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Jelen dokumentum az IWAY szabvány 5.2. verzió fordításást tartalmazza. Ez a fordítás csak 
információs célokat szolgál, és nem keletkeztet szerződéses kötelezettséget. Csak az angol 
verzió képezi a szerződéses jogviszony alapját, és csak az angol változat az irányadó jogvita 
vagy értelmezési vita esetén. 

 

IWAY Irányelvek 
Bevezetés 

 
Irányelvek 
Mi az IKEA-nál felismertük, hogy az üzleti 
tevékenységünk hatással van a 
társadalomra és a környezetre, mind helyi, 
mind pedig globális értelemben. 

 
Hiszünk abban, hogy jó üzletet tudunk 
csinálni, miközben magunk is jó üzlet 
vagyunk. Ez a jövőbeli növekedésünk 
előfeltétele, amelyet azokkal a 
Beszállítókkal együtt érünk el, akik 
osztják ezen elképzelésünket és 
ambícióinkat. 

 
A környezettel, a társadalommal és a 
munkafeltételekkel kapcsolatos ügyekben 
az alábbi irányelveket követjük: 
     • Mi a gyermekek legnagyobb 
érdeke? 

• Mi a dolgozók legnagyobb 
érdeke? 

• Mi a környezet legnagyobb 
érdeke? 

 
Ezen elveken keresztül a „People & 
Planet Positive” stratégiában, az IKEA 
Csoport Fenntarthatósági 
Iránymutatásában leírtakat támogatjuk. 

 
Az alapok 
Az IKEA módszere a lakberendezési 
termékek beszerzésére vonatkozóan 
(IWAY) az IKEA beszállítói magatartás-
kódexe. Ez magában foglalja az IKEA 
környezeti, szociális és munkaügyi 
minimum-követelményeit (beleértve a 
gyermek- 
munkát is). 

 
Az IWAY az 1998 júniusában elfogadott, a 
munka világára vonatkozó alapvető 
elvekről és jogokról szóló ILO-
nyilatkozatban található alapelveken, és a 
2000-es az ENSZ Globális 
megállapodásában rögzített tíz alapelven 
alapul. 

 
Az IKEA elismeri „Az emberi jogok 
egyetemes nyilatkozatában" (ENSZ 
1948) megfogalmazott alapvető 

emberi jogokat, és alkalmazza az 
ENSZ-szankciók listájában és az 
Európai Unió megszorító 
intézkedéseinek listájában található 
előírásokat. 

 
Jogszabályok betartása és IKEA-
követelmények  
Az IKEA-beszállítók mindig kötelesek 
betartani a legfontosabb kötelező 
érvényű előírásokat, legyenek azok 
lényeges alkalmazandó jogszabályok 
vagy az IKEA IWAY speciális 
követelményei. 
 
Amennyiben az IKEA követelmény 
ütközik a nemzeti joggal vagy 
szabályozással, mindig a jog élvez 
elsőbbséget, és azt kell betartani. Ilyen 
esetekben a Beszállító haladéktalanul 
köteles értesíteni az IKEA-t. 
 
Titoktartás 
Az IWAY sikeres végrehajtása a 
Beszállító és az IKEA közötti 
együttműködésre, kölcsönös bizalomra 
és tiszteletre épül. A Beszállítótól kapott 
minden megfigyelést, vitát és írásbeli 
információt az IKEA, annak dolgozói és 
az IKEA által kijelölt harmadik 
szervezetek kötelesek bizalmasan 
kezelni. 
 
Üzleti etika 
A bizalom, az integritás és a tisztesség 
értékei az IWAY alapvető értékei és 
fenntartható alkalmazhatóságának 
kulcsmomentumai. Ezen az alapon építjük 
fel a kapcsolatokat, és ezen értékek 
folyamatos tiszteletben tartásával érjük el 
azok növekedését. 
 
Fontos, hogy az IKEA valamennyi 
Dolgozója és külső üzleti partnere megértse 
az IKEA álláspontját a korrupcióval és 
annak megelőzésével kapcsolatban. Mindez 
az IKEA korrupcióellenes küzdelmével 
kapcsolatosan került meghatározásra. Erről 
minden üzleti partner kapott tájékoztatást 
egy üzleti levél formájában, melyet 
valamennyi beszállító aláírt.
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Ez a rész az IWAY Irányelvek általános része. Az IKEA ellátási láncra vonatkozó bizonyos szakaszokban további 
speciális elvárások, például az erdészetre vagy szállításra vonatkozó kiegészítő vagy honosított előírások is 
meghatározásra kerülhetnek. 
 
A dőlt betűvel szedett szavak vagy kifejezések magyarázata vagy definiálása a dokumentum végén 
található.  

1. IWAY kötelező előírások   
1.1 Gyermekmunka  
• A Beszállító nem alkalmazhat gyermekmunkát.  
• Minden Dolgozó esetében rendelkezni kell a születési időt bizonyító dokumentummal.  
A gyermekmunka  olyan gyermek által végzett munka, amely akadályozza a gyermek egészséges növekedéssel 
és fejlődésével kapcsolatos jogainak érvényesülését, valamint megvonja tőle a minőségi oktatáshoz való jogot.                        
A gyermekmunka, a minimális munkavégzési kort el nem érő gyermek által végzett munka, amely nem minősül 
az IKEA által jóváhagyott könnyű munkának vagy szakmai gyakorlatnak / szakmai képzésnek, melyek az „IKEA 
gyermekmunka megelőzéséhez és fiatalkorú munkavállalók támogatásához vezető út" c. dokukmetumában 
vannak meghatározva. 
A munkavégzés alsó korhatárát a nemzeti jogszabályok határozzák meg, és e meghatározott kor elérését 
követően foglalkoztatható az adott illető teljes munkaidőben. A szóban forgó korhatár 16, 15, vagy egyes fejlődő 
országokban akár 14 év lehet.  

1.2 Kényszermunka és adósrabszolgaság 
Kényszermunka, börtönmunka, rabszolgamunka vagy nem önkéntes munka alkalmazása tilos. 
A Dolgozóknak joguk van: 

- a Beszállító telephelyén történő munkavégzésre.  
- bármikor megszűntetni munkaszerződésüket a megfelelő felmondási határidő betartásával, 

mindennemű büntetés vagy fizetéslevonás terhe nélkül. 
- a ledolgozott műszak után szabadon elhagyni a munkaterületüket. 
- ahhoz, hogy személyes irataikat és más értékeiket a Beszállító ne tarthassa vissza.  
- anélkül alkalmazásban állni, hogy bárminemű díjat vagy jutalékot – közvetve vagy közvetlenül – 

fizetnie kelljen a felvételért és/vagy az alkalmazása során. A Beszállító köteles önmaga megfizetni 
az összes jutalékot, valamint egyéb díjat az alkalmazás szempontjából releváns munkaerő-
toborzó ügynökségek számára.  

- a Beszállító a Dolgozóktól nem követelhet letétet, bérüket nem fizetheti késve, nem nyújthat 
nekik olyan bérelőleg kifizetést vagy kölcsönt, ami a Dolgozók olyan mértékű eladósodásával jár, 
hogy a Dolgozókat függő helyzetbe hozza a munkáltató irányában. 

 

1.3 Üzleti etika 
Az IKEA üzleti tevékenységével kapcsolatban minden esetben biztosított a bizalom és az átláthatóság.                              
Az IKEA üzletvitelével kapcsolatban korrupciónak vagy bármiféle megvesztegetésnek helye nincs.  
A törvény által megkövetelt, IWAY-jel kapcsolatos hivatalos dokumentumokat módosítani tilos. 

1.4 Súlyos környezetszennyezés 
Súlyos környezetszennyezésnek minősül az a szennyezés, amely a helyszíntől messzire terjed, és amely 
hatásainak kiküszöbölése nagyon bonyolult vagy költséges. 

1.5 Súlyos egészségügyi vagy biztonsági kockázatok 
A Dolgozók nem lehetnek súlyos egészségügyi vagy biztonsági kockázatnak kitéve, amely alatt olyan 
egészségügyi vagy biztonsági veszélyek értendők, melyek nagy valószínűséggel közvetlenül veszélyeztetik a 
Dolgozó életét vagy testi épségét, maradandó sérülést vagy betegséget okoznak. 

1.6 Munkaórák 
Az IKEA-Beszállító köteles a munkaidő és fizetések nyilvántartására átlátható és megbízható rendszert 
fenntartani, minden Dolgozójára vonatkozóan.  

1.7 Fizetések 
A Dolgozót a törvényileg meghatározott minimálbérrel megegyező vagy azt meghaladó fizetés illeti meg. 

1.8 Dolgozók balesetbiztosítása  
Az Beszállító köteles az összes Dolgozójára a munkával kapcsolatos balesetek biztosítására olyan 
balesetbiztosítást kötni, amely az orvosi kezelést is magában foglalja, illetve kompenzációt biztosít a munkával 
kapcsolatos balesetekből adódó tartós mozgásképtelenség esetén.                                                                                                                                  
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2.    Általános feltételek                                            
2.1 Törvényi megfelelés 
Olyan eljárások alkalmazása, amelyek biztosítják az IWAY-ben meghatározott követelményekre vonatkozó 
jogszabályoknak és szabályozásoknak való megfelelést, valamint azok alkalmazását. 

2.2 IWAY felelősség 
Olyan szervezet vagy eljárások rendelkezésre állása, amelyek biztosítják az IWAY-ben meghatározott 
követelmények való megfelelést és a megfelelés fenntartását. 

2.3 IWAY a Beszállítók alvállalkozói számára  
Az IKEA-Beszállító köteles az IWAY követelményeit vagy azzal egyenértékű információkat, köztük "IKEA 
gyermekmunka megelőzéséhez és fiatalkorú munkavállalók támogatásához vezető út"  elnevezésű 
dokumentumot az IKEA számára terméket vagy nyersanyagot gyártó, vagy szolgáltatásnyújtást végző 
alvállalkozói felé továbbítani. 
 
A Beszállító biztosítani köteles az IWAY auditok (ellenőrzések) elvégzésének lehetőségét az alvállalkozóinál is. 

2.4 IWAY a kritikus alvállalkozók számára 
A 2.3 pontban meghatározottakon túl, a Beszállító köteles az IKEA számára terméket vagy nyersanyagot 
gyártó vagy szolgáltatásnyújtást végző alvállalkozóiról nyilvántartást vezetni. 
 
A Beszállítónak dokumentálnia és igazolnia kell, hogy a kritikus alvállalkozói elfogadják az IWAY 
követelményeinek betartását az IKEA szerződéses partnerével egyeztetett hatókörnek és ütemtervnek 
megfelelően. A Beszállító köteles a követelmények betartását elfogadó igazolást az IKEA kérésére bemutatni. 

2.5 IWAY közlése a Dolgozókkal 
Az IKEA-Beszállító köteles az IWAY Irányelveket – amennyiben szükséges, a speciális előírásokat vagy azzal 
egyenértékű információkat – az összes Dolgozójával közölni, olyan nyelven, amelyet minden Dolgozó megért. 
 
A Dolgozókkal minden esetben tudatni kell, hogy az IWAY követelményekhez hol tudnak hozzáférni, és a 
követelményekhez korlátlan hozzáférést kell biztosítani. 

2.6 Belső auditok (ellenőrzések) 
Átlátható és megbízható eljárás az IWAY (vagy azzal egyenértékű információk) alkalmazásának biztosítása, 
megerősítése és jelentése érdekében. 
 
Az ellenőrzéseknek 12 havonta egyszer meg kell történniük, és az eredményeket 24 hónapig kell megőrizni. 

 

3. Üzleti etika   
 
3.1 Korrupcióellenes politika 
Az IKEA korrupcióellenes politikájának kidolgozása és alkalmazása. 
A politika magában foglalja a Beszállítónak az IKEA-val való üzleti kapcsolatainak aspektusait, és egyértelműen 
megfogalmazza, hogy a megvesztegetés és a korrupció nem fogadható el. 

3.2 Átlátható és megbízható dokumentumok és jegyzőkönyvek 
Az IWAY-hez kapcsolódó dokumentumoknak, jegyzőkönyveknek és jelentéseknek átláthatónak, pontosnak és 
megbízhatónak kell lenniük. 

3.3 Vezetőségi képzés 
Az IKEA vezetősége és kapcsolattartó személyei megfelelő képzésben részesültek, és ismerik az IKEA-nak az 
Üzleti etikával kapcsolatos álláspontját. 
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4. Környezet   
4.1 Kültéri légszennyezés 
Az IKEA-Beszállító biztosítani köteles a légkörbe való kibocsátással kapcsolatos alkalmazandó jogszabályok és 
szabályozások betartását, és ha elő van írva, köteles a szükséges engedélyeket és vizsgálati jelentéseket 
beszerezni. 

4.2 Kültéri zajszennyezés 
A Beszállító biztosítani köteles a zajszennyezéssel kapcsolatos alkalmazandó jogszabályok és szabályozások 
betartását, és ha elő van írva, köteles a szükséges engedélyeket és vizsgálati jelentéseket beszerezni. 

4.3 Szennyvízkibocsátás 
A szennyvíz kezelése az IKEA-Beszállító helyszínein a vonatkozó szabályozásnak megfelelően történik, vagy 
egy engedéllyel rendelkező külső szennyvízkezelő létesítménybe kerül elvezetésre. 
 
Szennyvíztisztító berendezések (ETP) üzemeltetése a tevékenységből származó szennyvíz típusának és 
mennyiségének megfelelően történik. 
 
Az ETP-t működtető személyzet megfelelő szakképzettséggel rendelkezik. 

4.4 Talajszennyezés 
Talajszennyezés esetén azonnali cselekvésre van szükség. 
 
A korábbi vagy folyamatban lévő helyszíni tevékenységek okozta talajszennyezés lehetséges kockázatát meg 
kell vizsgálni és fel kell mérni. 
 
Talajszennyezés észlelése esetén, értesíteni kell az illetékes hatóságokat, és a hatóság utasításai szerint kell 
eljárni. A Beszállító köteles az IKEA-t folyamatosan tájékoztatni a talajszennyezés megszüntetésének 
előrehaladásáról és annak eredményeiről. 

4.5 Környezeti teljesítményértékelő jelentés 
A Beszállító köteles évente környezeti teljesítményértékelő jelentést készíteni az IKEA részére. 
 
A jelentés tartalmát, felépítését és elkészítésének időpontját az illetékes IKEA szervezet határozza meg, mely 
jelentésnek legalább a víz- és energiafogyasztási adatokat tartalmaznia kell. 

4.6 Folyamatos fejlesztések 
A Beszállító köteles értékelni a gyártás és a tevékenységek jelenlegi környezeti hatásait. 
 
A környezeti hatások csökkentésére irányuló gyakorlati terveket rendszeresen dokumentálni és ellenőrizni 
kell. A tervek tartalmazzák a mérhető célokat, a felelősségi köröket, a tényleges intézkedéseket és az 
időkereteket. A tervezett intézkedések megfelelő eredményeit dokumentálni kell. 

4.7 Törvényi megfelelés 
Be kell tartani a környezeti hatásokra és a környezetvédelemre vonatkozó valamennyi jogszabályt és 
szabályozást, melyekről a jelen fejezet nem rendelkezik. 
 
Ez magában foglalja, de nem korlátozódik a környezetvédelmi besorolásra, a jelentéskészítésre és a hatósági 
ellenőrzésekre. Az ilyen ellenőrzéseket követő helyesbítő intézkedésekről a meghatározott időkereten belül 
jelentést kell készíteni. 
 

5. Vegyszerek   
 
5.1 Érvényes biztonsági adatlappal (MSDS) rendelkező Vegyszerek jegyzéke 
Létre kell hozni, és folyamatosan frissíteni kell a gyártás, a tevékenység vagy a szolgáltatásnyújtás során 
használt, érvényes biztonsági adatlappal rendelkező (MSDS) Vegyszerek jegyzékét. 
 
A jegyzék tartalmazza a vegyszer nevét, a felhasználás célját/területét, az MSDS-re hivatkozva. Az MSDS 
nyelve a Dolgozók számára érthető kell, hogy legyen. 
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Ha csak hagyományos tisztítószerek, irodaszerek vagy Vegyszerek kerülnek alkalmazásra, amelyek kockázata 
alacsony vagy közismert, úgy nincs szükség jegyzékre, hacsak a vonatkozó jogszabályok vagy szabályozások 
másként nem rendelkeznek. 

5.2 Vegyszerekkel kapcsolatos eljárások 
A vegyszerek beszerzési, tárolási, kezelési és használati folyamatára vonatkozó eljárások tekintetében 
dokumentációval kell rendelkezni. 
 
Ha csak alacsony és közismert kockázatú hagyományos vegyszerek (pl. tisztítószerek, hagyományos 
irodaszerek, stb.) kerülnek alkalmazásra, úgy az eljárás dokumentálására nincs szükség. 

5.3 Szakképzettség és oktatás 
A vegyszereket kezelő Dolgozók megfelelő szakértelemmel rendelkeznek, és a munkavégzést megelőzően 
oktatásban részesültek a vegyszerek beszerzési, kezelési, tárolási és használati folyamataira vonatkozóan. 
 
Az oktatás leírását, és az annak tananyagáról készült feljegyzéseket meg kell őrizni. 

5.4 Vegyszerek tárolása, kezelése és szállítása 
A vegyszereket olyan módon kell tárolni, kezelni és szállítani, hogy megakadályozza azoknak a levegőbe, a 
talajba vagy a vízbe jutását, a gyulladás/robbanás kockázatát, és biztosítsa a Dolgozók egészségét és 
biztonságát. 
 
A kémiai vegyületek és vegyi anyagok kockázataira és biztonságos kezelésére vonatkozó alkalmazandó 
információkat ki kell függeszteni a tároló területen és az olyan üzemi területeken, ahol a vegyszereket 
használják. 
 
A vegyszertároló berendezésnek kemény felületű padlóval kell rendelkeznie, ami a vegyi anyagokat nem 
szívja magába. Ha a folyékony vegyszerek tárolásához különálló tárolóra van szükség, úgy a tárolónak tudnia 
kell tartani a legnagyobb hordó/tartály mennyiségét. 
 
A veszélyes folyadékokat tartalmazó föld feletti/alatti tárolókat folyamatosan ellenőrizni kell a szennyezés 
elkerülése és a szivárgás korai észlelése érdekében. 

5.5 Vegyszerek címkézése 
Az összes vegyszertartályt, beleértve az ideiglenes tartályokat is, megfelelő és könnyen érthető címkével kell 
ellátni annak érdekében, hogy azok tartalma és potenciális kockázata a Dolgozók előtt ismertté váljon. 

5.6 Törvényi megfelelés 
Be kell tartani a vegyszerek beszerzésére, tárolására, kezelésére, felhasználására és szállítására vonatkozó 
valamennyi jogszabályt és szabályozást, melyekről a jelen fejezet nem rendelkezik. 
 

6. Hulladék   
 
6.1 Hulladékok jegyzéke 
Az IKEA-Beszállító köteles a veszélyes és nem-veszélyes hulladékokról jegyzéket készíteni és fenntartani 
annak érdekében, hogy megfigyelje a keletkező hulladék típusát és mennyiségét. 
 
A jegyzéknek egyértelműen jeleznie kell, hogy mely hulladék veszélyes, és a jegyzéket folyamatosan frissíteni 
kell. Ha csak alacsony és közismert kockázatú hagyományos vegyszerek (pl. tisztítószerek, hagyományos 
irodaszerek) kerülnek felhasználásra, úgy nincs szükség ilyen jegyzékre, hacsak a jogszabályok vagy 
szabályozások másként nem rendelkeznek. 

6.2 Hulladékkezelési eljárások 
A veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésére, tárolására, szállítására, újrahasznosítására és 
megsemmisítésére vonatkozóan dokumentált eljárással kell rendelkezni. 

Az eljárások megakadályozzák a veszélyes hulladékok levegőbe, talajba vagy vízbe kerülését, és a gyulladás/ 
robbanás kockázatát. Az eljárások biztosítják a Dolgozók egészségét és biztonságát. 

 
Ha csak alacsony és közismert kockázatú hagyományos vegyszerek (pl. tisztítószerek, hagyományos 
irodaszerek) kerülnek felhasználásra, úgy nincs szükség ilyen jegyzékre, hacsak a jogszabályok vagy 
szabályozások másként nem rendelkeznek. 
 



Irányelvek 
A különféle termékek, anyagok és szolgáltatások beszerzésével kapcsolatos minimális 
környezeti követelmények, valamint szociális- és munkaköri körülmények. 
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6.3 Szakképzettség és oktatás 
A hulladékokat kezelő Dolgozók megfelelő szakértelemmel rendelkeznek, és a munkavégzést megelőzően 
oktatásban részesültek a hulladékok kezelésére vonatkozóan. 
 
Az oktatás leírását, és annak tananyagáról készült feljegyzéseket meg kell őrizni. 

6.4 Hulladékok tárolása, kezelése és szállítása 
A hulladékot olyan módon kell tárolni, kezelni és szállítani, hogy megakadályozza azoknak a levegőbe, a 
talajba vagy a vízbe jutását, a gyulladás/robbanás kockázatát, és biztosítsa a Dolgozók egészségét és 
biztonságát. 
 
A veszélyes és a nem veszélyes hulladékot egymástól elkülönítve kell tárolni. A hulladék válogatására és/vagy 
tárolására szolgáló területet meg kell jelölni, és a hordókat/tartályokat megfelelően fel kell címkézni. 

6.5 Hulladékok újrahasznosítása 
A hulladékok válogatását és újrahasznosításra való küldését olyan mértékben kell biztosítani, amilyen 
mértékben azt a helyi feltételek és az infrastruktúra lehetővé teszik. 

6.6 Engedéllyel rendelkező vállalkozók  
A hulladékok szállítását, tárolását és végső megsemmisítését végző vállalkozóknak rendelkezniük kell a 
vonatkozó jogszabályok által előírt megfelelő engedélyekkel. 
 
Ha nincs megfelelő, engedéllyel rendelkező vállalkozó, szállítóvállalat vagy a végső megsemmisítést elvégző 
vállalat, úgy az IKEA-Beszállítónak gondoskodnia kell arról, hogy a veszélyes hulladékot tárolóban tartsa 
addig, amíg a végső megsemmisítést nem tudja biztosítani. 

6.7 Helyszíni hulladékégetés / hulladéklerakó 
A veszélyes hulladékot tilos helyben elégetni vagy lerakni. 

6.8 Törvényi megfelelés 
Be kell tartani a veszélyes és a nem veszélyes hulladékok kezelésére, tárolására, szállítására, 
újrahasznosítására és megsemmisítésére vonatkozó valamennyi jogszabályt és szabályozást, melyekről a jelen 
fejezet nem rendelkezik. 
 

7. Vészhelyzetek és tűzvédelem                                                           
 
7.1 Veszélyhelyzeti tervezés 
Gondoskodni kell a veszélyhelyzeti terv kidolgozásáról és annak alkalmazásáról. 
 
A veszélyhelyzeti tervet az azonosított kockázati tényezők és a veszélyhelyzetekre alkalmazandó eljárások 
alapján kell kidolgozni. 
A megfelelő eljárások biztosítják az azonosított kockázati tényezők elkerülését, csökkentését, valamint azok 
ellenőrzésének megvalósítását. 
 
Minimális követelményként, a veszélyhelyzeti terv tartalmazza a potenciális kockázati tényezőket, a vészhelyzeti 
forgatókönyveket (tűz, természeti csapások, vegyi balesetek, stb.), a kiürítési eljárásokat és a 
veszélyhelyzetek esetére meghatározott szerepeket és felelősségi köröket. 

7.2 Tűzesetek és balesetek 
Dokumentálni kell minden tűzesetet vagy olyan súlyos eseményt, amely tüzet okozhat. A dokumentációnak 
tartalmazni kell az ok-okozati elemzést, valamint a javító és megelőző intézkedéseket is. 

7.3 Szakképzettség és oktatás 
Megfelelő számú Dolgozóval kell rendelkezni, akiket betanítottak a tűzoltó készülék használatára minden 
munkaterületen és mindegyik műszakot lefedve.  
 
A helyszínen elhelyezett tűzoltó-készülék használatára vonatkozó oktatást legalább kétévente meg kell 
ismételni. 
 
Az oktatás leírását, és annak tananyagáról készült feljegyzéseket meg kell őrizni. 
 
 
 



Irányelvek 
A különféle termékek, anyagok és szolgáltatások beszerzésével kapcsolatos minimális 
környezeti követelmények, valamint szociális- és munkaköri körülmények. 
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A Dolgozóknak a munka megkezdése előtt tisztában kell lenniük az alapvető biztonsági tudnivalókkal. Az 
oktatás minimum követelményként magában foglalja a kiürítést, valamint a vészriasztó helyét és 
működtetését.   
Az oktatás leírását, és annak tananyagáról készült feljegyzéseket meg kell őrizni. 

7.4 Tűzoltó készülék 
Gondoskodni kell a megfelelő tűzoltó-készülékek meglétéről. 
 
A tűzoltó készülékeknek könnyen hozzáférhetőnek és azonosíthatónak kell lenniük, még távolról is, 
gondoskodni kell azok megfelelő karbantartásáról és zárásáról. 
A készülékeket belső ellenőrzés vagy arra felhatalmazással rendelkező külső vállalat alkalmazásával legalább 
12 havonta ellenőrizni kell. A karbantartásról feljegyzést kell vezetni, és/vagy az azt igazoló 
matricákat/címkéket a készülékeken el kell helyezni.   

7.5 Menekülési útvonalak és vészkijáratok 
A vészkijáratoknak és az útvonalaknak biztosítaniuk kell az összes Dolgozó gyors és biztonságos 
kimenekítését. 
 
Munkaterületenként legalább két, egymástól független vészkijárattal kell rendelkezni, és biztosítani kell, hogy 
a vészkijáratok és az odavezető útvonalak akadálymentesek legyenek. 
Elfogadható, hogy bizonyos helyiségeknek csak egy kijárata van, ha a Dolgozók száma, a szoba mérete, a 
kockázat szintje és a munkahely kialakítása lehetővé teszi, hogy az összes Dolgozó gyorsan és biztonságosan 
kimeneküljön egy vészhelyzetben. 
 
Valamennyi vészkijáratot és útvonalat foszforeszkáló vagy világító jelekkel kell megjelölni, melyeknek a fő 
folyosóról jól láthatónak kell lenniük. A vészkijáratoknak kifelé kell nyílniuk, hacsak a helyi jogszabályok 
másként nem rendelkeznek. 

7.6 Kiürítési riasztás 
Gondoskodni kell a független és működő, folyamatos hangú kiürítési riasztó meglétéről, hogy vészhelyzetben 
valamennyi Dolgozót figyelmeztesse, és biztosítsa a gyors és biztonságos kiürítést. Zajos környezetben a 
hangjelzést fényjelzéssel lehet kiegészíteni. 
 
A riasztót kézzel is be kell tudni indítani, és minden területen hallhatónak vagy észlelhetőnek kell lennie. A 
riasztó gombját egyértelműen kell jelölni, és annak áramkimaradás esetén is működnie kell. 

7.7 Kiürítési gyakorlat 
Legalább 12 havonta kiürítési gyakorlatot tartani, mely gyakorlatokat az összes műszakra és szervezeti 
egységre és a lehető legtöbb Dolgozóra ki kell terjeszteni. 
 
A kiürítési gyakorlatok során a kijelölt személyek felelnek annak biztosításáért, hogy az összes Dolgozó 
kimenekült az épületből. 
 
A kiürítési gyakorlatokról feljegyzést kell vezetni, mely minimális követelményként tartalmazza a gyakorlat 
dátumát és időpontját, a műszakra vonatkozó információkat, a kiürítéshez szükséges időt, az összes Dolgozó 
kimenekülésének igazolását, a gyakorlat eredményét és az esetlegesen szükséges javító intézkedéseket. 

7.8 Törvényi megfelelés 
Be kell tartani a tűzvédelemre, köztük a tűz osztályozására, jelentésére és a tűzvédelmi hatósági felügyeletre 
vonatkozó valamennyi jogszabályt és szabályozást, melyekről a jelen fejezet nem rendelkezik. 
 
Ha az ilyen felügyeleti vizsgálatok javító intézkedéseket kívánnak meg, úgy azokat a megadott időkereten 
belül dokumentálni és teljesíteni kell. 
 

8.     A Dolgozók egészsége és biztonsága                                             
8.1 Munkahelyi kockázatértékelés 
A teljes helyszín és valamennyi munkaállomás tekintetében munkahelyi kockázatértékelést kell készíteni. A 
munkahelyi kockázatértékelést a tevékenységek változása esetén frissíteni kell. 
 
Törekedni kell a szükséges személyi védőeszközök (PPE) használatának csökkentésére a kockázati tényezők 
redukálásával (pl. a zajszint csökkentésével, a gépbiztonság fejlesztésével, biztonságos munkafolyamatok 
alkalmazásával és a levegőminőség javításával stb.)



Irányelvek 
A különféle termékek, anyagok és szolgáltatások beszerzésével kapcsolatos minimális 
környezeti követelmények, valamint szociális- és munkaköri körülmények. 
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8.2 Váratlan események és balesetek 
Biztosítani kell a váratlan eseményekről és balesetekről, beleértve a helyesbítő intézkedésekről való jelentés-
készítésre, elemzésre, utánkövetésre és a követendő intézkedésekre vonatkozó eljárások megvalósulását. 

8.3 Egészségügyi és biztonsági oktatás 
A Dolgozókat a szükséges és megfelelő biztonsági oktatásban kell részesíteni, mielőtt gépeket, eszközöket 
működtetnek, vagy potenciálisan veszélyes tevékenységet végeznek. Az oktatást a jogszabály által 
meghatározott időpontokban és/vagy az egyéni igények szerint meg kell ismételni. 
 
A bevezető oktatásnak tartalmaznia kell a mindennapi munka során előforduló egészségügyi és biztonsági 
szempontok vonatkozó információit. 
 
Az oktatás leírását, és annak tananyagáról készült feljegyzéseket meg kell őrizni. 

8.4 Gépek és egyéb berendezések 
Gondoskodni kell arról, hogy a gyártásban vagy üzemeltetésben használt összes gép és berendezés fel 
legyen szerelve a szükséges biztonsági szerkezettel a munkahelyi sérülések megelőzése érdekében. 
 
Gondoskodni kell arról, hogy a gépeket és egyéb berendezéseket, például targoncákat, mozgólépcsőket, 
automata ajtókat/kapukat, emelődarukat/lifteket stb. a műszaki felügyeleti hatóságok vagy az arra 
felhatalmazott egyéb személyek ellenőrizzék, és hitelesítsék a jogszabályban meghatározottak szerint. 

8.5 Biztonsági információk 
Gondoskodni kell arról, hogy a biztonsági útmutatók és/vagy figyelmeztető jelzések jól kivehetően és 
láthatóan el legyenek helyezve valamennyi kockázati helyszínen. Az információk leírják a kockázat vagy 
veszély jellegét, és csökkentésének módját olyan formában, amit valamennyi Dolgozó megért 
(képek/szimbolikus jelek alkalmazásával és/vagy olyan nyelven, amit valamennyi Dolgozó megért). 

8.6 Biztonságos munkamódszerek 
Gondoskodni kell a biztonságos munkamódszerek alkalmazásáról veszélyes munkafolyamatokkal, például zárt 
térben, a magasban vagy mozgó emelőkosárban vagy daruval stb. való munkavégzéssel összefüggő sérülések 
elkerülése, és az egészségkárosodás kockázatának csökkentése érdekében. 

8.7 Biztonsági kockázatok 
Törekedni kell a balesetet/sérülést okozó munkahelyi kockázatok és veszélyhelyzetek elkerülésére és 
csökkentésére. 
 
A munkahelyi kockázatok kiterjednek, de nem korlátozódnak az elektronikus panelekre, a sérült lépcsőkre, a 
sérült elektromos vezetékekre vagy a földelés nélküli gépekre, a padlón lévő lyukakra, a termékek tárolására 
stb. 

8.8 Személyi védőeszközök (PPE) 
Gondoskodni kell arról, hogy a veszélyes vagy potenciálisan kockázatos munkaterületeken Dolgozók és 
látogatók számára megfelelő személyi védőeszközök (PPE) és védőruházat álljon rendelkezésre, azok karban 
legyenek tartva, és azokat díjmentesen használják. 
 
Azokat a területeket, ahol PPE-re van szükség, jól kivehetően meg kell jelölni. 

8.9 Elsősegély-felszerelés 
Gondoskodni kell az elsősegély-felszerelés megfelelő mennyiségű meglétéről, és azokat a Dolgozók számára 
az összes műszakban, valamennyi épületben és emeleten hozzáférhetővé kell tenni. 
 
Az elsősegély-felszerelés mennyisége az üzem méretétől, a végzett tevékenység terjedelmétől, valamint a 
sérülés potenciális kockázatától függ. 
 
Az elsősegély-felszerelést lezáratlanul, jól kivehetően megjelölve, az arra kijelölt területen, veszélyhelyzet 
esetén könnyen és gyorsan elérhető helyen kell elhelyezni, jó állapotát fenn kell tartani és rendszeresen 
ellenőrizni kell a felszerelés hiánytalanságának és használhatóságának biztosítása érdekében. 

 

 

 

 



Irányelvek 
A különféle termékek, anyagok és szolgáltatások beszerzésével kapcsolatos minimális 
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8.10 Elsősegély-oktatásban részesült személyek 
Gondoskodni kell arról, hogy munkaidő alatt, valamennyi műszakban megfelelő számú elsősegély-oktatásban 
részesült személy álljon rendelkezésre, akiket a Dolgozók könnyen felismerhetnek. 
 
Az elsősegély-oktatóknak bizonyítvánnyal rendelkező orvosnak vagy ápolónak kell lenniük. Az oktatást a 
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően legalább 24 hónaponként meg kell ismételni. 
Az IKEA-Beszállító köteles az oktatásról feljegyzést vezetni, amely tartalmazza a résztvevők nevét, az oktatás 
időpontjait és az oktatás tartalmi áttekintését.   

8.11 Munkahelyi körülmények és ergonómia 
Gondoskodni kell a megfelelő munkahelyi körülmények biztosításáról. A munkahelyi körülmények vizsgálata 
kiterjed, de nem korlátozódik a zajszintre, a hőmérsékletre, a fényviszonyokra és a levegő minőségére.  A szükséges 
mérésekről jegyzőkönyvet kell vezetni. 
 
Magasabb hőmérsékletű időszakokban, a külső hőmérséklet elfogadható munkahelyi hőmérsékletként, 
feltéve, hogy van tető, ami árnyékot és védelmet nyújt a napsugárzással szemben. 
A kedvezőbb körülmények érdekében gyakoribb szüneteket kell tartani, megfelelő ruházatot kell viselni, 
ivóvizet kell biztosítani, és ventilátorokat kell alkalmazni. 
 
Az ergonómai feltételeknek megfelelő munkahelyi körülményeket kell biztosítani. 
Tervet kell kidolgozni a monoton munkavégzés és tevékenységek csökkentése érdekében, melyek hosszú 
távon egészségkárosodást okozhatnak. 

8.12 Ivóvíz 
Gondoskodni kell a tiszta ivóvíz biztosításáról, díjmentesen valamennyi Dolgozó számára. A vízadagoló 
automatákat a munkaterületektől ésszerű távolságon belül kell biztosítani és megfelelően karban kell tartani. 

8.13 Házvezetés és higiénia 
A jó házvezetés biztosítja a higiénikus és biztonságos környezet kialakítását a Dolgozók számára. 
 
Gondoskodni kell a mosdók és WC-k rendszeres tisztításáról, és megfelelő karbantartásáról. 
Gondoskodni kell arról, hogy megfelelő számú, kellően felszerelt mosdó és WC álljon rendelkezésre. 

8.14 Pihenőhelyek 
Gondoskodni kell olyan pihenőhelyek rendelkezésre állásáról, ahol a Dolgozók a munkaközi szünetek idején 
pihenhetnek vagy ételt fogyaszthatnak. 
 
A Dolgozók részére megfelelő pihenőhelyeket kell biztosítani az étkezési szünetek idejére. Ezeket a pihenőket 
tisztán és jó állapotban kell tartani, a gyártási környezettől, pl. zajtól, portól elkülönítve, és 
székekkel/padokkal és asztalokkal kell ellátni. 

8.15 Alkohol és kábítószerek 
Gondoskodni kell a munkahelyi alkohol- és kábítószer politika kialakításáról, melynek célja az alkoholos vagy 
kábítószeres befolyásoltság vagy egyéb anyag hatása allati munkavégzés megelőzése, ami nem teszi 
lehetővé a biztonságos és hatékony munkavégzést, valamint arról, hogy ezt a politikát valamennyi Dolgozó 
megismerje, és tudomásul vegye. 

8.16 Törvényi megfelelés 
Be kell tartani az egészségre és biztonságra, köztük az osztályozásra, a jelentésre és a hatósági felügyeletre 
vonatkozó valamennyi jogszabályt és szabályozást, melyekről a jelen fejezet nem rendelkezik. 
 
Ha az ilyen felügyeleti vizsgálatok helyesbítő intézkedéseket kívánnak meg, úgy azokat a megadott 
időkereten belül dokumentálni és teljesíteni kell. 
 

 
 
 
 
 



Irányelvek 
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9. Toborzás, munkaidő, bérek és jutattások                                    
 
9.1      Jelentések és hatósági felügyelet 
Ha a munkaügyi felügyeleti vagy azzal egyenértékű vizsgálatok helyesbítő intézkedéseket kívánnak meg, úgy 
azokat a megadott időkereten belül dokumentálni és teljesíteni kell. 

9.2      Toborzási eljárások és toborzó ügynökök 
Kérésre az IKEA ismerteti a toborzási folyamat minden lépését, valamint a teljes program összes résztvevő 
ügynökét. 
 
A Dolgozók toborzásában részt vevő ügynököknek rendelkezniük kell az ilyen tevékenységre feljogosító 
engedélyekkel. 

9.3      Munkaszerződések 
A munkavégzés megkezdését megelőzően minden egyes Dolgozóval egy írásbeli munkaszerződést kell kötni, 
ami olyan módon határozza meg a munkavégzés feltételeit, amit a Dolgozók megértenek. 
 
Az írásbeli szerződésnek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a munkaadó neve, a Dolgozó neve, 
születési ideje, beosztása, fizetése, munkaideje, túlóra térítése, juttatások és felmondási idő. 
A munkaidőre, a túlórák térítésére, a juttatásokra és a felmondási időre vonatkozó információkat a fent 
leírtak helyett a Dolgozók kézikönyve vagy ahhoz hasonló dokumentum is tartalmazhatja. 
 
Amennyiben a munkaszerződés a megjelölt felmondási idő letöltésével szűnik meg, úgy távozáskor bérlevonás 
a Dolgozó béréből nem érvényesíthető. 

9.4      Bérjegyzék és jelenléti nyilvántartás 
Bérjegyzéket és jelenléti nyilvántartást kell vezetni a bérek dokumentált kifizetéséről minden egyes 
Dolgozóra vonatkozóan. 
 
A Beszállító köteles a bérjegyzéket legalább 24 hónapig megőrizni, mely tartalmazza a szokásos munkaidőt, a 
túlórát, a legyártott darabok után járó béreket, a jutalékokat, a juttatásokat, az alkalmazandó levonásokat és 
a nettó béreket. 

9.5      Munkaidő és túlóra 
A Dolgozók nem kötelezhetők arra, hogy heti hatvan (60) óránál többet dolgozzanak, a túlórákat is beleértve. 
Túlórát csak önkéntes alapon lehet teljesíteni. 
 
Bizonyos, a helyi jogszabályok által jól meghatározott és/vagy a helyi üzemi tanáccsal / szakszervezettel 
egyeztetett  körülmények között az IKEA rövid és korlátozott időre kötelező túlórákat írhat elő. 

9.6      Hetente legalább egy szabadnap 
A Dolgozók hetente legalább egy szabadnapra jogosultak. 

9.7      Bérek 
A Dolgozók bérét, a túlóráért járó jutalékot is beleértve rendszeres időközökben és időben, és legalább havi 
rendszerességgel kell kifizetni. 
 
A levonások soha nem haladhatják meg a Dolgozói bér 20%-át, és soha nem eredményezhetik azt, hogy a 
kifizetett bér nem éri el a törvényben meghatározott minimálbért. 
A törvényben meghatározott kötelező levonások (adók és nyugdíjpénztár), valamint a korábban megállapodott 
étkezési és lakásfenntartási támogatás, valamint szakszervezeti tagdíjak utáni levonások nem számítanak bele 
ebbe a 20%-ba. 
A Dolgozóktól letét fizetése nem kérhető. 
 
Hacsak a törvény másként nem rendelkezik, a Dolgozók bére nem lehet alacsonyabb, mint a törvényben 
meghatározott minimálbér összege. 
 
A Dolgozók minden fizetési időszak végén bérjegyzéket kapnak, amely tartalmazza a bérezéssel kapcsolatos 
valamennyi információt. A bérjegyzék tartalmazza a ledolgozott napok számát, a bruttó bért vagy a legyártott 
darabok után járó bért, a túlóráért járó bért, a jutalékokat, a juttatásokat, a törvényben meghatározott kötelező 
levonásokat, a további levonásokat és a nettó bért. 
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9.8      Szabadság 
A Dolgozóknak szabadságot kell biztosítani az alkalmazandó jogszabályoknak, helyi szokásoknak és kötelező 
rendelkezéseknek megfelelően. 

9.9     Munkaszünetek 
A Dolgozók számára megfelelő ebédidőt és szüneteket kell biztosítani. 
 
A Dolgozók részére 5 óránként naponta/műszakonként legalább egy, 30 perces vagy annál hosszabb szünetet 
kell biztosítani, hacsak nem született eltérő írásos megállapodás a Beszállító és a Dolgozók között a helyi 
szakszervezettel vagy a Dolgozói képviselettel kötött megállapodás alapján. 

9.10     Juttatások 
A Dolgozók számára biztosítani kell a nekik járó, jogszabályban meghatározott juttatásokat, például az 
egészségbiztosítást, társadalombiztosítást, nyugdíjjárulékot, stb.  

9.11    Törvényi megfelelés 
Be kell tartani a Dolgozók foglalkoztatására vonatkozó valamennyi jogszabályt és szabályozást, melyekről a 
jelen fejezet nem rendelkezik. 
 
Ezek kiterjednek, de nem korlátozódnak a toborzási gyakorlatra, a munkaszerződésekre, a munkaidőre, a 
bérekre, a szabadságra, valamint a juttatásokra vonatkozó jogszabályokra és szabályokra. 
 

10. Szálláshely                                                                                                 
 
10.1 Elszállásolás 
A beszállító által vagy a beszállító nevében biztosított szállás megfelelő és biztonságos. 
 
Egyedülálló férfiak és nők számára különálló szálláshelyet kell biztosítani. 
 
Nem lehet korlátozni a Dolgozók azon jogát, hogy szabad idejükben a szálláshelyüket elhagyják. 
 
A személyes élettér nagysága 3,8 m

2
-nél nem lehet kisebb személyenként. A szálláshelyen megfelelő 

szellőzést és/vagy fűtést kell biztosítani. 
 
A szálláshelyeknek kívülről és belülről is zárhatónak kell lenniük, és valamennyi Dolgozó részére zárható 
szekrényt kell biztosítani a személyes tárgyaik biztonságos tárolására. 
A Dolgozók számára saját ágyat/matracot kell biztosítani. 

10.2 Házvezetés 
Gondoskodni kell a mosdók és WC-k rendszeres tisztításáról, és megfelelő karbantartásáról. 
 
Gondoskodni kell arról, hogy megfelelő számú, kellően felszerelt mosdó és WC álljon rendelkezésre, és 
biztosítani kell azok megfelelő szintű karbantartását. 
 
Minden olyan területnek, ahol ételt adnak ki vagy fogyasztanak, meg kell felelnie a helyi közegészségügyi és 
higiéniai szabályoknak. 

10.3 Biztonság 
A vészkijáratoknak és útvonalaknak biztosítaniuk kell az összes Dolgozó gyors és biztonságos kimenekítését. 
 
Emeletenként legalább két, egymástól független vészkijárattal kell rendelkezni, és biztosítani kell, hogy a 
vészkijáratok és az odavezető útvonalak akadálymentesek legyenek, és a vészkijáratokat belülről nyitva kell 
tartani. 
 
A szálláshelyre vonatkozó követelmények megegyeznek a 7. fejezetben foglalt tűzvédelmi 
követelményekkel: szakképzettség és oktatás (7.3), tűzoltó készülék (7.4), kiürítési riasztás (7.6) és kiürítési 
gyakorlat (7.7).  
 
A szálláshely nem lehet ugyanabban az épületben, ahol magas kockázatú tevékenység zajlik. 

 
 



Irányelvek 
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10.4 Törvényi megfelelés 
Be kell tartani a szálláshelyre vonatkozó valamennyi jogszabályt és szabályozást, melyekről a jelen fejezet 
nem rendelkezik. 
 

11. Gyerekmunka és fiatal munkaerő       
 
11.1 A gyermekmunka megelőzése a Beszállító részéről 
A Beszállítónak rendelkeznie kell a gyermekmunka megelőzésre vonatkozó dokumentált eljárással, és azt 
folyamatosan frissítenie kell.  

11.2 Intézkedések gyermekmunka észlelése esetén a Beszállítónál 
A Beszállítónak dokumentált eljárással kell rendelkeznie annak biztosítására, hogy a Beszállítónál észlelt 
gyermekmunka esetén azonnali intézkedésre kerül sor. 
 
• Minden intézkedés a gyermek legjobb érdekét kell, hogy szolgálja. Az intézkedéseket tartalmazó 

eljárások felvázolják a követendő lépéseket, köztük a gyermeknek az adott pozícióból való eltávolítását, 
és a kedvezőbb és fenntarthatóbb lehetőségek biztosítását a gyermek fejlődése érdekében. A szokásos 
eljárások megfelelnek az "IKEA gyermekmunka megelőzéséhez és fiatalkorú munkavállalók támogatásához 
vezető út" c. dokumentumnak. 

• Gyermekmunka észlelése esetén az IKEA-t haladéktalanul értesíteni kell. 

11.3 A gyermekmunka megelőzése az alvállalkozók részéről 
A Beszállítónak rendelkeznie kell a gyermekmunka megelőzésre vonatkozó dokumentált eljárással, amely 
biztosítja a gyermekmunka megelőzését a Beszállító alvállalkozóinál.  

11.4 Intézkedések gyermekmunka észlelése esetén a Beszállító alvállalkozóinál 
A Beszállítónak dokumentált eljárással kell rendelkeznie annak biztosítására, hogy az alvállalkozóinál észlelt 
gyermekmunka esetén azonnali intézkedésre kerül sor. 
 
• Minden intézkedés a gyermek legjobb érdekét kell, hogy szolgálja. Az intézkedéseket tartalmazó 

eljárások felvázolják a követendő lépéseket, köztük a gyermeknek az adott pozícióból való eltávolítását, 
és a kedvezőbb és fenntarthatóbb lehetőségek biztosítását a gyermek fejlődése érdekében A szokásos 
eljárások megfelelnek az "IKEA gyermekmunka megelőzéséhez és fiatalkorú munkavállalók 
támogatásához vezető út" c. dokumentumnak. 

• Gyermekmunka észlelése esetén az IKEA-t haladéktalanul értesíteni kell. 

11.5 Fiatal Dolgozók védelme 
Az IKEA támogatja a fiatal Dolgozók legális munkavállalását. A fiatal munkavállalók 18 éves korukat még 
nem, ám a munkavégzéshez előírt minimális kort már betöltő, munkába lépő személyek. 
 
A Beszállító köteles gondoskodni arról, hogy a fiatal Dolgozókkal a jogszabályoknak megfelelően bánjanak, és 
köteles megóvni őket minden olyan munkától, amely a természetéből adódóan veszélyezteti azok 
egészségét, biztonságát vagy erkölcsét. 
 

 • A Beszállító köteles megnevezni azokat a tevékenységeket, amelyek fiatal Dolgozók számára 
 megfelelőek. 

 • Fiatal Dolgozók nem végezhetnek veszélyes munkát.  
 Fiatal Dolgozók éjszaka nem dolgozhatnak. 
 

12. Diszkrimináció                                                   
 
12.1 Diszkrimináció elleni politika és eljárások 
Olyan politikával és eljárással kell rendelkezni, amelyek tartalmazzák a diszkriminációra vonatkozó megelőző 
és helyesbítő intézkedéseket.  

12.2 Diszkrimináció 
A Dolgozókkal szemben a toborzás vagy foglalkoztatás során nem alkalmazható diszkrimináció faj, vallás nemi 
identitás, családi állapot, életkor, politikai hovatartozás, nemzetiség, fizikai képességek, a szexuális orientáció, 
etnikai vagy más dimenzió önazonosságuka a felvétel és foglalkoztatás során. 
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Minden Dolgozó, a hagyományos és alvállalkozói munkaszerződéssel foglalkoztatott Dolgozókat is beleértve, 
egyenlő jogokkal rendelkeznek és azonos szociális juttatásokra jogosultak, hacsak a jogszabályok azokat nem 
korlátozzák. 
 
12.3 Törvényi megfelelés 
Be kell tartani a diszkrimináció megelőzésére vonatkozó valamennyi jogszabályt és szabályozást, melyekről a 
jelen fejezet nem rendelkezik. 

 
13. Dolgozói részvétel                                            
 
13.1 Munkahelyi feltételek 
Rendelkezni kell egy dokumentált, és a Dolgozók előtt is ismert módszerrel, ami az Egészségügyi és 
Biztonsági Bizottság vagy azzal egyenértékű szervezet létrehozása révén hatással van az IWAY-hez 
kapcsolódó ügyek fejlesztésére irányuló munkahelyi tevékenységekre. 
 
A módszer az azonosított veszélyekre, kockázatokra és problémákra fókuszál, és dokumentált intézkedéseket 
tartalmaz a munkahelyi környezet folyamatos fejlesztése érdekében. Másik célja a váratlan események és 
balesetek számának csökkentése, és a Dolgozók munkahelyi részvételének fokozása. 
 
A dokumentált terveket és az intézkedések eredményeit minden Dolgozó számára hozzáférhetővé kell tenni. 

13.2 Panasztételi eljárás 
Dokumentált eljárással kell rendelkezni az IWAY-hez kapcsolódó kérdések és problémák, pl. a 
diszkrimináció, a zaklatás vagy a visszaélés jelentése tekintetében. Ezeket az eljárásokat valamennyi 
Dolgozónak ismernie kell. 
 
A panasztételi eljárás leírja, hogy a Dolgozóknak, a szerződéses és alvállalkozói jogviszonyban foglalkoztatott 
Dolgozókat is beleértve, hogyan kell problémáikat és panaszaikat közvetlenül a Beszállító felé jelezniük. 

13.3 Egyesülési szabadság 
A Beszállító tiszteletben tartja a Dolgozóknak azon jogait, hogy egy választásuk szerinti szervezethez 
csatlakozzanak, vagy egy szervezetet hozzanak létre, a megtorlástól, közbeavatkozástól, megfélemlítéstől, 
vagy zaklatástól való félelem nélkül. 
 
Olyan országokban, ahol az egyesülés szabadságát törvény szabályozza, korlátozza vagy tiltja, a Beszállító 
nem akadályozhatja a független és szabad Dolgozói képviselet alternatív formáit. 

13.4 Kollektív szerződés 
A Dolgozók jogosultak a kollektív szerződésben foglalt jogok gyakorlására a megtorlástól, közbeavatkozástól, 
megfélemlítéstől, vagy zaklatástól való félelem nélkül. 
 
Olyan országokban, ahol a kollektív szerződéskötés szabadságát törvény szabályozza, korlátozza vagy tiltja, a 
Beszállító nem akadályozhatja a független és szabad Dolgozói szerződéskötés alternatív formáit. 

13.5 Törvényi megfelelés 
Be kell tartani a Dolgozók jogaira vonatkozó valamennyi jogszabályt és szabályozást, melyekről a jelen 
fejezet nem rendelkezik. 
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14. Zaklatás, visszaélés és fegyelmi 
cselekmények 
 
14.1 A zaklatás és visszaélés elleni politika és eljárás, valamint a fegyelmi intézkedések 
szabályai 
Gondoskodni kell a zaklatás és visszaélés elleni politika és eljárások megvalósulásáról, melyek 
meghatározzák a követendő megelőző és helyesbítő intézkedések, valamint a fegyelmi intézkedések 
jellegét. 
 
A fenti politika és eljárás valamennyi Dolgozóra érvényes, és azokat a helyszínen foglalkoztatott valamennyi 
Dolgozónak ismernie kell, a szerződéses és alvállalkozói jogviszonyban foglalkoztatott Dolgozókat is beleértve. 

14.2 Büntetés és jogorvoslat 
A Beszállító nem vehet részt, nem támogathatja, és nem engedélyezheti a testi fenyítés, az erőszakkal való 
fenyegetés vagy egyéb mentális vagy fizikai kényszerítés alkalmazását, és nem alkalmazhat nyilvános 
figyelmeztető és büntető rendszert. 
 
A Dolgozóknak, a szerződéses és alvállalkozói jogviszonyban foglalkoztatott Dolgozókat is beleértve, joguk van a 
megrovás/fegyelmi intézkedés/elbocsátás elleni jogorvoslathoz. Ezeket a jogorvoslatokat fel kell jegyezni. 

14.3 Zaklatás és visszaélés 
A Beszállító nem vehet részt, nem támogathat, és nem engedélyezhet semmilyen zaklatást vagy visszaélést 
a Dolgozókkal szemben, a szerződéses és alvállalkozói jogviszonyban foglalkoztatott Dolgozókat is beleértve, sem a 
munkahelyen, sem a lakóhelyen. 

14.4 Törvényi megfelelés 
Be kell tartani a Zaklatásra, visszaélésre és fegyelmi cselekményekre vonatkozó valamennyi jogszabályt és 
szabályozást, melyekről a jelen fejezet nem rendelkezik. 
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Meghatározások és szószedet 
 
 

Adósrabszolgaság – nem csak fizikai kényszer alatt, hanem adósság, kölcsön vagy letétek miatt végzett 
munka. Lásd Kényszermunka. 
 
Alvállalkozó – olyan vállalat, amely valamely IKEA-Beszállító számára szolgáltatást nyújt, nyersanyagot, 
alkatrészeket készít és/vagy gyártási kapacitást nyújt. 
 
Baleset – olyan esemény, ami valamilyen sérüléshez vezet. 
 
Beszállító – ebben a dokumentumban, az IKEA Csoporthoz tartozó vállalatok részére terméket, alkatrészt, 
nyersanyagot előállító és/vagy szállító, vagy szolgáltatásnyújtást végző eladó, kereskedő vagy szolgáltató. 
Ez a fogalom valamennyi IWAY-hez kapcsolódó dokumentumban alkalmazandó. 
 
Börtönmunkások – Az WAY követelményei szigorúan tiltják a börtönmunkások foglalkoztatását az IKEA 
részére való termékek gyártása vagy a szolgáltatások nyújtás során. Eseti alapon meg lehet fontolni az 
egyének társadalomba való visszailleszkedését elősegítő kormányzati programokban való részvétel lehetőségét. 
Az erre vonatkozó kritériumokat, az ILO Egyezmény alapján, kérésre rendelkezésre kell bocsátani. 
 
Dolgozó – ebben a dokumentumban magában foglalja a saját munkavállalókat, a helyszínen ideiglenesen 
foglalkoztatott munkavállalókat, a teljesítménybérezésű munkavállalókat, a szerződéses munkavállalókat, 
köztük a migráns munkavállalókat, gyakornokokat, és a próbaidőn lévő munkavállalókat. 
 
Eljárások – egy tevékenység vagy folyamat speciális munkafolyamatainak strukturált leírása. Az eljárás 
általában írásbeli formában készül el, de az egyszerűség érdekében képek, jelek, grafikonok stb. 
formájában is bemutatható. 
 
Elsősegély-felszerelés – nem csak az elsősegélydoboz, hanem a kockázatelemzési folyamat során 
szükséges egyéb felszerelések, pl. szem-mosó, vészhelyzeti zuhany, nyakmerevítő, defibrillátor, hordágy stb. 
 
Etnikai hovatartozás - kulturális örökség, ki is az a "személy", közös nyelv, nyelvjárás, hagyományok stb. 
által bizonyos kultúrához való tartozás. 
 
Folyamatos frissítés – a gyártásban, a tevékenységekben vagy a szolgáltatásnyújtás terén bekövetkező 
változások esetén a dokumentumok frissítésre kerülnek. Például, egy új vegyi anyag bevezetésekor, 
amihez a Vegyszerek jegyzékét frissíteni kell, és a vonatkozó MDSD-t rendelkezésre kell bocsátani. 
 
Gyermek -  minden 18 év alatti személy. 
 
Gyerekmunka - a gyermekmunka  olyan gyermek által végzett munka, amely akadályozza a gyermek 
egészséges növekedéssel és fejlődésével kapcsolatos jogainak érvényesülését, valamint megvonja tőle a 
minőségi oktatáshoz való jogot. 
A gyermekmunka, a minimális munkavégzési kort el nem érő gyermek által végzett munka, amely nem 
minősül az IKEA által jóváhagyott könnyű munkának vagy szakmai gyakorlatnak / szakmai képzésnek. A 
munkavégzés alsó korhatárát a nemzeti jogszabályok határozzák meg, és e meghatározott kor elérését 
követően foglalkoztatható az adott illető teljes munkaidőben. A szóban forgó korhatár 16, 15, vagy egyes 
fejlődő országokban akár 14 év lehet. 
 
IWAY követelményei vagy azzal egyenértékű információk – ha egy Beszállító saját maga által 
kidolgozott és megvalósított követelményekkel, rendszerekkel és eljárásokkal rendelkezik, amelyek az 
IWAY-ben megfogalmazott kérdéseket is érintik, az IKEA a Beszállító követelményeit, rendszereit és 
eljárásait eseti alapon az IWAY-jel egyenértékű követelményekként fogadhatja el. 
 

Könnyű munka- olyan, a gyermek oktatását, képzését, betanítását nem befolyásoló  egyszerű, körülhatárolt 
feladatok végzése felnőtt személy megfelelő felügyelete alatt, amely nem fenyegeti a gyermek egészségét 
sem biztonságát, játékra való jogát. A könnyű munka végzése során érvényes egészségvédelmi és biztonsági 
követelmények ugyanazok, mint a fiatal munkavállalók esetében (veszélyes munka tilalma). Ott, ahol ezt a 
nemzeti jogszabályok megengedik, 13-14 évesek végezhetnek könnyű munkát. 

 



Irányelvek 
A különféle termékek, anyagok és szolgáltatások beszerzésével kapcsolatos minimális 
környezeti követelmények, valamint szociális- és munkaköri körülmények. 
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Kényszermunka – minden olyan munka vagy szolgáltatás, amelynek az elvégzésére a személy rá van 
kényszerítve személyes tárgyai, pl. személyi igazolványa, útlevele stb., elkobzásának büntetése 
fenyegetettsége mellett, és amely munkára a személy nem önként jelentkezett. 
 
Kockázatértékelés – azon munkahelyi feltételek alapos vizsgálata, amelyek személyi sérüléshez vezethetnek. 
A kockázatértékelést meg kell vizsgálni annak meghatározása érdekében, hogy történtek-e megfelelő 
elővigyázatossági lépések a helyesbítő intézkedések megvalósítása érdekében, amennyiben szükséges. 
 
Kollektív szerződés – a munkáltató és a dolgozók képviselői (a Dolgozók által szabadon és függetlenül 
választott) közötti tárgyalások. 
 
Kritikus alvállalkozó – A kritikus alvállalkozó meghatározása a vonatkozó IKEA-szervezet által 
meghatározott alábbi definícióra épül: 
Az alvállalkozók akkor tekinthetők kritikus alvállalkozóknak, ha az általuk végzett tevékenységek súlyosan 
károsíthatják a környezetet, a Dolgozók egészségét vagy biztonságát, vagy olyan iparágban tevékenykednek, 
amely hajlamos vagy gyermekmunka, kényszermunka vagy adósrabszolgaság alkalmazására. 
 
Nemi identitás - az egyes személyek önazonosítása nőként, férfiként vagy transgender neműként. 
 
Minimális munkavégzési életkor - A legális munkavégzés alsó korhatárát a nemzeti jogszabályok 
határozzák meg, és e meghatározott kor elérését követően foglalkoztatható az adott 
 
MSDS – anyagbiztonsági adatlap (MSDS), biztonsági adatlap (SDS) vagy termékbiztonsági adatlap (PSDA). 
Az MSDS egy írásbeli dokumentum, amely a Dolgozók és a veszélyhelyzeti személyzet számára információt 
nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére vonatkozó eljárások tekintetében. 
 
Munkaszerződések – egy Dolgozó és a munkáltató között létrejött megállapodás, amely meghatározza a 
munkavégzés feltételeit. A munkaszerződést megbízólevél és ajánlati levél is helyettesítheti. 
 
Politika – valamely vállalat vezetősége által kidolgozott és végrehajtott alapelvek és a hozzájuk kapcsolódó 
irányelvek összessége, melyek célja a tevékenységek irányítása és korlátozása a hosszú távú célok elérése 
érdekében. 
 
PPE (személyi védőeszközök) – magukban foglalják, de nem korlátozódnak pl. a munkavédelmi sisakokra, 
szemüvegekre, kesztyűkre, cipőkre, füldugókra, kötényekre, maszkokra stb. 
 
Szakmai gyakorlat / gyakornok / szakmunkás képzés vagy orientáció - legalább 14 éves kort elérő 
diák által végzett olyan munka, amelyre:  
a. képzés vagy betanítás során kerül sor, és amelyért az iskola vagy az oktatási intézmény tartozik 
felelősséggel;  
b. és vagy az illetékes szervek által jóváhagyott cégben, illetve beszállítónál bevezetett képzési / oktatási, 
vagy a pályaválasztás, illetve oktatás elősegítésére irányuló program. 18 évnél fiatalabb személyek esetében 
minden szakmunkás gyakorlatot vagy szakmunkás képzést előzetesen kérvényezni kell, és az IKEÁ-nak jóvá 
kell hagynia. 
 
Szálláshely – a munkáltató által biztosított szállás, ami hálóhelyiségekből vagy egy különálló épületből áll, és 
elsődleges célja a szállás biztosítása magánszemélyek, családok vagy Dolgozók csoportjai számára. 
A kamionsofőrök vezetőfülkéje nem tekinthető szálláshelynek. 
 
Tűzeset (ahhoz közeli helyzet) – olyan helyzet, amely könnyen tűz keletkezéséhez vezethet, amelyben 
emberek és/vagy berendezések megsérülhetnek/károsodhatnak. 
 
Váratlan események (ahhoz közeli helyzet) – olyan munkahelyi helyzetek, amelyek könnyen személyi 
sérüléshez és/vagy környezeti károsodáshoz vezethetnek. 
 
Vegyszerek – vegyi anyagok és termékek, melyek kiterjednek, de nem korlátozódnak az alábbiakra: 
kenőolaj, dízel, ragasztó, lakk, oldószer, festékek, keményítők, színezőanyagok, viaszok, savak, sók, 
adalékanyagok, gázok stb. 

 
 
 

 
 



Irányelvek 
A különféle termékek, anyagok és szolgáltatások beszerzésével kapcsolatos minimális 
környezeti követelmények, valamint szociális- és munkaköri körülmények. 
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Veszélyes hulladék – olyan veszélyes hulladékok, amelyek kémiai, fizikai és biológiai tulajdonságaiknak 
(pl. gyúlékony, robbanásveszélyes, mérgező, radioaktív vagy fertőző) köszönhetően veszélyt jelenthetnek 
az egészségre és/vagy a környezetre. Magában foglalja, de nem korlátozódik a helyi jogszabályok alapján 
veszélyes hulladéknak nyilvánított hulladékokra. 
 
Zaklatás – bármilyen támadó jellegű magatartás, megjegyzés vagy megnyilvánulás, amely 
megszégyenít, megsért vagy kínos helyzetbe hoz, valamint bármilyen megfélemlítés vagy fenyegetés. A 
zaklatás kiterjed, de nem korlátozódik az alábbiakra: 
- súlyos vagy ismétlődő durva, bántó vagy támadó jellegű megjegyzések 
- szexista, rasszista vagy egyéb támadó jellegű képek, poszterek bemutatása 
- fenyegetés, megfélemlítés vagy megtorlás 
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