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a fenntarthatósággal, az emberekkel és a bolygónkkal  
kapcsolatban, valamint bemutatjuk, hogy vállalatként  
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1. Bevezetés 
Az IKEA esetében a fenntarthatóság  
az elképzelésünkre és az üzleti  
alapelveinkre épül.

Az IKEA küldetésének tartja, hogy szebb 
hétköznapokat teremtsen az emberek 
többsége számára. Ez azt jelenti, hogy 
gyönyörű, funkcionális, jó minőségű  
és fenntartható termékeket kínál  
elérhető áron. Továbbá azt is jelenti,  
hogy biztosítjuk, hogy minden,  
amit teszünk, pozitív hatással van 
mindenkire, aki a vállalkozásunkban 
érintett, valamint a bolygónkra,  
hol élünk és dolgozunk. 

Az erőforrásokat takarékosan kívánjuk  
kezelni. Nem akarunk pazarolni, és mindig  
arra törekszünk, hogy a kevesebből 
többet hozzunk ki. Ez része az IKEA 
alapértékeinek, melyek visszavezethetők 
Dél-Svédországba, a rögös smålandi 
tájakhoz. Az embereknek itt keményen  
meg kellett küzdeniük, hogy a lehető 
legtöbbet hozzák ki a rendelkezésükre 
álló erőforrásokból. Ez továbbra is 
meghatározza a szemléletünket mind  
a termékfejlesztés, mind az elosztás  
és az értékesítés terén. 

1. Introduction 
Sustainability at IKEA is based on 
our vision and business foundations

We are guided by the IKEA vision to create  
a better everyday life for the many people.  
That means offering beautiful, functional, 
good quality, sustainable home furnishing 
solutions at affordable prices. And it’s 
about ensuring everything we do has  
a positive impact for the people involved  
in our business, and the planet where  
we live and work.

We want to handle resources sparingly.  
We do not want to be wasteful and we  
always strive to make more from less.  
This is part of core IKEA values.  
It goes back to our roots in the rocky 
landscape of Småland in Southern 
Sweden where people had to make  
the most out of the scarce resources  
at their disposal. This continues to 
influence us as we develop our range,  
and distribution and sales solutions.

The IKEA sustainability strategy –  
People & Planet Positive – was launched  
in 2012 with ambitious goals to  
transform the IKEA business,  

Az IKEA fenntarthatósági stratégiája,  
a ”People & Planet Positive” stratégia, 
2012-ben született meg azzal  
az ambiciózus céllal, hogy megújítsa  
az IKEA üzletmenetét, az IKEA 
értékláncon belüli iparágakat  
és a háztartásokat világszerte.

A stratégia célja, hogy inspiráljon, 
mozgósítson és vezessen bennünket 
a döntéshozatalaink és célkitűzéseink 
során, és hogy együtt olyan pozitív  
változásokat érhessünk el, melyeket 
az egész világon és az IKEA működési 
rendszerében látni szeretnénk.  
Ez a stratégia hosszútávú útmutatást 
nyújt és meghatároz egy erőteljes, 
közös cselekvéstervezetet a teljes IKEA 
értékláncon és franchise rendszeren belül.  
Nincs mindenre válaszunk, és egyedül  
nem tudjuk elérni a céljainkat.  

Ezért eltökélt szándékunk, hogy másokkal  
együttműködve dolgozzunk, és átlátható  
módon tegyük közzé mindazt, amit  
elsajátítunk. Saját vállalkozó szellemünkre  
fogunk támaszkodni, folyamatosan 
haladunk előre, és nem várunk a tökéletesre.  
Közösen dolgozunk a folyamatos 
fejlesztések megvalósításán.

the industries in the IKEA value  
chain and life at home for people  
all across the world.

The purpose of this strategy is to inspire, 
activate and lead us in our decision-making  
and goal setting so that together we can  
achieve the positive changes we want to 
see in the world and in the entire  
IKEA ecosystem. This strategy gives us  
a roadmap to follow and outlines a strong,  
common long-term agenda for the entire 
IKEA value chain and franchise system. 
We don’t have all the answers and cannot 
achieve our goals alone. 

Therefore, we are committed to working 
together in a collaborative way and being 
transparent about what we learn. We will  
rely on our culture of entrepreneurship, 
always moving forward and not waiting  
for perfection. We will work together  
to achieve continuous improvements.
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2. Roman Bojko 
üzenete 
„Az álmunk, hogy az otthoni 
lakberendezésen túl is cselekedjünk, 
lehetőségetek teremt, de egyben 
felelősséget is ró ránk.  
Számunkra ez azt jelenti, hogy 
egyensúlyba hozzuk a gazdasági 
növekedést és a pozitív társadalmi 
hatásokat a környezetvédelemmel  
és a fenntarthatósággal.  
Megvan a lehetőségünk és megvannak  
az eszközeink, hogy a Magyarországon,  
a Cseh Köztársaságban és Szlovákiában 
jelentős és tartós változást idézzünk elő  
a jelenlegi és a jövő nemzedékei számára.

Azért, hogy hozzájárulhassunk  
az emberek mindennapi életének 
javításához az értékláncunk valamennyi 
szakaszában, mindent annak érdekében 
teszünk, hogy emberek milliói élhessenek  
fenntarthatóbb és egészségesebb életet.  
Ezért használjuk hatékonyan  
az erőforrásainkat, ezért biztosítunk 
tisztességes munkakörülményeket,  
ezért tartjuk tiszteletben az emberi 
jogokat és támogatjuk a társadalom 
pozitív változásait.

Ezt a megközelítést nevezzük az emberekre  
és a bolygónkra nézve előnyösnek.  
És ez nem csupán az üzleti tevékenység 
megfelelő módja, hanem a jövőbeli 
sikereink szempontjából is létfontosságú.”

Roman Bojko, fenntarthatósági vezető, 
IKEA cseh-magyar-szlovák régió

2. Message from 
Roman Bojko 
“Our vision gives us the opportunity –  
as well as the responsibility – to act 
beyond home furnishing.  
For us it’s about balancing economic 
growth and positive social impact with  
environmental protection and regeneration.  
We have the possibility and the resources 
to make a significant and lasting impact, 
today and for the future generations in  
Hungary, in the Czech Republic and Slovakia.

To achieve our vision, we must contribute 
to improving the everyday life for people 
at every stage of our value chain. That is 
why we work to enable millions of people 
to live more sustainable and healthy lives, 
use resources efficiently, provide fair 
working conditions and respect human 
rights, while advocating for positive 
change in society.

We call this approach becoming people  
and planet positive. And it’s not just  
the right way to do business, it’s vital  
for our future success.”

Roman Bojko, Sustainability manager,  
IKEA CZ/HU/SK
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3. A 2018-as pénzügyi 
év összefoglalása 
A 2018-as pénzügyi év:  
2017. szeptember 1-től  
2018. augusztus 31-ig tart.

Az IKEA Magyarország számokban

• 3 áruház Magyarországon,  
az első 1990. március 21-én nyílt.

• Dolgozók száma: 1 079

• Az IKEA Magyarország árbevétele  
a 2018-as pénzügyi évben  
75,5 milliárd forint volt 

• Ez 23,3%-os növekedést jelent  
az előző pénzügyi évhez képest  
(az előző pénzügyi évben 14%-os  
volt a növekedés)

• 6,6 millió ember látogatott el az IKEA 
három magyarországi áruházába  
(az előző pénzügyi évben 5,5 millió 
látogatónk volt)

• Közülük 3,7 millió ember vásárolt  
(3,1 millió vásárló az előző  
pénzügyi évben)

• 33,8 millió terméket értékesítettünk

• A választékunkban szereplő  
9500 termék 10%-a kifejezetten  
arra szolgál, hogy segítse  
az embereket a fenntarthatóbb 
háztartás kialakításában

• Az IKEA.hu weboldalt 27 millió 
alkalommal keresték fel  
vásárlóink inspirációért 

3. Executive summary  
for financial  
year 2018 
Financial year 2018:  
1 September 2017 – 31 August 2018

IKEA Hungary in numbers

• 3 stores in Hungary, the first one 
opened on 21 March 1990

• Number of co-workers: 1 079

• Net sales of IKEA Hungary amounted  
to 75.5 billion HUF in the financial  
year of 2018

• This is a 23.3% increase in sales 
compared to the previous financial  
year (14% growth in the previous 
financial year)

• 6.6 million people visited the three 
stores of IKEA Hungary (5.5 million 
visitors in the previous financial year)

• Out of these, 3.7 million people made  
purchases (3.1 million customers  
in the previous financial year)

• 33.8 million products were sold

• 9 500 products in the range, 10% is 
specifically dedicated to help people 
live a more sustainable life at home

• IKEA.hu was visited 27 million times  
by our customers looking for inspiration 

• There are 915 000 IKEA Family 
members in Hungary

• Magyarországon 915 000 IKEA Family  
klubtagot tartunk számon

• 3,6 millió vásárló látogatta  
meg éttermeinket, bisztróinkat,  
a Svéd Finomságok Boltjait  
és kávézóinkat

• Az elmúlt évben az áruházainkból 
származó összes hulladék 97,9%-át 
újrahasznosításra továbbítottuk  
vagy energiává alakítottuk

• Az áruházainkban felhasznált villamos 
energia 100%-át az E.ON által nyújtott 
megújuló energiaforrások adják,  
és 7%-kal sikerült csökkentenünk 
áruházaink energiafogyasztását

• Az áruházainkban a hőgyűjtők 
használatával mintegy 56 000 kWh  
villamos energiát takarítottunk meg

• Vásárlóinkkal közösen 15 olyan 
nonprofit szervezetet támogattunk, 
amelyek mind gyermekeknek  
nyújtanak segítséget.  
Több mint 3 600 IKEA bútort  
és lakberendezési cikket adtunk  
át összesen 21 millió forint értékben,  
és további 9 millió forintot 
adományoztunk készpénzben  
a Veled közösen program keretében.

• 5 102 645 forintot, a limitált SAGOSKATT  
puha játék kollekcióból származó teljes 
bevételt adományoztunk 12 nonprofit  
szervezetnek, amelyek a helyi 
közösségekben élő gyermekek játék-  
és fejlődési lehetőségeit támogatják.

• 3.6 million customers visited our 
restaurants, bistros, Swedish Shops  
and Swedish Coffee Shops

• 97.9% of all waste from our stores was 
sent for recycling or turned into energy  
in the past year

• 100% of the electricity consumed in our 
stores comes from renewable sources 
provided by E.ON and we managed to 
reduce our stores’ energy consumption 
by 7%

• By using heat collectors in our stores,  
we saved approximately 56 000 kWh  
of electricity

• Together with you we supported  
15 non-profit organizations dedicated  
to helping children. We have donated 
more than 3600 pieces of IKEA 
furniture and home accessories  
in total value of 21 million HUF  
and another 9 million HUF was  
donated in cash

• 5 102 645 HUF, the total turnover from  
the SAGOSKATT limited soft toy 
collection was donated to 12 non-profit 
organizations, which support the play 
and development of children in  
the local communities
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4. Jó hatással  
lenni egy gyorsan  
változó világban
Világunk sok szempontból gyors 
változásokon megy keresztül, és mi 
hiszünk abban, hogy idővel egyre  
több ember számára lesznek 
természetesek a szebb hétköznapok. 
Optimisták vagyunk a jövőt illetően. 
Ahhoz, hogy szebb hétköznapokat 
teremthessünk az emberek többségének,  
és biztosíthassuk az IKEA sikerét  
a jövőben is, együtt kell megtalálnunk  
a megfelelő válaszokat. 

Vállalatunk esetében három jelentős 
területen kell szembenéznünk  
a kihívásokkal: az éghajlat változása,  
a nem fenntartható fogyasztás  
és az egyenlőtlenségek. 

Az IKEA üzletmenetét érintő három 
legfontosabb kihívásra válaszképpen 
három fókuszterületet jelöltünk ki, 
amelyek hozzásegítenek az IKEA 
elképzeléseinek teljesítéséhez, vagyis 
hogy működésünk jó hatással legyen  
az emberekre és a környezetre is.

1. Egészséges és fenntartható élet: 

1 milliárd embert inspirálni és számukra 
elérhetővé tenni, hogy a bolygónk 
nyújtotta kereteken belül éljen jobb 
minőségű életet.

2. Körkörös és az éghajlatra 
előnyösen ható működés: 

törekedni kell a zéró hulladékra, a 100%-ban  
körkörös és az éghajlatot pozitívan 
befolyásoló működésre, támogatnunk kell 
a társadalom kedvező irányú változását.

3. Tisztességes és befogadó: 

a több millió ember jóllétének javítása azáltal,  
hogy valóban befogadó és emberközpontú 
márka, cég és munkáltató leszünk.

4.1. Egészséges  
és fenntartható élet
Az otthonunk és az életmódunk jelentős 
hatással van az egészségünkre,  
a jóllétünkre és a bolygónkra. 2030-ig  
céljaink között szerepel, hogy több  
mint 1 milliárd ember számára tegyük  
vonzóvá és lehetővé, hogy szebb 
hétköznapokat éljenek, figyelembe  
véve a bolygónk korlátait.  
Az alábbi kötelezettségvállalásokra 
összpontosítunk:

• Jobb életet célzó társadalmi  
mozgalom megteremtése

• A körkörös és együttműködő  
fogyasztás népszerűsítése

• Az emberek ösztönzése, hogy 
egészségesebb és fenntarthatóbb  
életet éljenek

4.1.1. Jobb életet célzó 
társadalmi mozgalom 
megteremtése
Inspirálni és lehetővé tenni az emberek 
számára, hogy újragondolják az életüket  
az otthonukban, és olyan életet 
alakítsanak ki, amely fenntartható, 
támogatja a biztonságot, az egészséget 
és a jóllétet, továbbá az emberek 
többsége számára megvalósítható.

2020-ra megszüntetjük az egyszer 
használatos műanyagot

Az IKEA tisztában van a felelősségével  
és a lehetőségeivel, hogy pozitívan 
befolyásolja a környezetünket és felelősen  
kezelje az erőforrásokat. Szeretnénk jó  
példát mutatni, és a mindennapi 
tevékenységünkbe beépíteni a körkörös 
gazdaság elveit. Ezért vállaltunk globális 
kötelezettséget arra, hogy 2020-ig 
megszüntetjük az eldobható műanyag 
termékeket, például a szívószálak  
vagy a műanyag tányérok eladását.  
Ez az éttermünkre és kávézóinkra  
is vonatkozik, így innen is eltávolítjuk  
az összes egyszer használatos műanyag  
tárgyat (pl. szívószálakat, evőeszközöket, 
poharakat, tányérokat).

A változást elősegítő  
események támogatása 

Tisztában vagyunk azzal, hogy egyedül  
nem vagyunk képesek elérni a céljainkat,  
ezért olyan partnerekkel működünk együtt,  
akikkel jövőképünk és elképzeléseink 
közösek. Támogatjuk ezenkívül azokat  
a rendezvényeket, amelyek  
a fenntarthatóságot népszerűsítik  
és az egyéneket és szervezeteket egy  
közös cél érdekében összefogó közösségeket.

Az együttműködés a Simplicity Fesztivállal  
jó alkalmat kínált az IKEA-nak arra, hogy  
előadáson és termékkiállításon keresztül  
szóljon a fenntarthatósági erőfeszítéseiről 
egy tudatos és korai befogadó közönséghez.  
A kiállításon az IKEA otthoni lakberendezési  
tippeket adott a fenntarthatóbb élet otthon  
jegyében készült termékek segítségével. 

4.1.2. Az emberek 
ösztönzése, hogy  
egészségesebb  
és fenntarthatóbb  
életet éljenek
Célunk, hogy jobb, megfizethetőbb 
termékeket és okos megoldásokat 
kínáljunk, valamint tudást és ötleteket 
biztosítsunk az emberek számára,  
hogy biztonságosabb, egészségesebb  
és fenntarthatóbb életet élhessenek.  
A fenntarthatóság nem lehet csak  
a kiváltságosak luxusa! Az egészséges  
és fenntartható életet vonzó választássá  
fogjuk tenni, ami megfizethető, hívogató  
és elérhető a lehető legtöbb ember számára.

Vegetáriánus hot dog

2018 augusztus 1-jén kezdtük el árusítani 
a zöldséges hot dogot – mely a népszerű 
élelmiszertermékünk vegetáriánus 
változata. A hagyományos hot doghoz 
hasonlóan nagyon kedvező áron kapható, 
azonban attól eltérően a vegetáriánus 
változat mellé fűszeres mustárt, ecetes 
lila káposztát és sült hagymát kínálunk. 
Összetevői között szerepel a kelkáposzta, 
a vörös lencse, a sárgarépa és a gyömbér.
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Szeretnénk az embereket arra ösztönözni,  
hogy az élelmiszerek kapcsán is 
egészségesebb és fenntarthatóbb 
életmódot éljenek. Ez pozitív hatást gyakorol  
mind az emberekre, mind a bolygóra, mert  
a vegetáriánus hot dog szén-dioxid  
lábnyoma körülbelül 85%-kal alacsonyabb,  
mint a hagyományos változaté. 

A vegetáriánus hot dog bevezetésével 
közelebb kerülünk annak  
a célkitűzésünknek a megvalósításához,  
hogy több megfizethető árú, növényi  
összetevőből készült termék szerepeljen  
a választékunkban, másfelől – ami  
a legfontosabb – a vegetáriánus  
hot dog nagyon finom.

Egy hónapon belül a vegetáriánus  
hot dog eladása már 8%-át tette  
ki a teljes hot dog eladásnak  
a magyarországi áruházakban.  
Ez azt jelzi, hogy magyar vásárlók  
nagyon nyitottak arra, hogy kipróbálják  
az egészséges alternatívát.  
Várhatóan ez az arány az évek során 
tovább nő majd.

365+ választék

Élelmiszertárolókban lényegesen 
hosszabb ideig eltarthatók az ételek.  
És ha az étel friss marad, nagyobb  
az esélye, hogy elfogyasztjuk  
és nem dobjuk ki. Az idei pénzügyi 
évünkben bemutattuk az új 365+ 
ételtároló-sorozatot, amely a vásárlók 
igényeihez és elvárásaihoz igazodva 
különböző tárolókból és fedelekből áll.

Kétféle anyag közül választhatunk 
tárolóedényt: üveg vagy BPA-mentes 
műanyag. Mindkettő biztonságosan 
használható hűtőszekrényben, 

fagyasztóban, mosogatógépben  
és mikrohullámú sütőben. Az üvegtárolók 
szintén biztonságosak a sütőben,  
nem színeződnek el, és nem veszik  
át az ételek ízét vagy illatát. A műanyag 
tárolók kisebb súlyúak, nem törnek el, 
ha véletlenül leejtjük őket, és könnyen 
hordozhatók. A fedelek ráadásul újra  
és újra használhatók. A fedél hosszabb  
ideig megőrzi az élelmiszer frissességét, 
és használatával csökkenthetjük  
a konyhában felhasznált műanyag vagy 
alumínium fólia mennyiségét. 

Az IKEA 365+ tárolók fedeleihez három 
anyagot használunk: BPA-mentes 
műanyagot, szilikont és bambuszt. 
A műanyag és a szilikon fedelek mind  
a hűtőszekrénybe, mind a mosogatógépbe  
vagy a mikrohullámú sütőbe betehetők. 
Emellett a rápattintható műanyag fedelek 
tökéletesen használhatók fagyasztóban is.

A bevezetés első évében 90 000 darabot 
adtunk el ebből a környezetbarát 
termékcsaládból Magyarországon.

LED

2015 szeptemberében az első kiskereskedelmi  
vállalat lettünk, amely csak LED világítást 
értékesít. Hiszünk abban, hogy a LED 
technológia a leginkább környezetbarát 
világítás, mivel a beépített LED izzók 
és más világítótestek akár 20 évig is 
működnek, és 85%-kal kevesebb energiát 
fogyasztanak, mint a hagyományos izzók.  
Ezt a választékunkat alacsony áron kínáljuk,  
hogy mindenki megengedhesse magának.

Továbbra is magas a LED világítás 
eladásunk, hiszen ebben a pénzügyi  
évben 675 000 darabot értékesítettünk 
ezekből a termékekből.

4.1.3. A körkörös  
és fenntartható 
fogyasztás előmozdítása
Az IKEA termékeket a jövőben 
nyersanyagként is látni szeretnénk,  
ezért gondoskodunk arról, hogy minden 
termék körkörös tulajdonságokkal 
rendelkezzen: a kezdetektől fogva  
úgy tervezzük őket, hogy egyéb  
célból felhasználhatók, javíthatók, 
újrafelhasználhatók, újraértékesíthetők  
és újrahasznosíthatók legyenek.  
Ez magában foglalja továbbá szolgáltatások,  
megoldások és inspiráció nyújtását, 
valamint a könnyű hozzáférést  
azokhoz az ismeretekhez, amikkel 
meghosszabbítható a termékek  
és az anyagok élettartama.  
Lehetővé tesszük és buzdítjuk 
vásárlóinkat és más partnereinket,  
hogy a megoldásnak maguk is a részesei 
legyenek azzal, hogy a termékek  
könnyen megvásárolhatóak, javíthatóak, 
megoszthatóak vagy eladhatóak.

Sok mindent tehetünk az egészségünk 
javítása és a környezetre gyakorolt 
hatásunk csökkentése érdekében.  
Tudást és megfizethető termékeket 
biztosítunk, amelyek lehetővé teszik 
a vásárlók számára, hogy értékes 
erőforrásokat, például vizet és élelmiszert 
takarítsanak meg, és akár saját  
megújuló energiát is termeljenek.

4.2. Körkörös  
és az éghajlat  
számára előnyös
Csak egy bolygónk van, melynek erőforrásai  
korlátozottak. A világ minden táján emberek  
millióinak életét befolyásolja az erdőkre, 
a halgazdaságokra és a mezőgazdaságra 
nehezedő nyomás, a biológiai sokszínűség 
és a vadvilág pusztulása, az óceánok 
szennyezése, a talajerózió, valamint  
a levegő és az édesvizek szennyezettsége.

A globális erőforrások szűkössége már most  
hatással van az IKEA vállalatra, sőt az IKEA  
értékláncán keresztül az emberek életére is.  
Ahhoz, hogy a jövőben előnyösen hassunk  
az emberekre és a bolygónkra, tovább kell  
fejlesztenünk a felelős erőforrások 
előteremtésére irányuló programjainkat, 
tovább kell javítanunk az erőforrások 
felhasználási arányát, drámai mértékben 
kell csökkentenünk az üvegházhatást okozó  
gázok kibocsátását abszolút értékben,  
az IKEA növekedésétől függetlenül. 

A 2030-ra kitűzött célunk az, hogy 100%-ban  
körkörös és a klíma pozitív működésű 
vállalatként dolgozzunk. 

A következő kötelezettségvállalásokra 
fogunk összpontosítani: 

• Átalakulás körkörös vállalkozássá

• 100%-ban megújuló energiával  
fogunk működünk, miközben növeljük 
az energiahatékonyságot

• Fenntartható épületek és találkozóhelyek  
működtetése

• A munkatársak és a vásárlók 
utazásaiból származó károsanyag-
kibocsátás csökkentése 50%-kal 
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4.2.1. Átalakulás 
körkörös vállalkozássá
Számunkra ez a termékek és anyagok  
élettartamának meghosszabbítását  
és az erőforrások tudatos felhasználását  
jelenti. A hulladékok erőforrássá 
alakítását, és a hulladéklerakókba  
történő hulladékszállítás megszüntetését. 
Arról is szól, hogy vezető szerepet 
vállalunk a másodlagos anyagok  
(azaz újrahasznált és újrahasznosított 
anyagok) átalakításában tiszta  
és biztonságos erőforrásokká,  
vagy a megújuló és újrahasznosított 
anyagok pozitív környezeti hatással  
történő előállításában.

Az újrahasznosítási teljesítmény 
maximalizálása 

A bolygónk nem hulladéklerakó-hely,  
és mi sem szeretnénk annak látni: 

Az áruházainkból származó hulladék  
97,9%-át az elmúlt évben 
újrahasznosításra továbbítottuk  
vagy energiává alakítottuk.

Áttekintés az elmúlt pénzügyi  
év hulladékfeldolgozási adatairól 

Újrahasznosított hulladék 81,27 %

Hulladékból energia 16,6 %

Újrahasznosított vagy energiává  
alakított hulladék összesen

97,87 %

Szemétlerakóba  
került hulladék

2,13 %

Élelmiszerhulladék-figyelő  
program bevezetése

Az erőforrásokkal való óvatos bánásmód  
az IKEA alapvető értéke, és az élelmiszer  
túl értékes ahhoz, hogy pazaroljuk.  
Az áruházainkban megvalósított intelligens  
mérleg megoldással az IKEA éttermekben,  
bisztrókban és a Svéd Finomságok 
Boltjaiban lemérjük az élelmiszer-hulladékot  
és jelentést küldünk róla. Az intelligens 
mérleg egy olyan érintőképernyős 
megoldás, amely egy padlómérleghez 
kapcsolódva a hulladéktartályba kerülő  
élelmiszer-hulladékot méri.  
Az összegyűjtött adatok segítenek megtalálni  
a módját, hogyan akadályozhatjuk meg 
az élelmiszerek pazarlását.

4.2.2. 100%-ban megújuló  
energiával működünk, 
miközben növeljük  
az energiahatékonyságot
Budapesten a soroksári IKEA áruház 
megnyitásával üdvözölhettük az első, 
fenntarthatóbb áruházunkat a régióban.  
A fenntarthatóság és az 
energiahatékonyság kulcsfontosságú 
szempontok, amelyeket szem előtt  
tartottunk az előkészítés és kivitelezés 
során, és ennek eredményeképpen 
100%-os LED-es világítást alkalmaztunk 
az áruházon kívül és belül, hőszivattyút, 
napelemeket használunk és földalatti 
tartályt telepítettünk az esővíz jobb 
kihasználása érdekében. Az áruházak 
körüli forgalom és szállítás fontos  
kérdés számunkra, ezért a parkolóban 
több elektromos töltőt állítottunk fel  

az elektromos autókhoz és e-kerékpárokhoz.  
Ezen kívül az áruházainkban felhasznált 
villamos energia 100%-a az E.ON által  
biztosított megújuló forrásokból 
származik. A 2018-as pénzügyi évben  
az új áruház megnyitása mellett  
is 7%-kal sikerült csökkentenünk 
áruházaink energiahatékonyságát.

Csak a LED-et választjuk

Azzal, hogy LED-es világításba fektettünk 
be, javítottuk az energiafogyasztásunkat. 
Az elmúlt pénzügyi évek során több mint 
190 millió forintot fordítottunk az IKEA 
áruházak LED-es világítására, hogy még 
hatékonyabbá tegyük a tevékenységünket.  
Az áruházainkban működő hőgyűjtőknek 
köszönhetően, mintegy 56 000 kWh-t 
takarítottunk meg.

Áruházaink energia-felhasználása Magyarországon,  
és céljaink a következő évekre 
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Fenntartható áruházak

Budaörs Budapest Örs vezér tér Budapest Soroksár

Napkollektor, ebből melegvíz Igen 
110 m2 Nyáron 100%, télen 25-30% Igen 

130 m2
Igen 
44 m2

Napelem - áram termelése Nem Nem megvaló-
sítás alatt

Telepítes várhatóan 2019 márciusig. 
500kW-os, 70%-ban lefedi a ház 
fogyasztását

Geotermikus energia Nem Nem Igen
Energiafelhasználás fedezése:  
Nyáron 60%-ban (hűtés),  
télen 60%-ban (fűtés)

Megoldások vízfelhasználás 
csökkentésére

Igen
Szenzoros, valamint víztakarékos 
(perlátorral ellátott) csaptelepek 

Igen
Szenzoros, valamint víztakarékos 
(perlátorral ellátott) csaptelepek 

Igen
Szenzoros/infrás, valamint 
víztakarékos (perlátorral ellátott) 
csaptelepek + vízmentes piszoár

Megoldások áramfelhasználás 
csökkentésére

Igen

Épületfelügyeleti rendszerrel működik 
az áruház, ami világításvezérlést  
és a légkezelők optimális beállítását 
vezérli + Dali az önkiszolgáló raktár 
területén, illetve iroda területén, 
jelenlétérzékelők a személyzeti 
szociális blokkokban (öltöző, WC)

yes

Épületfelügyeleti rendszerrel működik 
az áruház, ami világításvezérlést  
és a légkezelők optimális beállítását 
vezérli, ezen kívüli plusz – 
jelenlétérzékelők a személyzeti 
szociális blokkokban (öltöző, WC)

Igen

Épületfelügyeleti rendszerrel működik 
az áruház, ami világításvezérlést  
és a légkezelők optimális beállítását 
vezérli + Dali a teljes raktár 
területén, illetve az iroda területén, 
jelenlétérzékelők a személyzeti  
szociális blokkokban (öltöző, WC)

Energiatakarékos izzók/LED Igen 100 % Igen 100 % Igen 100 %

Zöld tető, zöld fal Nem
Van zöldparkoló, ami a teljes parkoló 
terület kb. 20%-a

Igen Biodiverse zöld tető 5 700 m2 Nem Véderdő, 24 000 m2

Esővíz felhasználás Nem Nem Igen Öntözés 80%-ban

Természetes kinti fény 
felhasználása a benti 
világításban

Igen
Felülvilágítók, üvegezett vészkijáratok, 
homlokzati üvegfelületek.

Igen
Felülvilágítók, üvegezett vészkijáratok, 
homlokzati üvegfelületek.

Igen

Felülvilágítók, üvegezett vészkijáratok, 
homlokzati üvegfelületek, SOLÁRTUBE 
(fénycsatorna) – irodaterületen  
50 % hozzáadott érték

Hulladékkezelés/ szelektív 
hulladékgyűjtés

Igen

Csomagolási hulladékok bálázása, 
kartonpapír beszállítása közvetlenül  
a papírgyárba; 10 „hasznos” 
(továbbhasznosításra alkalmas) 
frakció - kartonpapír; fólia; PET 
palack, fém, fa, üveg, kerámia, 
zöldhulladék, biohulladék, RDF 
hulladék (Refused Derived Fuel 
= magas fűtőértékkel bíró kevert 
hulladék) + veszélyes hulladék 
gyűjtés (vásárók számára is)

Igen

Csomagolási hulladékok bálázása, 
kartonpapír beszállítása közvetlenül  
a papírgyárba; 10 „hasznos” 
(továbbhasznosításra alkalmas) 
frakció - kartonpapír; fólia; PET 
palack, fém, fa, üveg, kerámia, 
zöldhulladék, biohulladék, RDF 
hulladék (Refused Derived Fuel 
= magas fűtőértékkel bíró kevert 
hulladék) + veszélyes hulladék 
gyűjtés (vásárók számára is)

Igen

Csomagolási hulladékok bálázása, 
kartonpapír beszállítása közvetlenül  
a papírgyárba; 10 „hasznos” 
(továbbhasznosításra alkalmas) 
frakció – kartonpapír; fólia; PET 
palack, fém, fa, üveg, kerámia, 
zöldhulladék, biohulladék, RDF 
hulladék (Refused Derived Fuel  
= magas fűtőértékkel bíró kevert 
hulladék) + veszélyes hulladék 
gyűjtés (vásárók számára is)
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4.2.3. Fenntartható 
épületek  
és találkozóhelyek 
működtetése
Minden csepp víz számít

Folyamatosan törekszünk a vízfogyasztás 
csökkentésére. A régió összes IKEA 
áruházának élelmiszer-részlegében 
levegőztető szerkezetet szereltünk  
a csapokba, így csökkenthetjük  
a továbbiakban a vízfelhasználását.

4.2.4. A munkatársak  
és a vásárlók utazásaiból  
származó károsanyag-
kibocsátás csökkentése 
50%-kal
Munkatársaink utazása  
az áruházakba

A nem Budapesten lakó IKEA munkatársak  
fenntarthatóbb utazási szokásainak 
ösztönzésére az IKEA utazási hozzájárulást  
biztosít egy-egy pénzügyi évre. 

E-autóval érkezés az áruházakba

Hiszünk abban, hogy az elektromos 
járművek előtt fényes jövő áll, ezért 
lehetőségeink szerint igyekszünk 
támogatni ezeket.

Mindhárom IKEA áruházban a vásárlók 
rendelkezésére állnak e-állomások, ahol 
ingyenesen tölthetik fel járműveiket. 
Terveink között szerepel, hogy további 
töltőállomásokat telepítünk.

Saját flottánk hibrid autókból áll

A munkatársaink által használt összes autó  
a Toyota által gyártott hibrid gépjármű.

4.3. Tisztességes  
és egyenlő
Üzleti tevékenységünket befogadó módon 
fogjuk növelni. Azáltal, hogy méltányos 
és értékes foglalkoztatást biztosítunk, 
valamint hozzájárulunk a pozitív 
változásokhoz azokban a közösségekben, 
ahol jelen vagyunk, részt vehetünk  
a tisztességesebb és egyenlőbb társadalom  
megteremtésében. Számos közösségben 
vagyunk jelen. Amikor ezek a közösségek 
fejlődnek, mi is fejlődünk.

Minden évben sok ember lép ki  
a szegénységből. Ugyanakkor egyre 
nagyobb az egyenlőtlenség a világon. 
Felismertük az emberek előtt álló 
kihívásokat és a közösségekben 
bekövetkező gyors változásokat,  
különös tekintettel arra, hogy a jogok  
és lehetőségek messze nem egyenlőek.  
E kihívások ellenére tudjuk, hogy  
képesek vagyunk változtatni. 
Értékeinknek megfelelve mindig olyan 

vállalat voltunk, amely tartós, kedvező 
változást kíván elérni a közösségekben.

Nemcsak azt gondoljuk, hogy ez a helyes  
magatartás, hanem azt is tudjuk, hogy  
ezzel egyidejűleg erősítjük üzleti 
tevékenységünket. A tisztességes 
és befogadó növekedés motivált 
munkatársakat, élénk és újító találkozási 
helyeket, rugalmas és cselekvőképes 
közösségeket eredményez.  
Küldetésünk biztosítani, hogy az emberek 
az üzleti tevékenységünk fejlődésének 
középpontjában álljanak. 2030-ra  
kitűzött törekvésünk az emberek 
millióinak jólétét javítani azáltal, hogy 
valóban befogadó és emberközpontú 
márka, cég és munkaadó leszünk.

Az alábbi kötelezettségvállalásokra 
összpontosítunk:

• A tisztességes és értékes munka 
lehetőségének megteremtése  
és támogatása, valamint kiállás  
az egyenlőség mellett

• Fenntartható, gyerekbarát és egymással  
kapcsolatot tartó közösségek  
és városok kialakítása az érintett 
partnerekkel együtt

• Hozzájárulás biztonságos, megfizethető 
és fenntartható helyekhez, melyeket  
a közösségek otthonuknak érezhetnek

Áruházaink vízfogyasztása Magyarországon,  
és a jövőben megcélzott értékek 
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4.3.1. A tisztességes 
és értékes munka 
lehetőségének 
megteremtése  
és támogatása,  
valamint kiállás  
az egyenlőség mellett
Az IWAY elvek

Szeretnénk sok ember számára szebb 
hétköznapokat teremteni. Ez nem csak 
a munkavállalókra és a vásárlókra 
vonatkozik, hanem a beszállítóinkra  
és a körülöttünk élő emberek 
közösségeire is. Keményen dolgozunk 
azért, hogy jó kapcsolatot alakítsunk  
ki közvetlen beszállítóinkkal  
és alvállalkozóinkkal, és hogy  
biztosítsuk a tisztességes feltételeket  
a munkavállalóik számára. 

Ezért vezettük be 2000-ben az IWAY 
elnevezésű beszállítói magatartási 
kódexünket. Beszállítóinknak 
tájékoztatniuk kell az alvállalkozóikat 
is a kódex követelményeiről, és ebben 
természetesen támogatjuk őket.  
Az IWAY-kód kötelező betartása minden 
szolgáltatóra vonatkozik: tisztító cégekre, 
biztonsági cégekre, élelmiszer-, szállító  
és hulladékkezelő társaságokra. Az előírások  
betartásának hiányában a kölcsönös 
együttműködés megszűnik.

Kétévente végzünk ellenőrzéseket, és ezeken  
minden beszállítónknak meg kell felelnie 
az IWAY szabványoknak. Az elmúlt 
pénzügyi évben 4 ellenőrzést végeztünk.

További információ az IWAY szabványokról:  
https://www.IKEA.com/ms/hu_HU/pdf/
thisisIKEA/IWAY_Standard_5_2_HU.pdf 

Hiszünk a sokszínűségben

Hisszük, hogy mindenkiben van valami 
értékes. A tisztességes bánásmód 
és az esélyegyenlőség, függetlenül 
a származástól vagy az egyéni 
különbségektől, az álmunk és értékeink 
alapvető elemei. Szavatoljuk, hogy 
minden munkavállalónk számára 
biztosítottak legyenek a tisztességes 
munkakörülmények és fejlődési 
lehetőségek az általa választott területen. 
Senki sem egyenlő mindaddig, amíg 
mindenki nem egyenlő!

• Talent Week – Tehetségtámogató hét 
Minden évben megrendezzük  
a Talent Week elnevezésű, tehetségeket 
támogató rendezvénysorozatot,  
ahol minden munkatársnak lehetősége 
nyílik többet megtudni saját (munkával 
kapcsolatos) tehetségéről, tanácsot 
kap, hogyan fejlessze azt, és hogyan 
tegyen aktívan a szakmai előmenetele 
érdekében az IKEA-nál. A 2018-as 
pénzügyi évben az 1079 munkatársunk 
közül 393-an vettek részt a tehetséghéten.

• Budapest Pride 
Első alkalommal csatlakoztunk  
a Budapest Pride-hoz, hogy kifejezzük a 
szexuális irányultság vagy a nemi  
identitás egyenlő jogainak támogatását,  
és másokkal együtt ünnepeltük 
Budapesten az LMBT+ elfogadását. 
www.budapestpride.hu 

4.3.2. Fenntartható, 
gyerekbarát és egymással  
kapcsolatot tartó 
közösségek és városok 
kialakítása az érintett 
partnerekkel közösen
Aktívan teszünk azért, hogy pozitív 
hatással legyünk a közösségeinkben  
élők megélhetésére. A gyerekek  
és a családok mindig az IKEA figyelmének 
középpontjában álltak. Tapasztaltuk, hogy  
a gyerekek érdekeit szem előtt tartó 
döntések révén pozitív változásokat  
és lehetőségeket teremthetünk  
a családok és a közösségek számára.

Veled közösen

A gyerekek a világ legfontosabb emberei  
az IKEA számára. Jótékonysági programunk,  
a Veled közösen kezdeményezés célja  
a rászoruló gyerekeket segítő szervezetek 
támogatása. Minden évben 5 nonprofit 
szervezetet támogatunk áruházanként 
kifejezetten az igényeiknek megfelelő 
lakberendezési megoldásokkal, hogy  
a gyerekek tényleges segítséget kapjanak.  
Emellett áruházaink a munkatársak  
által kiválasztott szervezetet különdíjjal  
is jutalmazzák. 

A program országosan, bármely szervezet  
számára kínál lehetőséget – még ha ők 
maguk nem is tudnak róla, támogatóik 
jelölhetik őket. Természetesen a szervezetek  
csak akkor kerülnek regisztrálásra,  
ha megerősítik a jelölésüket; úgy véljük 
azonban, hogy ezzel szélesíthetjük  
a támogatható szervezetek körét.  

A regisztrációs fázis után az áruházi 
zsűrik minden áruházban kiválasztanak  
öt döntős nonprofit szervezetet. A végső  
döntés az IKEA FAMILY klubtagok kezében 
van, akik szavazataikkal meghatározzák a 
támogatott szervezetek  
végső sorrendjét. Miután a szavazás lezárult,  
kapcsolatba lépünk a nyertesekkel, hogy 
megbeszéljük a részleteket és minél inkább  
személyre szabjuk számukra a megoldást.

A Veled közösen program számokban

Munkatársaink és az IKEA FAMILY klub  
tagjai összesen 645 gyermekeket  
segítő nonprofit szervezetet jelöltek.  
15 szervezetet választottunk ki, amelyeket 
264 munkatársunk támogatott önként 
bútorok összeszerelésével  
vagy lakberendezési szakértelmével. 
5684 IKEA FAMILY klubtag szavazott  
a szervezetekre, és ők határozták  
meg a sorrendet. Több mint 3600 IKEA 
bútort és lakberendezési cikket adtunk  
át (összesen 21 millió forint értékben)  
és további 9 millió forintot készpénzben. 
www.veledkozosen.hu

IKEA Foundation

A Let’s Play for Change (Játékkal  
a változásért) az IKEA Foundation 
egyik legfontosabb kampánya, melynek 
egyetlen célja felhívni a figyelmet a játék 
fontosságára. Nemcsak a gyerekeket, 
hanem minden korosztályt megszólít. 
Ezt egy olyan kampánnyal tesszük még 
nyomatékosabbá, mely arra inspirálja  
az embereket, hogy többet játsszanak.  
Az IKEA-nál úgy gondoljuk, hogy  
a játék elengedhetetlenül fontos  
a szebb hétköznapokhoz. 
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Régóta vizsgáljuk, hogy az emberek hogyan  
játsszanak otthonon vagy kültéren –  
és hogyan mozdítja elő a játék  
az emocionális egészséget és jóllétet.  
Azt akarjuk, hogy mindenki csatlakozzon 
a játék erejének ünnepléséhez, és ezáltal 
támogassa minden gyermek alapvető 
jogát, hogy játsszon, tanuljon, fejlődjön 
és szórakozzon. Tudjuk, hogy sok olyan 
hely van a világon, ahol az elszomorító  
körülmények megakadályozzák a gyerekeket  
a játékban, a fejlődésben és abban, hogy 
egyszerűen csak gyerekek lehessenek.

Ez az oka annak, hogy az IKEA Foundation  
összesen 45 millió eurót adott hat 
partnerszervezetének, hogy segítsen 
támogatni és felhívni a figyelmet  
a gyermekek játékhoz és fejlődéshez  
való jogára.  
Partnereink: Handicap International 
Federation, War Child — Time to be a Child,  
Room to Read — Literacy Program, 
UNICEF, Special Olympics International — 
Young Athletes.

SAGOSKATT

A gyermekek álmai alapján megvalósított 
játékok. Hisszük, hogy minden gyermeknek  
joga van játszani és fejlődni, beleértve  
a közös alkotást is. Éppen ezért évente  
több ezer gyermek világszerte lerajzolja 
álmai játékfiguráját, és mi a legjobb 
ötleteket puha figurák képében elkészítjük. 

A SAGOSKATT limitált puha játék 
kollekciójából származó teljes bevételt 
olyan nonprofit szervezeteknek 
adományoztuk, amelyek a gyermekek 
játéktevékenységét és fejlődését 
támogatják helyi közösségekben, a régió 
IKEA áruházainak környezetében. 

A támogatás teljes összege: 5 102 645 Ft

Támogatott szervezetek száma:  
12 nonprofit szervezet

Példák: 
Mese Nincs Nonprofit Kft. – óvoda SNI-s 
(sajátos nevelési igényű) gyerekek számára.  
Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthon 
Központ – a speciális nevelési igényű 
fiatalok gondozására és nevelésére 
létrejött otthonok
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4. Being positive  
in a rapidly  
changing world
Our world is changing rapidly in many 
ways and we believe that over time more 
and more people can and will have a better  
everyday life. We are optimistic about 
the future. To create a better everyday 
life for the many, and to ensure the success  
of IKEA into the future, we must take  
on the challenges that face us, together.

We have identified three major challenges  
that are highly relevant for our business:  
climate change, unsustainable consumption,  
and inequality.

As a response to the three major challenges  
impacting the IKEA business, we have 
identified three corresponding focus areas  
to help us fulfil the IKEA vision and become  
people and planet positive.

1. Healthy & Sustainable Living:

inspire and enable 1 billion people to live  
a better life within the limits of the planet.

2. Circular & Climate Positive: 

strive for zero waste, be 100% circular 
and climate positive in our own operations,  
and advocate for positive change in society.

3. Fair & Inclusive: 

improve the well-being of millions  
of people by becoming a truly inclusive 
and people-centered brand, company  
and employer.

4.1. Healthy  
and sustainable living
Our homes and the way we live have  
a huge impact on our health, well-being, 
and the planet. Our ambition for 2030  
is to inspire and enable 1 billion  
people to live a better life within  
the limits of the planet. We will focus  
n the following commitments:

• Creating a movement in society  
around better living

• Promoting circular  
and collaborative consumption

• Enabling and inspiring people to live 
healthier, more sustainable lives

4.1.1. Creating  
a movement in society 
around better  
everyday living
Inspiring and enabling people to redefine  
their life at home – a life that is sustainable,  
supports safety, health and well-being, 
and is within the means of the many people.

Phasing out single-use plastic by 2020

At IKEA, we feel great responsibility and also  
an opportunity to positively influence our  
surroundings and how to handle resources.  
We want to be a good example and introduce  
the principles of the circulating economy 
into our everyday activities. That is why we  
have made a global commitment to end  
the sales of all disposable plastic products  
such as straws or plastic plates by 2020.  

This measure also applies to our restaurants  
and cafés to remove all offered single-use 
plastic items (e.g. straws, cutlery, cups, 
and plates).

Supporting events that promote  
the change

We know that we cannot achieve our goals  
alone and that is why we are trying to build  
partnerships based on common vision 
and needs. Additionally, we support 
events which are promoting sustainability 
and building communities of individuals 
and organizations working together towards  
the same goal.

Cooperation with Simplicity Festival gave 
IKEA a good opportunity to talk about its 
sustainability efforts via a presentation 
and product exhibition with a conscious 
and early adapter audience.  
At the exhibition IKEA provided home 
furnishing tips with the help of more 
sustainable life at home products.

4.1.2. Inspiring  
and enabling people  
to live healthier,  
more sustainable lives
We aim to offer better, more affordable, 
smart products and solutions, as well as 
to provide knowledge and ideas to enable 
people to live safer, healthier and more 
sustainable lives. Sustainability cannot  
be a luxury for a few! We will make healthy  
and sustainable living a desirable choice  
that is affordable, attractive and accessible  
for as many people as possible.

Veggie Hot Dog

On 1 August, 2018 we started selling  
the Veggie Hot Dog – a vegetarian version  
of our delicacy. Just like the traditional 
Hot Dog, the veggie version sells for 
an affordable price, but the vegetarian 
version comes with spicy mustard, 
pickled red cabbage and roasted onions. 
The Veggie Hot Dog is made with 
ingredients such as kale, red lentils, 
carrots and ginger.

We want to inspire people to live a healthier  
and more sustainable lifestyle through food.  
This has a positive impact on both people 
and the planet, because the CO2 footprint 
of a Veggie Hot Dog is roughly 85% lower 
compared to the traditional version. 

Adding the Veggie Hot Dog to the food 
offer is contributing to our goal to include 
more plant-based ingredients in the range  
at affordable prices – and most importantly,  
it is delicious.

Within one month, Veggie Hot Dog already  
accounted for 8% of all hot dog sales in 
the HU stores. This indicates that our 
Hungarian customers are very open to  
try this healthy alternative. We expect 
this ratio to even increase over the years.

365+ range

Food containers are a great way to keep 
food fresher longer. And when your food 
stays fresh, you increase the chance that  
it gets eaten and not thrown away. In FY18  
we introduced the new collection of food 
containers platform 365+ which consists 
of different containers and lids based on 
the customer needs and preferences.
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In terms of containers one can choose 
between two materials: glass or BPA-free  
plastic. They’re both safe to use in the fridge,  
freezer, dishwasher and microwave.  
Glass containers are also oven-safe, don’t 
discolor or pick up tastes or smells from 
the food they hold. Plastic containers weigh  
less, can take accidental falls without 
breaking and are easy to carry.  
Additional, lids can be used again and again  
and again. A lid keeps the food fresher for 
a longer period of time and can help you 
reduce the amount of plastic or aluminum 
foil needed in the kitchen.

Three materials are used for the IKEA 365+  
lids: BPA-free plastic, silicone and bamboo.  
The plastic and silicone lids are both safe to  
use in the fridge, dishwasher and microwave.  
Additionally, the snap-and-lock plastic lid 
is perfect for use in the freezer.

In its first year of introduction, we sold  
90 000 pieces from this eco-friendly 
range in the Hungary.

LED

Since September 2015, we became the first  
retailer to only sell LED lighting.  
We believe that LED technology is the most  
environmentally friendly way of lighting 
because the bulbs and all the other 
lighting ranges with a LED built-in hold 
up to 20 years and consume 85% less 
energy than incandescent bulbs.  
We offer this range at low prices so that 
everyone could afford it.

We continue to reach high sales with our 
LED lightning, as this financial year we 
sold 675 000 pieces from these products.

4.1.3. Promoting 
circular and sustainable 
consumption
We would like to see IKEA products as raw  
materials for the future and that is why 
we are ensuring that all products have 
circular capabilities: designed from the very  
beginning to be repurposed, repaired, 
reused, resold and recycled. That is also  
including providing and promoting services,  
solutions, inspiration and offering easy 
access to knowledge to prolong the life 
of product and materials, inviting and 
enabling customers and other partners  
to be part of the solution by making it 
easy to buy, fix, sell, share and give  
away products.

There are many steps we can all take 
to improve our health and reduce our 
impact on the environment. We provide 
knowledge and affordable products 
that enable customers to save precious 
resources, like water and food, and even 
produce their own renewable energy.

4.2. Circular and climate 
positive
We have only one planet with limited 
resources. Pressure on forests, fisheries 
and agriculture, loss of biodiversity  
and wildlife, ocean pollution, erosion  
of soil and increasing levels of air  
and fresh water pollution affect the lives  
and livelihoods of millions of people 
around the world.

The global resource scarcity is already 
impacting the IKEA business and, more 
important, the lives of people throughout 
the IKEA value chain. To be people  
and planet positive in the future we must 
further develop responsible sourcing 
programs, continue to improve resource 
utilization and dramatically reduce 
greenhouse gases in absolute terms, 
independent of how much we grow  
the IKEA business.

Our ambition for 2030 is to be 100% 
circular and climate positive in our  
own operations.

We will focus on the following commitments: 

• Transforming into a circular business 

• Being powered by 100% renewable 
energy, while increasing energy efficiency

• Operating sustainable buildings  
and meeting places 

• Ensuring zero emission from home 
deliveries and reduce emissions from 
co-worker and customer travel by 50 %

4.2.1. Transforming  
into a circular business
It means to us to focus on prolonging  
the life of products and materials  
and using resources in a smarter way. 
Turning waste into resources, sending 
zero waste to landfill. It is also about 
taking the lead in transforming secondary 
materials (i.e. reused and recycled 
materials) into clean and safe resources 
or sourcing and producing renewable 
and recycled materials with a positive 
environmental impact.

Maximizing our  
recycling performance

Our planet does not like to be a landfill 
and neither do we: 97.9 % of the waste 
from our stores was sent for recycling  
or turned into energy in the past year.

Overview of the past financial year

FY18 1. 9. 2017–31. 8. 2018

Recycling 81,27 %

Waste to energy 16,6 %

Recycling+waste  
to energy 97,87 %

Landfill 2,13 %

Implementation of Food Waste 
Watcher Program

Being careful with resources is a core 
value for IKEA and food is considered too 
precious to be wasted. Through a smart 
scale solution that we have implemented 
in our stores, food waste is measured  
and reported in the IKEA restaurants, 
bistros and Swedish Food Markets.  
The smart scale solution is built of a touch  
screen connected to a floor scale that 
carries a waste bin to measure food 
waste. The data collected helps identify 
ways to prevent food being thrown away.
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4.2.2. Being powered 
by 100% renewable 
energy, while increasing 
energy efficiency
With the opening of IKEA Soroksár store 
in Budapest, we have welcomed our first 
more sustainable store in the region. 
Sustainability and energy efficiency are 
key elements we kept in mind during  
the preparation and construction and this  
has resulted in 100% LED lighting in  
the exterior and interior of the store, 

the use of a heat pump, solar panels  
and the installation of an underground 
tank to better utilize rainwater.  
Traffic and transportation around the store  
is also an important issue to us, which is  
why we have equipped the parking lot 
with several chargers for electric cars 
and e-bikes. Besides these, 100% of 
the electricity consumed in our stores 
originates from renewable sources 
provided by E.ON. In the fiscal year 2018, 
we still managed to reduce the energy 
efficiency in our stores by 7% besides 
opening a new store. 

Our choice is LED only

We have been improving our energy 
and consumption by investing into LED 
lighting. In the previous fiscal years,  
we invested more than 190 million HUF 
into LED lighting in IKEA stores to make 
our operations even more efficient.  
By using heat collectors in our stores,  
we saved approximately 56 000 kWh  
of electricity.

4.2.3. Operating 
sustainable buildings 
and meeting places
Every drop of water counts

We constantly aim to reduce our water 
consumption. Tap aerators have been 
added to the IKEA food departments  
in all stores in the region, which allows us to 
reduce our future water consumption.
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Sustainable stores      

Budaörs Budapest Örs vezér tér Budapest Soroksár

Solar panel –  
contributing to warm water

yes 
110 m2

Summer: 100 %;  
Winter: 25–30 %

yes 
130 m2

yes 
44 m2

Solar panel –  
producing electricity

no no
under 
imple-

mentation

To be installed by spring, 500 kW could 
cover the consumption in 70 %

Geothermal energy no no yes
Covering energy consumption: 
summer 60% (cooling),  
winter 60% (heating)

Solutions for decreasing 
water usage

yes
Water saving (perlator) faucets  
with sensor 

yes
Water saving (perlator) faucets  
with sensor

yes
Water saving (perlator) faucets with 
sensor + water-less no flush urinal

Solutions for decreasing 
electricity usage

yes

The store operates with a building 
management system, which controls 
the lighting, the air handling units +  
Dali in the SSFA area and in the office  
area, presence sensors in the staff 
social blocks (changing rooms, toilets)

yes

The store operates with a building 
management system, which controls 
the lighting, the air handling units, 
presence sensors in the staff social 
blocks (changing rooms, toilets)

yes

The store operates with a building 
management system, which controls 
the lighting, the air handling units, 
the alarm system, the energy 
management + Dali in the SSFA  
and the full serve warehouse area  
and in the office area, presence 
sensors in the staff social blocks 
(changing rooms, toilets)

LED bulbs yes 100 % yes 100 % yes 100 %

Roof or wall covered in green no
Green parking lot,  
20 % of the total parking space

yes
5 700 m2 biodiverse green roof  
(with plants, with trees)

no
Huge green area around the building 
with a young forest in 24 000 m2

Usage of rainwater no no yes For irrigation (up to 80 %)

Usage of natural light  
for inner lighting

yes
Skylight roof tops, thermo-glass 
emergency exits, facade windows

yes

Skylight roof tops, thermo-glass 
emergency exits, facade windows, 
restaurant windows replace to 
thermo-glass facade wall – more 
natural lights in the restaurant

yes

Skylight roof tops, thermo-glass 
emergency exits, facade thermo-glass 
walls up to 10% added value on the whole  
building + Solartube in the office 
area, up to 50% added value

Waste handling,  
selective waste collection

yes

Baler for cardboard, foil and PET 
bottles cardboard bales delivered  
to the paper factory 10 „useful“ 
(recyclable) fractions - cardboard; 
foil; PET bottles, metal, wood, glass, 
ceramics, green waste, biofuel,  
RDF waste (Refused Derived Fuel) 
+ hazardous waste collection  
(for buyers)

yes

Baler for cardboard, foil and PET 
bottles cardboard bales delivered 
to the paper factory 10 „useful“ 
(recyclable) fractions - cardboard; 
foil; PET bottles, metal, wood, glass, 
ceramics, green waste, biofuel,  
RDF waste (Refused Derived Fuel) 
+ hazardous waste collection  
(for buyers)

yes

Baler for cardboard, foil and PET 
bottles cardboard bales delivered 
to the paper factory 10 „useful“ 
(recyclable) fractions - cardboard; 
foil; PET bottles, metal, wood, glass, 
ceramics, green waste, biofuel,  
RDF waste (Refused Derived Fuel) 
+ hazardous waste collection  
(for buyers)
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4.2.4. Ensuring zero 
emission from home 
deliveries and reduce 
emissions from  
co-worker and customer 
travel by 50%
Travel to stores for our coworkers

To encourage our coworkers outside of  
Budapest to travel to work in a sustainable  
way, IKEA offers a once-in-a-financial-
year contribution for a travel pass. 

Travel to stores by e-car

We believe that electric vehicles have  
a bright future and we are trying to 
support them the way we can.

Customers can find stations at all three 
IKEA stores where they can recharge their  
vehicles for free. Our plan is to expand 
our recharging stations in the future.

Our own fleet is hybrid

All cars in carpool for our co-workers  
are hybrids produced by Toyota.

4.3. Fair and Equal
We will grow our business in an inclusive 
way. By providing decent and meaningful 
employment and contributing to positive 
change in the communities where we are 
present, we can play our part in creating 
a fairer and more equal society. We are 
present in many communities. When those  
communities thrive, we thrive too.

Every year large numbers of people move 
out of poverty. At the same time, there is 
an ever-increasing level of inequality  
in the world. We recognize the challenges 
people are facing and the rapid changes 
in our communities, particularly where 
rights and opportunities are far from 
equal. Despite these challenges, we know 
we can make a difference. Guided by  
our values, we have always been  
a company that seeks to create lasting 
positive change in communities.

We not only believe it’s the right thing  
to do, we also know it strengthens  
our business. Fair and inclusive  
growth leads to motivated co-workers, 
vibrant and innovative meeting places  
and resilient and empowered communities.  
It is our mission to ensure we put people 
at the heart of the development of our 
business. Our ambition for 2030 is to 
improve the well-being of millions of 
people by becoming a truly inclusive  
and people-centered brand, company  
and employer.

We will focus on  
the following commitments:

• Providing and supporting decent  
and meaningful work, and standing  
up for equality

• Co-creating sustainable, child-friendly 
and connected neighborhoods  
and cities together with relevant partners

• Contributing to safe, affordable  
and sustainable places to call home  
in the communities

4.3.1. Providing and 
supporting decent and 
meaningful work, and 
standing up for equality
IWAY standards

We want to create a better everyday life 
for many people. This applies not only  
to our employees and customers but also  
to our suppliers and the communities  
of people around us. We are working  
hard to build good relationships with our 
direct suppliers and their sub-suppliers  
to secure fair conditions for their workers. 

This is why in 2000 we began to implement  
our supplier code called IWAY.  
Our suppliers must inform their sub-suppliers  
of the requirements of this code, and we,  
of course, support them in doing so.  
The obligation to abide by the IWAY code  
applies to all service suppliers: cleaning 
companies, security companies, food, 
transport and waste management 
companies; otherwise, our mutual 
cooperation is terminated.

Audits are conducted once every two years 
and all our suppliers must comply with 
the IWAY standards. We conducted 4 audits  
in the last fiscal year.

More information about IWAY standards 
can be found here:  
https://www.IKEA.com/ms/hu_HU/pdf/
thisisIKEA/IWAY_Standard_5_2_HU.pdf 

We believe in diversity

We believe that every individual can offer 
something worthwhile. Fair treatment  
and equal opportunities, regardless of  

origin or individual differences, are the core  
principles that create our vision and our 
values. We ensure that every employee 
has fair working conditions and the possibility  
of growth in the direction he or she chooses.  
Nobody is equal until everybody is equal! 

• Talent Week 
Each year we also host a Talent Week, 
during which all co-workers have  
the opportunity to learn more about 
their own (work) talent, how to develop  
it and actively participate in their  
own work growth in IKEA. In fiscal year 
2018, 393 out of the 1079 co-workers 
participated in the Talent Week.

• Budapest Pride 
For the first time we joined the Budapest  
Pride to express our support for equal 
rights of sexual orientation or gender 
identity and celebrated the LGBT 
inclusion with the others in Budapest. 
www.budapestpride.hu 
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4.3.2. Co-creating 
sustainable, child-friendly  
and connected 
neighbourhoods  
and cities together  
with relevant partners
We are actively engaged in our communities  
to create a positive impact on livelihood. 
Children and families have always been 
a focus for IKEA. We have seen that by 
making decisions with the best interest 
of children in mind we can create positive 
change and opportunities for families  
and communities.

Together with You

Children are the most important people  
in the world to IKEA. Our charity program  
Together with You aims to support 
organizations that help children in need.  
Each year, we support 5 NGOs for each 
store with home furnishing solutions 
specifically designed for their needs,  
so that children can get the help they  
actually need. Besides this, an organization  
for each store, selected by the store’s  
co-workers, receives a special prize. 

The program is open to organizations 
from all over the country – even if they 
don’t know about it, supporters can 
nominate them to be selected. Of course, 
the organizations are only registered if 
they confirm their nomination; however, 
we believe that this broadens the range 
of organizations we can support.  
After the registration phase, store juries 
select the five finalist NGOs for each 

store. The final decision is in the hands  
of IKEA FAMILY members: they can  
vote on the organizations to determine  
the final order. After the voting is over,  
we get in touch with the winners to 
discuss the details and personalize  
the solution as much as possible.

Together with You in numbers

Our co-workers and IKEA FAMILY members  
nominated a total of 645 non-profit  
organizations dedicated to helping children.  
We selected 15 organizations that our  
264 volunteering co-workers then supported  
through our furniture and the expertise of 
our interior designers. 5 684 IKEA FAMILY 
members voted for the organizations  
and defined their order. We donated more 
than 3600 pieces of IKEA furniture  
and home accessories (in total value of 
21 million HUF) and another 9 million HUF  
in cash. www.veledkozosen.hu

IKEA Foundation

Let’s Play for Change is one of IKEA 
Foundation’s main campaigns, with one  
goal - raising awareness to the importance  
of play. Not just for kids, but for people  
of all ages. And we’re pushing this further 
by creating a campaign that inspires 
people to play more. This is because  
at IKEA, we believe that play is critical  
for a better everyday life. 

We have long studied how people play both  
inside and outside the home – and how play  
promotes emotional health and wellbeing. 
We want everyone to join our celebration 
of the power of play, and in doing so,  
to support the fundamental right of every 
child to play, learn, grow and have fun. 
We know that there are many places around  

the world where devastating circumstances  
prevent children from playing, developing 
and simply being kids.

That’s why the IKEA Foundation has granted  
€45 million to six partner organizations, 
to help support and shine a light on every 
child’s right to play and to develop.  
Our partners are: Handicap International 
Federation, War Child — Time to be a Child,  
Room to Read — Literacy Program, UNICEF,  
and Special Olympics International— 
Young Athletes.

SAGOSKATT

Toys created based on children’s dreams! 
We believe that every child should have 
right to play and develop, including  
co-creation activities. This is why every 
year, thousands of children around  
the world draw the soft toy of their dreams  
and we turn the best ideas into reality. 

The total turnover from the SAGOSKATT 
limited soft toy collection was donated to 
non-profit organizations, which support 
the play and development of children  
in the local communities around the IKEA 
stores in the region. 

Total donated amount: 5 102 645 HUF

Number of supported organizations:  
12 NGOs

Examples: 
Mese Nincs Nonprofit Kft - kindergarten 
for (SNI - Special Education Needs) 
children. Bokréta Lakásotthoni  
és Gyermekotthon Központ – several 
homes to care and educate youngsters 
with special education needs.
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5. Így valósítjuk meg 
Erőnk, vállalatunk mérete  
és üzleti felépítésünk révén  
hosszú távon gondolkodhatunk,  
és kötelezettségvállalásaink  
valósággá válhatnak.  
Befolyásolni fogjuk a pozitív  
változásokat a világban,  
és megosztjuk másokkal  
a célkitűzéseinket és azt,  
amit megtanulunk,  
hogy másokat inspiráljunk:

Pártfogás

Méretünket és befolyásunkat  
felhasználva aktív szerepet fogunk 
játszani a társadalomban azáltal,  
hogy az értékeinknek megfelelő  
pozitív változásokat támogatunk  
és segítünk elő.

Együttműködés és partnerség

Új módszerekkel, együtt dolgozunk,  
és továbbra is támogatni fogjuk  
azokat a szervezeteket, amelyek 
fenntartható értéket teremtenek 
az emberek, a bolygó és az üzleti 
tevékenységünk számára.  
Új partnereket keresünk egyedi 
perspektívákkal és látásmóddal,  
és támogatjuk őket a megoldások  
széles körben való megvalósításában,  
hogy minél többeket megszólíthassunk.

Vállalkozás és innováció

Vállalkozó szellemünkre hagyatkozunk 
az innováció terén és a kihívások 
lehetőséggé való változtatása érdekében. 

összhangban álló fejlődés mellett.  
Ahhoz, hogy az elképzeléstől  
eljussunk a cselekvésig, minden 
vállalkozásnak világos célokat kell 
kitűznie, amelyek segítenek  
előrelépni és mérni a haladást.

Kommunikáció

A kommunikációt a fenntarthatóbb 
életmód, a közös alkotás és a folyamatos 
párbeszéd ösztönzésére fogjuk használni. 
Aktiváljuk az embereket, hogy pozitív 
lépéseket tegyenek mindennapjaik során,  
a közösségeikben és a világban.  
Az emberekre és a társadalomra 
gyakorolt hatásunkkal kapcsolatos 
kommunikáció a kezdetektől fogva 
szerves részét képezi a kereskedelmi 
kommunikációnknak.

Minél jobb az egyensúly a környezeti, 
gazdasági és társadalmi hatások között, 
annál több embernek lesz esélye egy jobb 
életre, a bolygó szabta határokon belül.

5. How we make  
it happen 
Through our strength, size and business 
set-up we can think long-term and make 
our commitments become a reality. We will  
influence positive change in the world 
and will share our approach and what we 
learn to inspire others through:

Advocacy

We will use our size and influence and play  
an active role in society advocating for 
and promoting positive change based on 
our values.

Bepillantunk más szociális vállalkozók 
ötleteibe és inspirációt merítünk belőlük, 
hogy a világot fenntarthatóbbá  
és tisztességesebbé tehessük.

Mások bevonása és közösségi jelenlét

Másokat is bevonunk, és aktívan részt 
veszünk azoknak a közösségeknek  
az életében, ahol IKEA áruházak,  
irodák, raktárak, gyárak és online 
szolgáltatások működnek.

Üzleti tevékenységek 

Kulcsfontosságú azt biztosítani, hogy 
a befektetési folyamatok és ösztönző 
programok a szükséges átalakulási 
változásokat támogassák.

IWAY

Az IKEA beszállítói magatartási kódexe, 
az IWAY 2000 óta a fenntarthatósági 
munkánk nagy részének alapját képezi. 
Folyamatosan foglalkozunk az IWAY 
szabványok kidolgozásával, és tovább 
bővítjük az IKEA értékláncban való 
megvalósítását, hogy megfeleljenek  
az új kihívásoknak, és biztosítsuk  
a jó munkakörülményeket az IKEA 
beszállítóinál. Továbbra is egyértelmű 
szabványokat és elvárásokat támasztunk 
 az IKEA üzleti kapcsolataival  
és magunkkal szemben egyaránt.

Jelentés és átláthatóság

Nyíltak és átláthatóak vagyunk,  
és mások számára lehetővé tesszük,  
hogy tanuljanak a sikereinkből, 
kudarcainkból, kihívásainkból  
és munkamódszereinkből. Az IKEA  
100%-ban elkötelezte magát  
a fenntartható fejlődés céljaival 

Co-creation & partnership

We will work together in new ways  
and continue to support organizations 
that develop sustainable value for people,  
the planet and our business. We will 
seek out new partners with unique 
perspectives and insights and support 
them in scaling up solutions to reach  
the many.

Entrepreneurship & innovation

We will rely on our entrepreneurial spirit 
for innovation and turning challenges  
into opportunities. We will also look to 
others like social entrepreneurs for ideas 
and inspiration for making the world  
more sustainable and fair.

Inclusiveness & community engagement

We will be inclusive and actively engage 
in the communities where we operate 
through IKEA stores, offices, warehouses, 
factories and online.

Business incentives

A key enabler is to secure that investment  
mechanisms and incentives are in place to  
support the transformational change needed.

IWAY

The IKEA supplier code of conduct,  
IWAY, has been the base for much of our 
sustainability work since 2000. We will 
continue to develop IWAY standards  
and expand its implementation further 
in the IKEA value chain to meet new 
challenges and to secure good working 
conditions at IKEA suppliers. We will 
continue setting clear standards and 
expectations for the IKEA business 
relationships and ourselves.
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Reporting & transparency

We will be open and transparent  
and allow others to learn from our 
successes, failures, challenges  
and ways of working. IKEA is 100% 
committed to reporting our progress  
in line with the sustainable development  
goals. To move from vision to action,  
each business needs to set clear goals  
and targets that will help us prioritize  
and measure our progress.

Communication

We will use communication to inspire  
a more sustainable way of living, secure 
co-creation and a continuous dialogue. 
We will activate people to make a positive 
difference in their everyday lives, in 
their communities and in the world. 
Communication around our impact on 
people and society will be an integrated 
part of our communication around our  
commercial offer from the very beginning.

The better the balance between 
environmental, economic and social 
impact, the more people will have  
the chance at a better life within  
the limits of the planet.
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6. IKEA 
fenntarthatósági 
szótár 
Fenntarthatóság az IKEA-nál

A fenntarthatóság fogalma – az IKEA  
értelmezése szerint – magában foglalja  
azokat a kezdeményezéseket, 
tevékenységeket, eljárásokat, amelyek 
pozitív hatással vannak a természeti 
környezetre és az abban élő emberekre. 
A világ hatalmas kihívásokkal szembesül: 
éghajlatváltozással, egyenlőtlenségekkel  
és növekvő polarizációval.  
Ezeknek a dolgoknak a visszafordításához 
komoly változásokat kell elérnünk.  
Az IKEA a fenntarthatóság alatt  
nemcsak a környezet védelmét érti, 
hanem olyan kezdeményezéseket is,  
amelyek segítenek az egészségesebb, 
jobb mindennapi élet megteremtésében, 
az emberek és a közösségek munkájában, 
valamint a vezetésben és az etikus 
magatartásban egyaránt.

People and Planet Positive –  
Jó az embereknek és a bolygónknak

A People and Planet Positive az IKEA 
globális fenntarthatósági stratégiája, 
amely három pillérren nyugszik:

• Az egészséges és fenntartható élet: 
az IKEA minden erőfeszítést megtesz 
annak érdekében, hogy vásárlóit 
fenntarthatóbb és tudatosabb  
életre ösztönözze

• Az Energia és erőforrások: az IKEA  
a felelős üzleti tevékenységre összpontosít,  
beleértve az áruházakat és a gyártást is

LED-es izzókra cserélte, hogy támogassa 
az otthonok energiahatékonyságát.  
A LED-es izzók akár 85%-kal kevesebb 
energiát használnak, mint a hagyományos 
izzók, és az élettartamuk akár 20 év  
is lehet. A 2017-ben bevezetett  
TRÅDFRI intelligens világítási választék 
mozgásérzékelőket is tartalmaz,  
amelyek biztosítják, hogy a fények csak 
akkor működjenek, amikor szükséges.

A háztartási hulladék csökkentése

Az energiahatékonyság érdekében  
az IKEA célja, hogy kihasználja  
a háztartások környezeti hatásainak 
csökkentését segítő összes lehetséges 
forrást. Ennek egyik módja a hulladék  
szelektív gyűjtése, így az IKEA 
hulladékszelektáló tárolókat kínál, hogy  
segítsen a vásárlóknak a hulladékkezelés  
és az újrahasznosítás egyszerű 
megoldásában, így értékes erőforrásokat  
menthet meg attól, hogy a hulladéklerakókba  
kerüljenek. A veszélyes hulladékok megfelelő  
kezeléséhez is kínál megoldást az IKEA.  
A vállalat újratölthető elemeket is árusít,  
melyeket akár 1500-szor feltölthetünk, 
ezáltal csökkentjük az akkumulátor-hulladék  
képződést és pénzt takaríthatunk meg.

Több vizet spórolhatunk otthon

Gyakori probléma, hogy a háztartások 
vízfelhasználása nagyon magas  
és nem elég hatékony. Az IKEA konyhai 
csapokban egy nyomást kompenzáló 
levegőztető van beépítve, amely akár 
40%-kal csökkenti a vízfelhasználást.

• Az emberek és közösségek: mindaz, 
amit az IKEA a munkatársainak, 
alvállalkozóinak és a közösségek 
jóllétének érdekében tesz.

Körkörös gazdaság

A körkörössé válás hatalmas lehetőséget 
kínál az innovációra és az új megoldások 
kidolgozására, hogy megfeleljünk  
az emberek otthoni igényeinek és álmainak,  
a bolygónk szabta kereteken belül.  
Az elmúlt években az IKEA lépéseket  
tett a termékek életciklusának 
meghosszabbítására, és elindítja  
a „Bútorok Második Élete” programot, 
amely lehetővé teszi a vásárlók számára, 
hogy visszavigyék régi IKEA bútoraikat  
az áruházakba, ahol csökkentett áron 
mások újra megvehetik azokat.

Fenntartható áruházi működés

Az IKEA tulajdonában lévő épületek 
kétharmada világszerte 100%-ban 
megújuló villamosenergia-ellátással 
működik. A megújuló villamos energia 
felhasználásával a vállalat 47%-kal 
csökkenti a villamosenergia-fogyasztásból 
származó szén-dioxid-kibocsátását. 

Energiahatékonyság

Sok mindent tehetünk az egészségünk 
javítása és a környezetre gyakorolt 
hatásunk csökkentése érdekében.  
Így az IKEA olyan tudást és megfizethető 
termékeket biztosít, amelyek lehetővé 
teszik a vásárlók számára, hogy értékes 
erőforrásokat, például vizet és élelmiszert 
takarítsanak meg, és akár saját maguk 
termeljenek megújuló energiát. Az IKEA  
a teljes világítási termékválasztékát  

A tisztább levegő érdekében

A beltéri légszennyezést gyakran  
a főzéshez használt anyagok elégetése 
okozza. Az IKEA sokak számára 
megfizethető áron kínál indukciós  
és kerámia főzőlapokat, amelyek gáz 
helyett villamos energiát használnak,  
így több energiát takarítanak meg  
és tisztább lesz az otthon levegője.

Megújuló energiaforrások  
és használatuk

A megújuló energiaforrások közé tartozik  
minden olyan energiaforrás, amely ökológiai  
károsodás nélkül reprodukálható. A víz, 
a levegő és a hőenergia mind megújuló 
energiaforrások. A Nap a világ leginkább 
fenntartható energiaforrása. Az IKEA  
a világ első globális napelem-kereskedőjévé  
kíván válni. A vállalat már 416 szélturbinát  
üzemeltet a létesítményeitől távol,  
és mintegy 750 000 napelemet telepített  
a saját épületeire világszerte, hogy 
működtesse tevékenységét, és most segíti  
a vásárlókat a napenergia hasznosításában.

Termék fenntarthatóság

Az IKEA úgy véli, hogy a jó tervezés  
a formát, a funkciót, a minőséget  
és a fenntarthatóságot ötvözi – és mindezt  
megfizethető áron kínálja. A vállalat ezt 
„demokratikus dizájn”-nak nevezi. Az IKEA  
termékek gyártására sok gondot fordítunk –  
az emberek és a bolygónk számára  
jobb alapanyagok kiválasztásától  
és beszerzésétől kezdve az emberek  
jobb életfeltételeinek biztosításáig.
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A fenntartható erőforrásokból 
származó anyagok

Az IKEA termékek előállításához szükséges  
alapanyagok kiválasztásakor a vállalat  
nagy hangsúlyt fektet a fenntarthatóságra.  
Az alapanyag fenntartható erőforrásból 
történő biztosításához különböző 
nemzetközileg elfogadott szabványokkal 
és tanúsítványokkal dolgozunk.

FSC-tanúsítvány

Minden fából készült IKEA termék  
FSC-minősítéssel rendelkezik. Az FSC 
(Forest Stewardship Council) feladata, 
hogy felelős erdőgazdálkodással 
gondoskodjon a világ erdeiről, biztosítva, 
hogy a jövőben is legyenek erdők.  
Az IKEA a kiskereskedelmi szektorban  
a világ egyik legnagyobb felvásárlója  
az FSC tanúsítvánnyal rendelkező fának, 
sőt a WWF-fel együtt az FSC alapítói  
közé tartozik.

Fenntartható élelmiszer

Az IKEA áruházakban értékesített 
és felszolgált élelmiszerek közel 
kétharmadát az adott országban, helyi  
beszállítóktól szerzi be az INGKA Csoport.  
Ez lehetővé teszi, hogy a piacok 
megfeleljenek a helyi ízlésvilágnak, 
csökkentsék az élelmiszer mérföldeket  
és megfizethető áron szerezzék be  
a legfrissebb termékeket. Az IKEA 
továbbra is elkötelezte magát amellett, 
hogy csak az ASC vagy az MSC által 
minősített halakat és tenger gyümölcseit 
szerzi be. A PÅTÅR 2017-es elindításával 
az IKEA jelenleg az UTZ-tanúsítvánnyal 
rendelkező és az EU-s szabványok szerinti 
organikus kávét értékesít. 

Az IKEA azt akarja, hogy a vásárlók 
tudják, hogy az általuk fogyasztott kávét 
az emberekre és a környezetre fordított 
fokozott figyelemmel állították elő.

Fenntartható élet otthon

Az IKEA álláspontja az, hogy a háztartás 
hatékonyabban működik, ha nem pazaroljuk  
a vizet, csökkentjük az energiafelhasználást  
és minimalizáljuk az élelmiszer-hulladék 
és az általános hulladék mennyiségét.  
A vállalat arra törekszik, hogy ösztönözze 
vásárlóit a fenntarthatóbb életvitelre 
az otthonukban, és megmutatja nekik, 
hogyan érhetik el mindezt az IKEA 
termékeivel, ötleteivel és tanácsaival.

Városi gazdálkodás

A városi gazdálkodás az IKEA 
kezdeményezésére utal, amely lehetővé 
teszi a kertek nélküli háztartások 
számára, hogy növényeket termesszenek 
az otthonukban. Ennek érdekében  
az IKEA beltéri üvegházakat fejlesztett ki, 
amelyek segítenek a zöld növények  
és élelmiszerek beltéri termesztésében.

Veszélyes hulladék

Minden olyan anyagot, amely nagyon 
hosszú ideig bomlik le vagy nem 
lebontható, veszélyes hulladéknak kell 
tekinteni. Ezek az anyagok potenciális 
veszélyt jelentenek a természetes 
környezetre és az emberek egészségére. 
Az IKEA arra törekszik, hogy az üzleti 
tevékenysége során minimálisra 
csökkentse a keletkező veszélyes 
hulladékok mennyiségét.

A 2017-es pénzügyi évben az IKEA 
kiskereskedelmi piacainak 64%-án 
fenntartható forrásból szerezte be  
a teát.

MSC-tanúsítvány

Az IKEA FOOD termékcsalád összes 
tengeri termékét az MSC vagy az ASC  
látja el tanúsítvánnyal. Az MSC  
(Marine Stewardship Council) egy olyan  
nemzetközi nonprofit szervezet, amelynek 
célja, hogy a világ óceánjai élőlényekben 
bővelkedjenek, és a tenger gyümölcsei 
biztosítva legyenek a mostani és a jövő  
generációi számára. Az MSC ökocímke  
és tanúsítási program elismeri és jutalmazza  
a fenntartható halászati gyakorlatot,  
és hozzájárul a fenntarthatóbb 
tengeriétel-piac kialakításához.

ASC-tanúsítvány

Az IKEA FOOD termékcsalád összes 
tengeri termékét az MSC vagy az ASC 
látja el tanúsítvánnyal. Az ASC egy 
nemzetközi nonprofit szervezet, amely  
a felelősségteljesen tenyésztett tengeri 
ételeket tanúsító és címkézési programot 
irányítja. Az ASC tanúsítás hozzájárul  
a tengeri ételek elérhetőségének,  
az óceánok egészségének és a helyi  
közösségek megélhetésének biztosításához.  
Az ASC Salmon Standard 2012-ben  
indult, amelyben az IKEA is részt vett.

UTZ-tanúsítvány

Az IKEA FOOD termékcsalád összes 
kávéterméke UTZ-minősítéssel rendelkezik.  
Az UTZ egy független, nonprofit szervezet,  
amely a világ legnagyobb és leggyorsabban  
növekvő felelősségteljes kávétermelési 
tanúsítási programját működteti.  

Műanyag

A műanyag az IKEA számára 
kulcsfontosságú anyag, mely megtalálható  
az IKEA számos termékében. Ezt az erős,  
tartós, könnyű, olcsó és sokoldalú anyagot  
a lakberendezési termékekben és működése  
során, valamint és ellátási láncában 
különböző módon használja az IKEA.  
A megújuló/újrahasznosított anyagokon 
alapuló műanyagot fontosnak tartjuk 
a demokratikus dizájn, a körkörös 
kötelezettségvállalások és a vásárlók 
igényeinek kielégítése szempontjából.

Az egyszer használatos műanyagok 
2020-ig történő fokozatos megszüntetése 
összhangban van az IKEA-nak azzal  
a törekvésével, hogy körkörös vállalkozássá  
váljon, és az új termékeket a kezdetektől 
fogva úgy tervezze, hogy más célból 
felhasználhatók, helyrehozhatók, 
újrafelhasználhatók, újraértékesíthetők  
és újrahasznosíthatók legyenek,  
a körkörös dizájnelveknek megfelelően. 
Emellett arra törekszünk, hogy minden 
IKEA termék és csomagolóanyag  
2030-ig alapvetően megújuló  
és/vagy újrahasznosított anyagokból 
készüljön, és fokozatosan  
megszüntessük az úgynevezett tisztán 
kőolaj alapú műanyagokat.

Újrahasznosított műanyag

Nem minden műanyagfajtát lehet 
újrahasznosítani, mivel vannak olyan 
típusok, amelyek túlságosan nagy 
veszélyt jelentenek a környezetre,  
vagy jelenleg nem áll rendelkezésre 
megfelelő technológia, amely lehetővé 
teszi az újrahasznosításukat.  
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Az IKEA újrahasznosított PET-műanyagot 
használ néhány termékéhez, például 
a KUNGSBACKA konyhai előlaphoz, 
párnabelsőkhöz vagy vízpermetezőkhöz.

Óceáni műanyag

Az óceáni műanyag olyan műanyag, 
amely már belépett a vízi utakba  
és még akár szigeteket is képezhet.  
Az óceánokba már bejutott műanyagok 
felhasználásának egyik legfőbb 
problémája az, hogy gyakran különböző 
mértékben bomlanak le, ami megnehezíti, 
hogy termékekben hasznosítsuk újra.

Óceánok felé tartó műanyag

Óceánok felé tartó műanyagnak 
nevezzük, amikor a műanyag  
50 km-es távolságon belül van  
egy vízi úttól, beleértve a folyót,  
a tavat vagy az óceánt/tengert,  
nincs megfelelően kezelve,  
ezért nagy valószínűséggel  
ott marad. Az IKEA összegyűjti, 
újrahasznosítja és új termékeket  
készít ezekből a műanyagokból  
a Next Wave-vel együttműködve.

6. IKEA sustainability 
dictionary
Sustainability at IKEA

The term sustainability – as IKEA reads it –  
includes initiatives, activities, procedures 
that have a positive impact on the natural 
environment and the people living in it.  
The world is facing tremendous challenges:  
climate change, inequality, and increasing 
polarization. To reverse these things we 
need to do some serious changes.  

Sustainable store operation

Two-thirds of IKEA owned buildings 
worldwide run on a 100% renewable 
electricity supply. By using renewable 
electricity, the company reduces 
its carbon footprint from electricity 
consumption by 47%.

Energy efficiency

There are many steps we can all take to 
improve our health and reduce our impact 
on the environment. Thus IKEA provides 
knowledge and affordable products 
that enable customers to save precious 
resources, like water and food, and even 
produce their own renewable energy. 
IKEA switched its entire lighting range  
to LED lightbulbs in order to support energy  
efficiency at home. LED lightbulbs use 
up to 85% less energy than traditional 
incandescent bulbs and last for up to  
20 years. And the TRÅDFRI smart lighting 
range which was introduced in 2017 
includes motion sensors to ensure that 
lights are only on when they’re needed.

Cut waste at home

To provide energy efficiency IKEA aims  
to use out all possible sources that help 
reducing the environmental impact  
of households. One way to do this is  
collecting waste selectively thus IKEA 
offers waste sorting bins to help customers  
to easily sort waste and recycle, saving 
valuable resources from landfill. To properly  
handle hazardous waste IKEA also brings 
solution. The company sells rechargeable 
batteries can be charged up to 1 500 times,  
reducing battery waste and saving money.

IKEA means not only protecting environment  
under the term of sustainability but also 
initiatives that are helping to create  
a healthier, better everyday life at home, 
the work for people and communities, and 
governance and ethics.

People and Planet Positive

People and Planet Positive is a global 
sustainability strategy for IKEA that  
is based on three pillars:

• Healthy and Sustainable living pillar 
includes every effort IKEA takes  
in order to prompt its customers  
to live a more sustainable and more 
conscious life

• Energy and Resources pillar focuses 
on responsible business operation 
including stores and production

• People and Communities pillar includes 
everything IKEA does for the well-being 
of its co-workers, subcontractors and 
nearby communities.

Circular economy

Becoming circular is a huge opportunity 
to innovate and find new ways to meet 
people’s needs and dreams at home 
within the limits of the planet. In recent 
years IKEA was taking a step towards 
extending the life circle of its products 
and launched „Second Life for Furniture”, 
an initiative that lets customers bring 
back their old IKEA products to the stores 
and then sells it again for others on  
a reduced price.

Save more water at home

It is a common problem that the water 
usage of households is very high  
and not efficient enough. IKEA kitchen 
taps feature a pressure-compensating 
aerator that reduces water use by up  
to 40%.

Access cleaner air

Indoor air pollution is often caused by 
burning fuels to cook. IKEA sells induction 
and ceramic hobs at prices affordable 
for the many people, that use electricity 
instead of gas thus they save more 
energy and cause cleaner air around  
the home.

Renewable energy resources  
and how to use them

Renewable energy sources include all 
sources of energy that can be reproduced 
without any ecological harm. Water, air 
and thermic energy are all renewable 
energy sources. Sun is the world’s most 
sustainable energy source. IKEA wants 
to become the world’s first global solar 
retailer. The company have already been 
operating 416 offsite wind turbines and 
installed around 750,000 solar panels 
on its own buildings around the world 
to power its operations, and now it is 
helping customers to benefit from solar 
power too.
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Product sustainability

IKEA believes that good design combines 
form, function, quality and sustainability –  
all at an affordable price. The company 
calls this ’democratic design’. A lot of care 
goes into making IKEA products – from 
selecting and sourcing materials that  
are better for people and the planet,  
to securing good conditions for the people 
who make them.

Materials coming from  
sustainable resources

When choosing raw materials for making 
IKEA products thee company puts a huge 
emphasis on sustainability. To secure  
a material is coming from a sustainable 
resource, different internationally 
accepted standards and certifications  
are responsible.

FSC certification

All IKEA products made of wood is 
FSC certified. FSC (Forest Stewardship 
Council) works to take care of the world’s 
forests through responsible forest 
management, making sure we have 
forests for all forever. IKEA is one of  
the world’s largest buyers of FSC certified 
wood in the retail sector and is also part 
of founding FSC, together with WWF.

Sustainable food

Almost two thirds of the food sold  
and served in IKEA stores is procured  
by INGKA Group from local suppliers  
in each country. This allows its markets 
to cater for local tastes, reduce food 
miles and source the freshest produce 
at affordable prices. IKEA remained 
committed to only sourcing ASC or MSC 
certified fish and seafood. With the launch  

of PÅTÅR in 2017 IKEA now sells coffee 
that is both UTZ-certified and organic 
according to EU standards. In the past 
years 64 % of IKEA’s retail markets 
sourced tea from sustainable sources.

MSC certification

All seafood products found in the IKEA Food  
range are certified by MSC or ASC. The MSC  
(Marine Stewardship Council) is an 
international non-profit organization, 
established with a vision for the world’s 
oceans to be teeming with life, and seafood 
supplies safeguarded for this and future 
generations. MSC’s ecolabel and certification  
program recognizes and rewards 
sustainable fishing practices and is helping  
create a more sustainable seafood market.

ASC certification

All seafood products found in the IKEA Food  
range are certified by MSC or ASC. The ASC  
is an international not-for-profit organization, 
which manages a certification and labelling  
program for responsibly farmed seafood. 
ASC certification contributes to ensuring  
the availability of seafood, the health of  
the ocean and the livelihood of local 
communities. ASC Salmon Standard was  
launched in 2012 in which IKEA also took 
part in.

UTZ certification

All coffee products available in IKEA Food  
range are UTZ certified. UTZ is  
an independent, not-for-profit organization  
that operates the world’s largest  
and fastest-growing certification program 
for responsible coffee production. IKEA wants  
its customers to know that the coffee 
they drink has been produced with 
respect to people and the environment.

Sustainable life at home

IKEA believes that a household can work 
more efficiently by not wasting water, 
reducing energy usage and minimalizing 
the quantity of food waste and general 
waste. The company strives to inspire  
its customers for a more sustainable life 
at home and wants to show them how 
they can achieve it via products, ideas 
and tips from IKEA.

Urban Farming

Urban farming refers to IKEA’s initiative that  
allows households with no gardens to grow  
food in their own homes. To achieve this, 
IKEA developed interior greenhouses which  
help to grow green plants and food inside.

Hazardous waste

All materials that need a very long time 
to degrade or is non-degradable are 
considered as hazardous waste.  
These materials mean potential danger 
for the natural environment and the 
health of people. IKEA strives to minimize 
the production of these waste products 
via its business operation.

Plastic

Plastic is a key material for IKEA, and can  
be found in many items of the IKEA range.  
It is a strong, durable, lightweight, 
inexpensive and versatile material used in 
home furnishing products and in different 
ways throughout IKEA operations and 
supply chain. We see plastic based on  
renewable/recycled material as an important  
for fulfilling democratic design, our circular  
commitments and customer needs.

Phasing out single-use plastic by 2020 
is consistent with the IKEA direction to 
become a circular business by designing 
all new products from the very beginning 
to be repurposed, repaired, reused, 
resold, and recycled, generating as little 
waste as possible – using the circular 
design principles. Additionally, we are 
aiming for all IKEA products and packing 
materials to be based on renewable and/or  
recycled materials, by 2030 and phasing 
out virgin fossil plastic from products.

Recycled plastic

Not all types of plastic can be recycled 
as there are some types that mean too 
much danger for the environment or 
currently there is no relevant technology 
to enable them to be recycled. IKEA 
uses recycled PET plastic for some of 
its products such as the KUNGSBACKA 
kitchen front, pillow inserts or spray 
bottles.

Ocean plastic

Ocean plastic is plastic that has already 
entered the waterways and even can 
form isles. One of the problems of using 
plastic that has already entered the 
oceans is that it is often degraded to  
a varying degree, which makes it hard  
to use in products.

Ocean bound plastic

Ocean bound plastic is defined as plastic 
that is found within 50KM distance from  
a waterway including a river, lake or 
ocean/sea that is mismanaged and likely 
to remain. IKEA collects, recycle and make  
new products out of these plastics within 
Next Wave collaboration.
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Kontakt: 
Andri Diána, szenior kommunikációs szakértő:  
diana.andri@IKEA.com

Contact: 
Diana Andri, senior communication specialist:  
diana.andri@IKEA.com


