21. oldal)
GRI 305-3 Egyéb közvetett (3. hatókörbe tartozó) 
ÜHG-kibocsátás (21. oldal)
GRI 305-4 GHG-kibocsátás intenzitása (21. oldal) 
GRI 305-5 ÜHG-kibocsátás csökkentése (19. oldal) 
GRI 305-6 Ózonréteget lebontó anyagok kibocsátása 
(ODS) (23. oldal)

GRI 306 HULLADÉK 
GRI 306-3 Hulladék keletkezett (25. oldal)
GRI 306-4 Az ártalmatlanításból kivont hulladék (26. oldal)
GRI 306-5 Ártalmatlanításra szánt hulladék (26. oldal)

GRI 401 FOGLALKOZTATÁS 
GRI 401- 1 Új alkalmazottak felvétele és alkalmazottak 
fluktuációja (27. oldal)
GRI 401-2 Teljes munkaidős, határozatlan idejű 
szerződéssel rendelkező munkavállalók számára 
nyújtott ellátások (részmunkaidős és határozott idejű 
szerződéses munkavállalók nélkül) (29. oldal)

GRI 404 KÉPZÉS ÉS OKTATÁS 
GRI 404-1 Átlagos képzési óra/év alkalmazottanként 
(31. oldal)

GRI 405 SOKSZÍNŰSÉG ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉG 
GRI 405-1 Az irányítási szervek és alkalmazottak 
sokszínűsége (32. oldal) 

GRI 413 HELYI KÖZÖSSÉGEK 
GRI 413-1 Műveletek helyi közösség bevonásával, ha-
tásvizsgálatok és fejlesztési programok 
(33. és 35. oldal)
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SDG 1 A  szegénység minden formájának 
felszámolása mindenhol (36. oldal)

SDG 2 Az éhezés megszüntetése, 
az élelmezésbiztonság és a jobb táplálko-
zás elérése, valamint a fenntartható 
mezőgazdaság előmozdítása (18. oldal)

SDG 3 Egészséges élet biztosítása és a jó 
közérzetre ösztönzés minden korosztály 
számára (13. és 19. oldal)

SDG 4 Inkluzív és méltányos minőségű 
oktatás biztosítása, valamint az egész 
életen át tartó tanulás lehetőségeinek 
előmozdítása mindenki számára (36. oldal)

SDG 5 A nemek közötti egyenlőség 
elérése és minden nő és lány szerepének 
megerősítése (32. oldal)   

SDG 6 A víz és a higiénia elérhetőségének 
és fenntartható kezelésének biztosítása 
mindenki számára (15. oldal)

SDG 8 Az inkluzív és fenntartható 
gazdasági növekedés, a teljes és termelő 
foglalkoztatás, valamint a mindenki
számára elérhető tisztességes munka 
előmozdítása (8. oldal)  

SDG 12 Fenntartható fogyasztási és 
termelési minták biztosítása
(16. és 18. oldal)

SDG 13 Sürgős intézkedések meghozatala 
az éghajlatváltozás és annak hatásai elleni 
küzdelem érdekében (22. és 36. oldal) 

SDG 15 A szárazföldi ökoszisztémák 
védelme, helyreállítása és fenntartható 
használatának előmozdítása, az erdők 
fenntartható kezelése, az elsivatagosodás 
elleni küzdelem, a talajromlás megállítása 
és javítása, valamint a biológiai sokféleség 
csökkenésének megállítása 
(18. és 24. oldal)


