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Az emberek az egész világon változásra 
vágynak – ahogyan mi is. A bolygónk  
az egyetlen hely, amit az otthonunknak 
hívhatunk. 
 
Ha a jövőben is itt szeretnénk élni, már  
ma meg kell változtatnunk a szokásainkat  
– és ezt az otthonunkban kezdhetjük el.  
A 2020-as pénzügyi évben elhatároztuk, 
hogy sokkal hangsúlyosabban állunk ki  
a vásárlók, a munkatársak és a döntésho-
zók elé, hogy változásra szólítsuk fel őket  
a fenntarthatóság, sokszínűség és a befo-
gadó társadalom ösztönzése érdekében. 
Kineveztük ezt az évet a fenntarthatóság 
évének.
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mondja Mounia El Hilali,  
az IKEA magyarországi-cseh-
országi-szlovákiai régiójának 
kereskedelmi és fenntartha-
tósági vezetője. 

Egy évtizedünk maradt arra, hogy 
megvédjük közös otthonunkat  
az éghajlatváltozás legsúlyosabb 
következményeitől. A fenntartható-
ság éve tehát csak a kezdet – 



3

O
sz

lo
po

k 
és

 s
tr

at
ég

ia

Egészséges és 
fenntartható 
élet

Klímavédelem és 
újrahasznosítás

Tisztesség és 
egyenlőség
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Multinacionális vállalatként nagy hatást 
gyakorolunk a bolygónkra, és tudjuk, hogy 
felelősségünk ezt a hatást pozitív irányba 
fordítani. Az IKEA-nak nagy lehetősége és 
felelőssége van abban, hogy az élen járjon 
azáltal, hogy az egészséges és fenntartható 
életmódot megfizethetővé, kívánatossá és 
hozzáférhetővé tegye az emberek többsége 
számára. 

Lehetővé tenni az embereknek, 
hogy egészségesebb és 
fenntarthatóbb életet élhessenek

A körkörös és fenntartható 
fogyasztás népszerűsítése mellett

Jobb mindennapi életet 
célzó társadalmi mozgalom 
megteremtése iránt

Elkötelezettek vagyunk:

2030-ig céljaink között 
szerepel, hogy több mint 
1 milliárd ember számára 
tegyük vonzóvá és lehetővé, 
hogy szebb hétköznapokat 
éljenek meg, figyelembe 
véve a bolygónk korlátait.
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Főbb tevékenységeink a 2020-as pénzügyi évben

Podcastot indítottunk 
a fenntarthatóság 
témájában 

A fenntarthatóságról szóló 6 
epizódot több mint 550 000-en 
játszották le a Spotify-on és  
a YouTube-on
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Bemutattuk az  
„A fenntarthatóbb 
világ otthon kezdődik” 
kampányunkat  

A 2020 júniusi és júliusi kampány 
során elértük a célközönség 
majdnem 90%-át, és arra ösztönöztük 
őket, hogy fenntarthatóbb módon 
éljenek otthon, különös tekintettel az 
élelmiszer-pazarlásra. 

Az elkötelezettség felgyorsítása 
érdekében bemutattuk a hasznos 
tippeket és trükköket tartalmazó  
IKEA Better living mobilalkalmazást, 
hogy játékos módon támogassuk  
a fenntartható életet.

A kampány fontos része volt  
a megtakarításokra összpontosító 
10 napos kihívás. Ezekben 
a napokban mintegy 3800 
munkatárs és vásárló 135 000 
CO2-t, 10 700 kg hulladékot és 
1400 liter vizet takarított meg.
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Növényalapú élelmiszerajánlat 
az IKEA áruházak éttermében  
és a Svéd Finomságok Boltjában 

A bútorok második élete 
A világ sürgető klímaválsággal néz szembe. 
Felismerve az azonnali fellépés fontosságát, 
az IKEA-nál keményen dolgozunk azon 
törekvésünk megvalósításán, hogy 2030-ig 
klímapozitívvá váljunk. A kirakós egyik ilyen 
darabja a növényi eredetű élelmiszerek 
arányának növelése – amilyen a vadonatúj 
húsmentes golyónk is. A HUVUDROLL 
húsmentes golyónkat 2020 augusztusában 
vezettük be a választékba, az ikonikus IKEA 
húsgolyó húsmentes alternatívájaként.  
A klímalábnyoma csupán 4%-a a hagyományos 
húsgolyóénak, azonos íz, állag és ár mellett.

Az erőforrások hatékony felhasználása mindig 
is része volt az IKEA munkamódszerének. Most 
szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a körkörös 
fogyasztás új norma legyen a vásárlóink számára 
is. 2020 júniusában új szolgáltatást vezettünk 
be soroksári áruházunkban a Bútorok második 
élete néven. A Bútorok második élete szolgáltatás 
lehetőséget ad a vásárlóknak használt IKEA bútoraik 
értékesítésére – a székektől a könyvespolcokig – 
a soroksári IKEA áruházban, amelynek vételárát 
utalványon kapják meg. Ebben az időszakban több 
mint 200 bútort sikerült újra eladni. Reméljük, 
hogy ezzel a kezdeményezéssel ösztönözni tudjuk 
vásárlóinkat, hogy fenntarthatóbb életet éljenek, 
miközben pénzt takarítanak meg és ki tudják 
használni az IKEA bútorok teljes életciklusát. 
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Az egyszer használatos műanyagok elhagyása Fenntarthatóbb termékek 
vásárlóinknak 

Hozzá akarunk járulni egy hulla-
dék nélküli világhoz, és képessé 
tenni az embereket arra, hogy 
fenntarthatóbb döntéseket hoz-
zanak. Az a célunk, hogy az IKEA 
lakberendezési kínálatában hasz-
nált összes műanyag 2030-ig 
megújuló vagy újrahasznosított 
legyen, fontos része a fenntart-
hatósági stratégiánknak,  
a People and Planet Positive-nak.

Az egyszer használatos műanya-
gok kivonása a lakberendezési 
kínálatunkból, valamint étterme-
inkből, kávézóinkból és bisztró-
inkból csak egyike azoknak  
a dolgoknak, amelyekkel  

Célunk, hogy minden IKEA terméket és megol-
dást az egészség és a fenntarthatóság szem-
pontjainak figyelembe vételével tervezzünk 
meg. Ez magában foglalja a készítés módját – 
például az általunk használt anyagokat –, vala-
mint a funkcióikat és a felhasználásukat. Nem 
állunk meg az egyszer használható műanya-
gok fokozatos megszüntetésénél. A következő 
pénzügyi évre azt a feladatot tűztük ki magunk-
nak, hogy fokozatosan beszüntetjük az egyszer 
használható (nem újratölthető) elemek árusítá-
sát. A cél inspirálni, és mindenkinek, aki gyak-
ran használ hagyományos elemet, lehetővé 
tenni, hogy újratölthető elemekre térjen át és 
ezáltal csökkentse a pazarlást, és idővel pénzt 
takarítson meg. Új légtisztító termékek beveze-
tésével a légszennyezés kérdéskörére – mint az 
egyik legnagyobb egészségügyi kihívásra – is 
összpontosítunk.

hozzájárulunk az egyszer használatos 
termékek okozta műanyagszennyezés 
mérsékléséhez. 2020-ban az olyan tár-
gyakat, mint a szívószál, evőeszkö-
zök, poharak és tányérok, 100%-ban 
megújuló forrásokból készült eldob-
ható termékekkel váltottuk fel.
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Klímavédelem és 
újrahasznosítás
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Az éghajlatváltozás és a természeti erőforrások növekvő 
globális felhasználása már az IKEA üzletvitelére is hatással 
van, és ami még fontosabb, az emberek és a vadon élő 
állatok életére is kihat. Amikor azon dolgozunk, hogy 
meghosszabbítsuk anyagaink és termékeink élettartamát, 
segítünk mérsékelni a klímalábnyomunkat azáltal, 
hogy csökkentjük az előállított új anyagok és a jövőbeni 
hulladék mennyiségét. Termékeinket a kezdetektől fogva 
újrafelhasználásra, felújításra, újragyártásra és végül 
újrafeldolgozásra tervezzük, körkörös terméktervezési 
elveinket alkalmazva a termékfejlesztés folyamata során.

Körkörös vállalkozássá átalakulni

Klímapozitívvá válni

Az erőforrások újratermelése,  
az ökoszisztémák védelme  
és a biológiai sokféleség 
támogatása iránt

Elkötelezettek vagyunk:

2030-ra vonatkozó 
törekvésünk, hogy körkörös 
és klímapozitív üzleti 
vállalkozássá váljunk.

Kl
ím

av
éd

el
em

 é
s 

új
ra

ha
sz

no
sí

tá
s



11

Főbb tevékenységeink a 2020-as pénzügyi évben

Hulladékfeldolgozás 

Célunk, hogy kis mennyiségű hulladékot 
termelő vállalkozássá váljunk. Áruházaink-
ban intézkedéseket teszünk a felesleges 
pazarlás elkerülése érdekében. A hulladék-
hatékonyságot egy index alapján mérjük, 
amely a kiskereskedelmi tevékenység során 
keletkező összes hulladék és az eladott áruk 
(kg/köbméter) hányadosa. Ez minél kisebb, 
annál jobb.

Hulladék/eladott 
áru [kg/m³]

Újrahasznosítási 
arány*

Szemétlerakóba 
került hulladék

Odafigyelünk arra, hogyan válogat-
juk a hulladékot, és nyomon követ-
jük az olyan hulladék arányát, amely 
az anyag újrafeldolgozását, aerob és 
anaerob lebontását teszi lehetővé, 
szemben a hulladék elégetésével vagy 
a legrosszabb esetben szemétlerakó-
ba kerülésével.

*Az újrahasznosított hulladék meghatározása: 
„Anyag-újrahasznosítás”, „Anaerob emésztés” 
vagy „Aerob emésztés”

A hulladékunk nagy részét a csomagolóanyagok teszik 
ki. Valójában a leggyakoribb hulladékfajtánk a karton-
papír. Hulladékunk jelentős része fa vagy fatermékek-
ből származik, akár építésből, akár kidobott termé-
kekből. A régiónkban üzemelő áruházak tekintetében 
a belső infrastruktúrától és a rendelkezésre álló helyi 
hulladékgazdálkodási hálózattól függően a keletkező 
hulladék 11–27 frakcióra osztható.

Kartonpapír/papír 60 %
79 %

12,9

Fém 2 %

Műanyagok 9 %

4,9 %

Egyéb  
hulladékfrakció 12 %

Fa/fatermékek 13 %

Vegyes (nem  
válogatott) hulladék 4 %

A leggyakoribb frakcióink: 
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Energiahatékonyság 
és megújulóenergia-
felhasználás

Vízmegtakarítás

Létesítményeink azon dolgoznak, hogy a működésük 
során megújuló energiát használjanak. Mostanra si-
került 100%-ban zöld villamos energiát beszereznünk 
minden kiskereskedelmi helyszínünkön. Azon va-
gyunk, hogy korlátozzuk bolygólábnyomunkat (szén-
dioxid kibocsátáson alapuló mutató) azáltal, hogy a 
fűtési és hűtési rendszerek cseréjét helyezzük előtér-
be a megújuló energiaforrásokból táplálkozó modern 
rendszerek kiépítése érdekében.

Az energiahatékonyságot rendszeresen ellenőrizzük, 
és a hosszú távú ütemtervnek megfelelően fejleszté-
seket hajtunk végre.

Mérjük a vízfelhasználási hatékonyságunkat is,  
és lépéseket teszünk annak javítására – például  
víztakarékos csapok használatával a mosdókban.

Energiafelhasználás 
(kWh/m2)

Vízfelhasználás 
literben 
látogatónként

Éves összehasonlítás 
(a negatív érték 
javulást jelent)

176

8,56

-2,2 %
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Planetary Footprint

Kizárólag megújuló és újrahasznosított 
anyagok felhasználására törekszünk 

Az IKEA-ban a teljes hatásunkat az ÜHG (Üvegházhatá-
sú Gáz) protokoll szerint mérjük a Planetary Footprint 
(Bolygólábnyom) nevű mutató segítségével. A Planetary 
Footprint a felhasznált energia és víz, a keletkezett hul-
ladék (típus és kezelés szerint) és a hűtőközeg szivárgá-
sának (amelyek erős üvegházhatású gázok) által okozott 
környezeti hatások együtteséből tevődik össze. A Plane-
tary Footprint mérése lehetővé teszi számunkra, hogy 
nyomon kövessük előrehaladásunkat a globális célok te-
rén, amelyek arra vezérelnek minket, hogy 2030-ra meg-
felezzük az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, és 
2050-re elérjük a nulla szintet. 

Az IKEA termékválasztékának 60%-a megújuló 
anyagokon alapul, mint például a fa és a pamut, 
10%-a pedig újrahasznosított anyagokat tartalmaz. 
Az IKEA alapanyaggal kapcsolatos erőírásainak 
szigorúsága egyre komolyabb, és továbbra is új 
és izgalmas változásokat eredményez olyan terü-
leteken, mint a megnövekedett újrahasznosított 
tartalom. Például folytatjuk az újrahasznosított fa-
feldolgozó létesítményekbe, a berendezésekbe és 
a logisztika fejlesztésébe történő beruházásokat, 
hogy lehetővé tegyük az újrahasznosított anyagok 
fokozottabb felhasználását a forgácslapokban.

969 718    

-34%
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Éves összehasonlítás 
(a negatív érték 
javulást jelent)
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Bútorok visszavásárlása 

Azáltal, hogy a legtöbb IKEA áruházban 
a Circular Hubban (Fenntarthatósági 
Ponton) visszahozott, megrongálódott 
vagy korábban dekorációnak használt 
termékeket kedvezményes áron értéke-
sítünk, hulladékcsökkentést szeretnénk 
megvalósítani. A 2020-as pénzügyi év-
ben 339 820 terméket adtunk el így. 

Az IKEA elkötelezte magát, hogy 2030-ra 
klímapozitívvá válik azáltal, hogy abszolút 
értékben annál is jobban csökkenti az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, 
mint amennyit a teljes IKEA értéklánc 
kibocsát, miközben növeli az IKEA üzletág 
nyereségességét. Így járulunk hozzá  
a globális hőmérséklet-növekedés  
1,5 °C-ra történő visszaszorításához  
a század végére.
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Tisztesség 
és egyenlőség
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Hiszünk a tisztességes és egyenlő társadalom-
ban, amely sokak számára előnyös. Üzleti te-
vékenységünket még inkább befogadó módon 
fogjuk folytatni – az emberi jogok tiszteletben 
tartásával, a sokszínűség ösztönzésével, a tisz-
tességes és értékes munka előmozdításával  
az IKEA értékláncán keresztül, valamint azáltal, 
hogy lehetővé tesszük az emberek számára, 
hogy szebb életet biztosítsanak maguknak  
és családjuknak.

A tisztességes és értékes munka 
lehetőségének megteremtése 
és támogatása iránt a teljes 
értékláncunkon keresztül

Befogadó üzleti szemlélet mellett

Az egyenlőség hangsúlyozása 
mellett

Elkötelezettek vagyunk: A 2030-ra vonatkozó törekvésünk az, 
hogy az IKEA vezető szerepet töltsön be 
a sokak számára előnyös, igazságos és 
egyenlő társadalom megteremtésében. 
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Főbb tevékenységeink a 2020-as pénzügyi évben:

A közösségek támogatása a COVID-19 járvány idején 

Az IKEA-nál azt szeretnénk biztosítani, hogy 
vállalkozásunk pozitív hatással legyen az 
emberekre és a környezetre. A társadalom 
jelenleg eddig nem tapasztalt helyzetbe ke-
rült a COVID-19 járvány miatt. Most minden-
nél jobban szükségünk van egymásra, és 
segítenünk kell azokat az embereket, akiket 
ez a járvány a leginkább érint. Fontos fela-
datunk támogatni azokat, akiknek támaszra 
van szükségük, hogy továbbra is teljesíteni 
tudjuk jövőképünket – ez most a válság ide-
jén fontosabb, mint valaha. 

A COVID-járvány első hulláma során támo-

gattuk a frontvonalban dolgozókat: kór-
házi és egészségügyi dolgozókat, szociá-
lis munkásokat és azokat, akiket  
a COVID-19 leginkább fenyeget: az idős 
állampolgárokat, a hajléktalanokat és  
a tartósan betegeket.

Magyarországon 30 millió forintos ado-
mánnyal segítettünk és több mint 27, 
bajba került embereket felkaroló szerve-
zetet támogattunk.
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Támogatjuk a gyerekek játékhoz 
való jogát 

A beszállítói magatartási 
kódexünk szigorítása

A gyermekek álmai alapján megvalósított já-
tékokat gyártunk! Hisszük, hogy minden gyer-
meknek joga van játszani és fejlődni, beleértve 
a közös alkotást is. Éppen ezért évente több 
ezer gyermek világszerte lerajzolja álmai puha 
játékfiguráját, és mi a legjobb ötleteket puha 
figurák képében elkészítjük. A SAGOSKATT kor-
látozott puha játék kollekciójából származó 
teljes bevételt olyan nonprofit szervezeteknek 
adományoztuk, amelyek a gyermekek játék-
tevékenységét és fejlődését támogatják he-
lyi közösségekben, a régió IKEA áruházainak 
környezetében. Ebben az évben Szlovákiából 
is hirdettek nyertest, a 9 éves Máriát, akinek 
katica-egere nyerte el a zsűri tetszését. Régi-
ónkban – Magyarországon, Csehországban és 
Szlovákiában – összesen 27 455 eurót adomá-
nyoztunk nonprofit szervezeteknek.

A 2020-as pénzügyi évben bemutatkozott 
a beszállítóinknak szóló, frissített IWAY 6 
(magatartási kódexünk). Olyan új témákkal 
bővült, mint például a biológiai sokféleség 
és a természetvédelem, az állatjóllét, és fo-
kozott figyelmet fordít a munkavállalók  
kompetenciafejlesztésére.
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A Sokszínűség Európai Chartája

Egyenlőség mindenkinek 

Az egyenlőség az alapja egy jobb élet megte-
remtésének. 2018-ban az IKEA Magyarorszá-
gon, a Cseh Köztársaságban és Szlovákiában 
is aláírta a Sokszínűség Európai Chartáját. Ez 
teljes mértékben összhangban van azzal, aho-
gyan az IKEA megközelíti a sokféleséget és az 
integrációt. A charta értelmében a munkáltatók 
elkötelezettek a toleráns munkakörnyezet kiala-
kításában és olyan kultúra kiépítésében, amely 
szakmailag mindenki számára nyitott, nemtől, 
fajtól, bőrszíntől, etnikai hovatartozástól, vallás-
tól, világnézettől, egészségi állapottól, életkor-
tól vagy szexuális irányultságtól függetlenül.

Az egyenlőség éllovasai szeretnénk lenni, ezért 
célunk 2022-re olyan vállalattá válni, ahol tény-
legesen megvalósult a valódi, nemek közöt-
ti egyenlőség. Ami esélyegyenlőséget jelent, 
egyenlő bérezést, és 50-50%-os nemek közötti 
megoszlást a vállalat egészében. Majdnem  
50-50 arányban vannak a nők és a férfiak a ve-
zető pozíciókban, és elkötelezettek vagyunk 
ennek fenntartása mellett. Nagyon büszkék va-
gyunk arra, hogy nincs különbség a férfiak és  
a nők bére között ugyanazért a munkáért.
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Szivárványos táska az LMBT+-ért 

Az IKEA munkatársainak támogatása 

Az IDAHOT (Homofóbia, transzfóbia és bifó-
bia elleni világnap) kapcsán piacra dobtuk  
a STORSTOMMA limitált kiadású szivárványos 
táskát. Ez nem csupán egy táska, hanem ál-
lásfoglalás is. Egy szimbólum. Ezért a táskák 
eladásából származó összes bevételt a krízis-
helyzetben lévő LMBT+ személyeket támo-
gató szolgáltatásokat és tanácsadást nyújtó 
projekteknek és szervezeteknek ajánlottuk fel.

Büszkén mondhatjuk, hogy együtt valóban 
gondoskodtunk munkatársainkról, és tá-
mogatásunkról biztosítottuk őket a foglal-
koztatásuk, jövedelmük, jóllétük és fejlődé-
sük szempontjából az elmúlt hónapokban. 
Azok számára, akik képesek voltak ellátni 
feladataikat az áruházakban, rugalmas mű-
szakokat és módosítható munkaidőt bizto-
sítottunk. 

A COVID-19 járvány példátlan mértékű és 
hatású volt az emberek és a társadalom 
szempontjából egyaránt. Az IKEA-nál meg-
tapasztaltuk, hogy sok munkatársunk és 
családtagjaik milyen nehézségekkel kerül-
tek szembe, ezért úgy döntöttünk, hogy 

pénzügyi alapot különítünk el a COVID-jár-
vány miatt leginkább szorult helyzetbe 
került kollégáink megsegítésére. Ezzel 
az összeggel 193 munkatársunknak tud-
tunk segíteni a magyar/cseh/szlovák ré-
gióban. Reméljük, hogy ez a pénzügyi 
támogatás sokat segít a munkatársaknak 
abban, hogy mérsékeljék a terheiket a ki-
alakult helyzetben. Tisztában vagyunk az-
zal, hogy sok esetben nem a pénz jelenti 
a megoldást, ezért továbbra is elérhető 
munkatársaink számára az ingyenesen 
hívható HELP vonalunk, amelyen keresz-
tül tanácsot és segítséget kaphatnak sze-
mélyes, egészségügyi, jogi és pénzügyi 
kérdésekben válogatott szakemberektől.
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Az otthon legyen biztonságos! 

Ám ez nem mindenki esetében igaz. Olyan 
márkaként, amelynek célja, hogy szebb hét-
köznapokat teremtsen az emberek többsége 
számára, felelősséget érzünk azért, hogy ki-
álljunk a biztonságos otthon fontosságáért 
mindenki számára, beleértve a nőket, a csa-
ládon belüli erőszak elsődleges áldozatait. 
Ezzel a témakörrel az elkövetkező két pénz-
ügyi évben foglalkozunk kiemelten.

Ti
sz

te
ss

ég
 é

s 
eg

ye
nl

ős
ég



22

Körkörös gazdaság:

Fenntartható élelmiszer: 

Megújuló energiaforrások:

Zöldáram: 

LMBT+: 

IDAHOT: 

IWAY: 
ÜHG: 

Klímapozitív: 

Karbonlábnyom/Planetary footprint: 

A körkörös gazdaság a technikai erőforrások megjavításának, újrafelhasználásának és újrahasz-
nosításának, valamint a biológiai erőforrások újratermelésének elvén alapul. A körkörössé vá-
lás hatalmas lehetőséget kínál az innovációra és az új megoldások kidolgozására, hogy megfe-
leljünk az emberek otthoni igényeinek és álmainak, a bolygónk szabta kereteken belül. 

A fenntartható élelmiszer olyan élelmiszer, amely kisebb negatív környezeti hatással és 
nagyobb pozitív társadalmi hatással van a bolygónkra, mint a hagyományos élelmiszerek. 
Az IKEA elkötelezte magát amellett, hogy csak az ASC vagy az MSC által minősített halakat és 
tenger gyümölcseit, illetve UTZ-tanúsítvánnyal rendelkező kávét és csokoládét értékesít. 

A megújuló energiaforrások közé tartozik minden olyan energiaforrás, amely ökológiai károso-
dás nélkül, természetes módon reprodukálható. A víz, a levegő és a hőenergia mind megújuló 
energiaforrások.  

Megújuló vagy tanúsított forrásokból származó villamos energia. 

Leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű személyek. 

A homofóbia, a transzfóbia és a bifóbia elleni nemzetközi nap. 

A beszállítóinknak szóló magatartási kódexünk, mely biztosítja a termékek, 
szolgáltatások, anyagok és alkatrészek felelős beszerzését. A Kiotói Egyezmény által meghatározott üvegházhatású gázok listája. Olyan gázokra vonatko-

zik, amelyek a légkörbe kerülve blokkolják a napból származó hő távozását a Föld légköréből. 
Ezek a gázok úgy viselkednek, mint egy üvegház: amikor a napfény besüt az üvegházba, az 
üveg megakadályozza, hogy a hő elhagyja a zárt teret, így a meleg bent marad. 

A Párizsi Egyezménynek megfelelően az IKEA elkötelezett az iránt, hogy 2030-ra éghajlatpozitívvá 
váljon, vagyis lépéseket tesz azért, hogy a teljes értéklánc által kibocsátott szén-dioxid mennyiséget 
(és annál is többet) ellensúlyozza. 

Az IKEA teljes klímalábnyoma a világ üvegházhatású-gázkibocsátás (ÜHG) mennyiségének kb. 0,1%-a.  
Az IKEA-nak nagy felelőssége – és lehetősége – van abban, hogy pozitív változást érjen el és hozzájáruljon 
a globális felmelegedés visszaszorításához. Elköteleztük magunkat amellett, hogy 2030-ra összesen 
legalább 15% -kal csökkentjük az üvegházhatású gázok kibocsátását az IKEA teljes értékláncában  
(2016-hoz képest).   A Planetary footprint az IKEA belső folyamatainak során használt kifejezés, mely az értékláncból 

kibocsátott üvegházhatású gázokat az azokkal egyenértékű szén-dioxid mennyiségével fejezi ki.
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IKEA fenntarthatósági szótár

IWAY online 

https://www.ikea.com/hu/hu/files/pdf/a3/75/a37530b9/iway_standard_-5-_2_hu.pdf
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