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Munkatársaink fenntarthatósági 
történeteket és ötleteket 
gyűjtöttek össze a munkahelyükön, 
otthonukban és a világban, amiket 
most megosztanak velünk. 

4. oldal
Üzenet Petertől arról,  

miért  köteleztük el 
magunkat a fenntartható 

üzletmenet mellett, és  
arról, hogy állunk jelenleg.

Nézd meg a People & Planet 
Positive stratégiánkat képekben.



100%-os IWAY-megfelelés
valamennyi lakberendezési cikk-, 
alkatrész- és árubeszállítónk, vala-
mint a világon az összes élelmiszer-
beszállítónk már megfelel vagy 
folyamatban van a megfeleltetése 
az iWaY, vagyis a beszállítókra 
vonatkozó magatartási kódex 
követelményeinek.

ez majdnem háromszorosa az előző 
évi katalógushoz felhasznált FsC-mi-
nősített papírmennyiségnek (23%).

Megújuló energia 
366 gWh elektromos áramot 
termeltünk FY13-ban a szélturbináink 
és a napelemeink segítségével. ez 
kb. 110 000 otthon áramellátásához 
elegendő.

FSC-minősített fa
a kiskereskedelmi szektorban 
mi vagyunk az egyik legnagyobb 
felvásárlója az fsc-minősített 
fának – az általunk használt fa 
közel egyharmada (4,5 millió m3) 
származik fenntarthatóbb forrás-
ból. minden beszállítónknak rendel-
keznie kell iWaY erdőgazdálkodási 
tanúsítvánnyal. 

Better cotton
az általunk használt gyapot több mint 
kétharmada fenntarthatóbb forrásból 
érkezett. 1,35 millió eurót invesztáltunk 
különböző projektekbe, melyek  
110 000 gyapottermesztő számára 
tették lehetővé, hogy fenntarthatóbb 
gyapotot termesszenek és növeljék  
a bevételüket. 

ennyi led-es ledare izzót adtunk el. 
minden egyes izzó 7 euróval csökkenti 
az éves áramköltséget. ez az FY13-
ban összes eladott izzómennyiséget 
tekintve évente 86 milló euró 
megtakarítást jelent a vásárlóinknak.

áruházainkban és elosztóközpont-
jainkban FY10 óta 40 millió eurót 
takarítottunk meg az energiaha-
tékony-sággal kapcsolatos előrelé-
pé seink révén.

40 millió euró

ez lényegesen magasabb arány, 
mint a világon általános átlag, 
amely csak kicsivel több, mint 
egyharmad. 

Közel fele a 
vezetőinknek nő

550 000
napelemet

szereltünk már fel az ikea épü-
letekre világszerte. ez körülbelül 
130 futballstadion lefedéséhez és 
20 300 háztartás éves áramkölt-
ségének fedezéséhez elég.

A gyerekek jogainak támoga-
tása 
FY15-re több mint 100 millió gyerek 
profitálhat az ikea foundation által 
támogatott jelenlegi programokból. 
2013-ban az ikea Foundation 101 
millió eurót fordított a gyerekjogok 
érvényesítését segítő programokra.

12,3 millió

68%-a
fsc-minősített az ikea 
katalógushoz használt 
papírnak.

Rövid éves  
áttekintés
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Hogyan kezeli a világ a várható nyersanyaghiányt 
és a klímaváltozás hatásait, miközben minőségi 
életet igyekszik biztosítani az emberek számára? 
Ezek századunk legkomolyabb kérdései, kihívásai. 
 Mindenkinek, így az IKEA-nak is szerepet kell 
vállalnia a válaszok és megoldások keresésében. 
Tekintve, hogy a célunk „szebb hétköznapokat 
teremteni az emberek többsége számára”, 
egyértelmű számomra, hogy tevékenységünk 
folytatásához nincs más út, mint a 
fenntarthatóság útja. 
 Hosszú távú tervek és stratégiák jelölik ki 
számunkra az utat és a tennivalókat. Feltesszük 
magunknak a kérdést, mit tehetünk most annak 
érdekében, hogy egy terméket fenntarthatóbbá 
tegyünk. Sok-sok apró lépésről van szó, melyek 
együtt óriási előrelépést eredményeznek.
 Ezért köteleztem el magam a People & 
Planet Positive stratégia mellett. Ez tökéletesen 
egybevág a céljainkkal, és meggyőződésem, hogy 
vásárlóink, beszállítóink, a bolygónk és az IKEA 
számára is egyformán előnyt jelent. A hozzánk 
hasonló vállalatok fontos szerepet töltenek 
be, hiszen a fenntarthatóbb társadalmi felállás 
felé tartunk. Képzeljük el, hogy évi 684 millió 
látogatóval milyen fantasztikus lehetőségek 
birtokában vagyunk, hogy a környezet számára 
is és a költségek szempontjából is előnyös 
megoldásokat kínáljunk az otthoni élethez. 
Továbbá annak köszönhetően, hogy sajátosan 
– a tervezés, a gyártás, a szállítás és a nagy 
tételben eladás, vagyis – a teljes értéklánc 
mentén dolgozunk, minden szakaszban 
pozitívan befolyásolhatjuk a folyamatot, olykor 
a nyersanyagtól egészen a kész termékig. 
 A feladat komoly, de a kihívások 
ösztönzőleg hatnak ránk, hiszen szorosan 
kapcsolódnak az eredeti elképzeléseinkhez 
és elkötelezettségünkhöz, hogy az általunk 
fejlesztett termékek megfeleljenek a demokratikus 
dizájnelképzelésnek. Ez alatt azt értjük, hogy 
mindennek, amit árulunk, meg kell felelnie öt 

kitételnek: jó dizájn, funkcio-nalitás, megfelelő 
minőség, beépített fenntarthatóság és 
megfizethetőség. Sem a társadalom, sem mi nem 
érjük el a célunkat, ha a fenntarthatóság csupán 
néhány kiváltságos számára elérhető luxus marad. 
 Elhatároztuk, hogy nyersanyag- és 
energiafüggetlenekké válunk. Az elmúlt évben 
jelentősen növeltük befektetéseinket a szél- és 
a napener-giába, így egy lépéssel közelebb 
kerültünk a 2015-re kitűzött célunkhoz, hogy 
minden főbb lakberendezési termék megújuló, 
újrahasznosítható vagy újrahasznosított 
alapanyagból készüljön. 
 Szeretnénk, hogy az emberek és a közösségek 
is jobban éljenek, ezért tovább erősítjük az IWAY 
– a beszállítói magatartási kódex kapcsán végzett 
munkánkat. Nem vagyunk tökéletesek, a rendszer 
folyamatos módosítást igényel, de az IWAY 
egyértelműen pozitív változást eredményezett. 
Az IKEA Foundation munkájával segíthetünk 
szebb életet teremteni a gyerekek számára a 
világ számos táján. Célunk, hogy 2015-re több 
mint 100 millió gyermek vehessen részt az IKEA 
Foundation által támogatott programokban.
 Szebb élet az emberek többsége számára – 
ezért dolgozik minden IKEA-dolgozó, melyhez 
az IKEA-értékek jelentik az alapot. Az az 
elkötelezettség és lelkesedés, amit a nemrégiben 
Kínában, Oroszországban, Lengyelországban, 
Auszt-riában és más országokban tett 
látogatásaim során tapasztaltam, igazi 
inspirációt jelentenek.
 Hosszú út áll még előttünk, és sok kihívással 
kell szembenéznünk, melyek túlmutatnak 
az IKEA keretein – ezért lépünk kapcsolatba 
kormányokkal, civil szervezetekkel és 
beszállítókkal. Gyakran mi kezdeményezünk, de 
soha nem egyedül dolgozunk. Együtt kell tennünk 
a bolygónk és a következő generációk jövőjéért!

Peter Agnefjäll,
elnök-vezérigazgató, IKEA Csoport

A fenntartható működés 
elkötelezettjei vagyunk



Ha a fenntarthatóság megvalósításáról van szó 
az IKEA-ban, mindenkinek óriási szerep jut: 
a beszerzők az energiahatékonyság javítása 
érdekében támogatják a beszállítókat, a logisztikai 
munkatársak kora reggel az újrahasznosításról 
gondoskodnak, az eladók pedig megmutatják 
a vásárlóinknak, hogyan spórolhatnak pénzt a 
termékeinkkel és hogyan lehet fenntarthatóbb a 
mindennapjuk. Az elkötelezettség és a lelkesedés, 
amit mindennap tapasztalok, ösztönzően hat rám. 
Ha el akarjuk érni a People & Planet stratégiában 
kitűzött céljainkat, rengeteget kell még 
dolgoznunk, de tudom, hogy ha jó emberek jó 
dolgokat tesznek jó ügyek érdekében, sok minden 
lehetségessé válik.  
 FY13-ban sokat léptünk előre, például több 
mint duplájára növeltük azt a gyapotmennyiséget, 
amit fenntarthatóbb forrásból szerzünk be, így 
ez az összes vásárolt gyapot 70%-át teszi ki, és 
22,4 millió LED-es világítást és izzót adtunk el. 
Az épületekre felszerelt napelemeket tekintve 
átléptük az 500 000-es mérföldkövet, és ma már 
137 szélturbina van a tulajdonunkban, melyeket 
a világ különböző pontjain működtetünk. 
Minden lakberendezési termék, alkatrész, 
áruszállító és globális élelmiszer-beszállító 
betartja a beszállítókra vonatkozó magatartási 
kódexünket (IWAY). Amennyiben nem mutattak 
megfelelő elkötelezettséget az előrelépés iránt, 
megszüntettük az együttműködést. 
 Tudjuk, hogy egymagunk nem találhatunk 
megoldást a fenntarthatóság összetett 
problémáira, különösképpen a mezőgazdaság 
és az erdőgazdálkodás területén. Nem akarjuk 
egymagunk megítélni és előírni, hogyan kell bánni 
a természetes rendszerekkel. Ezért szükséges, 
hogy együttműködjünk független szakértőkkel, 
mint amilyen a WWF, amely szervezet jártas 
a témában, és minket is még jobb munkára 
ösztönöz.
 A LED-es LEDARE izzóink népszerűsége 
kétségkívül igazolta, hogy a fenntarthatóbb 

termé-kek mindig vonzóak lesznek, ha a vásárlók 
láthatják a nyilvánvaló előnyüket, a mindennapos 
megtakarítást. Minden alkalommal, amikor 
valaki megvásárol egy LEDARE izzót, körülbelül 
7 eurót spórol meg az éves áramköltségéből, és 
a 12,3 millió LEDARE, amit a FY13 alatt eladtunk, 
összesen évi 86 millió euró megtakarítást 
jelentett vásárlóinknak. Ezért dolgozunk továbbra 
is folyamatosan azon, hogy minél lejjebb 
vihessük a költségeket, s ezáltal még több ember 
engedhesse meg magának, hogy fenntarthatóbb 
életre rendezkedjen be az otthonában.   
 Pillanatnyilag a napenergia-szolgáltatást 
biztosító termék áll hozzám a legközelebb, amit 
az Egyesült Királyságban vezettünk be a Hanergy 
energiavállalattal közösen. A vásárlók az Egyesült 
Királyságban már napelemeket is vehetnek, 
beszereléssel együtt, a piaci árnál alacsonyabb 
áron, így az éves elektromos számlájuk felét 
megtakaríthatják. Ez hihetetlenül hasznos a pénz-
tárcánk és a bolygónk szempontjából egyaránt.
 Alig várom, hogy a jövő évi előrelépéseinkről is 
beszámolhassak! 

Steve Howard,
fenntarthatósági vezérigazgató, IKEA Csoport

üzenet steve-től50

Lépések  
a céljaink felé



VÍZTAKA-
RÉKOSSÁG

700 millió

sok apró változás komoly előrelépést eredményez a bolygónk és az emberek anyagi lehetőségei 
tekintetében is. 

HULLADÉK-
CSÖKKENTÉS

helytakarékos megoldások 
az újrahasznosítás 
megkönnyítésére.

ételtárolókkal csökkenthetjük a keletkező 
élelmiszer-hulladék mennyiségét, így 
a vásárláskor is pénzt takaríthatunk meg.

500
EURÓ ÉRTÉKŰ ÉTELT DOBUNK 
KI MINDEN ÉVBEN 5

ENERGIA-TAKARÉKOSSÁG

41%3 
ENERGIA-

CSÖKKENTÉS

AZ INDUKCIóS 
FőzőLAPOK

40%-KAL
KEVESEBB ENERGIÁT 

FOgyASzTANAK, MiNT 
A KERáMiA FőzőLAPOK

MINDEN  
LED-ES IZZó

160
4

EURóT TAKARÍT MEG 
A HAGYOMÁNYOS 
IZZóKHOZ KÉPEST

ember látogat el évente az áruházakba, 
ahol számos terméket talál  
a fenntarthatóbb otthoni élethez

1. az enastÅende mosogatógép 10 liter vizet használ mindössze, szemben a 120 literrel, amit a levegőztető nélküli csappal történő mosogatáskor fogyasztunk átlagosan. 2. Minden csapunk levegőztető rendszerrel van felszerelve, mely akár 50%-kal csökkenti  
a víz-fogyasztást (szemben az eu-szabvánnyal), miközben a víznyomás nem változik. 3. energiafogyasztó termékeink átlagosan 41%-kal hatékonyabbak, mint a 2008-ban forgalmazott termékeink. 4. az izzó élettartama az eu-ban átlagos elektromos költségek mellett.  
5. az egyesült királysági és hollandiai adatok alapján (Wrap/zero Waste europe).

A VÍZ FELÉT 
MEGTAKARÍTjA2

ENASTÅENDE  
MOSOGATóGÉP

A VÍZMENNYISÉG 
9/10-EDÉT  

MEGTAKARÍTjA1

Fenntarthatóbb  
élet otthon
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Takarékossági és 
hulladékcsökkentő 
tippek

EgySzERŰ  
VÁLTOZTATÁSOKKAL  

A HÁZTARTÁSI  
HULLADÉK MENNYISÉGE AKÁR 

   40-70%- 
-KAL CSÖKKENTHETő

Csökkentsük a

 hulladék
   mennyiségét!

 Újrahasznosítás 

hatékony
   módszerekkel

helytakarékos 
megoldásokkal 
az egész lakásban 
megoldható az 
újrahasznosítás. 

válassz időtakarékos megoldást, 
hogy az újrahasznosítás a napi rutin 
részévé váljon.  

ha újra felhasználható 
táskát használsz, 
kevesebbet kell költened 
műanyag zacskóra.

a maradékokat tárold 
a hűtőben vagy a 
mélyhűtőben, hogy 
takarékosabb ház- 
tartást vezethess.

az átlátható 
ételtartókban 

könnyen megtaláljuk 
(és fogyaszthatjuk) 

az ételeket, és 
tovább is tarthatjuk 

frissen.

tartósítsd a szezonális 
ételeket, hogy egész 
évben fogyaszthass 
belőlük.

* az egyesült királysági és hollandiai adatok alapján (Wrap/zero Waste europe). ** az ikea kalmar project eredményei. 

a komposztálás
során az ételek újra 
hasznosulnak, ami a 

kertednek is a  
javára válik.

pénzt takaríthatsz meg, 
ha otthon, akár kis helyen 
nevelsz fűszernövényeket.

**

EGY ÁTLAGOS  
HÁZTARTÁSBAN

500 
EURÓ ÉRTÉKŰ ÉLELMiSzER 

KERüL A SZEMÉTBE 
ÉVENTE.*
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Lisa Zhang
fenntarthatósági munkatárs, IKEA Kína
a fenntarthatóság minden általunk 
készített termék része, a tervezéstől a 
gyártáson át a használatig. termékeink 
számos megoldással szolgálnak, hogy 
az otthoni életet fenntarthatóbbá 
tegyük. véleményem szerint a 
sortera hulladékszelektáló ládák a 
leghasznosabbak. helytakarékosak, 
könnyen tisztíthatók és a hulladék 
szelektálásával több hulladékot 
hasznosíthatunk újra!

Said Benjama
áruházi marketingspecialista,  
IKEA Southampton, Egyesült Királyság
nagyon izgatottan figyelem, ahogyan a 
led-es világítás lassan felváltja a világban 
jelenleg használt 12 milliárd hagyományos 
izzót. a led-es izzók 20 évvel tovább 
működnek, mint a hagyományos izzók, és 
85%-kal kevesebb energiát fogyasztanak. 
a JansJö csíptetős lámpa tökéletes példa 
arra, hogyan teremthetünk szebb életet 
a hétköznapokban az emberek többsége 
számára.

Fenntarthatóbb élet ot thon

„A kínálatunkban található  
termékekkel a kispénzű 
vásárlók is spórolhatnak 
otthonukban, ha takarékos 
izzókkal világítanak, olyan 
csapokat használnak, melyek 
kevesebb vizet fogyasztanak 
és olyan termékeket vásárol-
nak, amelyeknek alapanyaga 
eleve hulladék. Megtanultam, 
hogyan élhetek fenntartha-
tóbb életet a saját otthonom-
ban.”

Rebecca McJannet, lakberende-
zési osztály menedzser, IKEA
Tempe, Ausztrália

Mit mondanak a munkatársak 
Peter Möller
termékfejlesztő, IKEA of Sweden
a fenntartható termékek gyártásához 
kevesebb anyag és energiahatékony 
gyártási eljárás kell. ez nemcsak 
környezetbarát megoldás, de az árak 
csökkentése szempontjából is előnyös, 
hogy minél több ember számára legyenek 
elérhetők a termékek.



AZ IKEA CSOPORT 
ÁRUHÁZAI ÉS 
ÉPüLETEI

HATÉKONY SZÁLLÍTÁS

BESZÁLLÍTóK A MEGújÍTHATóSÁGÉRT

MÉG TÖBB 
FENNTARTHATó 
FORRÁS1/3-a

AZ ÁLTALUNK 
HASZNÁLT FÁNAK 
FENNTARTHATóBB 

FORRÁSBóL 
SZÁRMAZIK

8%-kal NőTT 
AZ ENERGIA-
HATÉKONYSÁGUNK2010-
HEZ KÉPEST

62%-OS
KIHASZNÁLTSÁGI 
RÁTA

2/3-a
A GYAPOTNAK 

FENNTARTHATóBB 
FORRÁSBóL 
SZÁRMAZIK

60%
KÖZVETLEN SZÁLLÍTÁS A 
BESzáLLíTÓTÓL Az áRUHázAKBA, 
A SZÉN-DIOxID-KIBOCSÁTÁS 
CSÖKKENTÉSE MELLETT

87%
-át újRAHASZNOSÍTjUK A 
HULLADÉKNAK 

1/3

BILLY 
KÖNYVEPOLC

30%-
KAL  

KÖNNYEBB

sok apró változtatás együtt nagy változást eredményez a bolygónk é
s a
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mbe
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et
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en
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TERMÉK-
INNOVÁCIó
A TERMÉKEK ÉRTÉKELÉSÉNEK  
11 SZEMPONTjA

kevesebből többet
megújuló anyagok
Újrahasznált és -hasznosított  
anyagok
Fenntarthatóbb forrásból  
származó anyagok
a termékek újrahasznosíthatósága
Minőség
hatékony szállíthatóság 
energiahasználat a gyártás során
megújuló energia a gyártás során
nyersanyag-kihasználás
Fenntartható élet otthon

100%
-BAN újRA-
HASZNOSÍTOTT 
MŰANyAg

SKARPÖ SZÉK

A TELjES ENERGIA-
FOGYASZTÁSUNK 
1/3-áNAK MEgFELELő 
MEGújULó ENERGIÁT 
TERMELTüNK

10%-OS 
jAVULÁS AZ ENERGIA-

HATÉKONySágBAN, 
A 2012-ES ÉVHEZ  

KÉPEST

Nyersanyag és  
energiafüggetlenség



01 nYersanYag és energiaFüggetlenség

Energiafüggetlenség 2020-ig

61%-a 
AZ IKEA INDUSTRY 

CSOPORT  ÁLTAL HASZNÁLT 
ENERGIÁNAK HULLADÉK 

FAANyAg ÉgETÉSÉBőL 
SZÁRMAZIK

Megtakarítás 
LED-ES VILÁGÍTÁSBóL 

ÉS MÁS HATÉKONY 
MEGOLDÁSOKBóL

1/3 
2013-BAN A TELjES 
ENERGIAFOGYASZ-
TÁSUNK 1/3-ÁNAK 
MEgFELELő MEgÚjULÓ 
ENERgiáT TERMELTÜNK.

96
SzÉLTURBiNA MŰKÖDÖTT 

HÉT ORSzágBAN,  
2013-BAN

2020
Energiafelhasz-

nálásunk

Energia- 
termelésünk

1,5 milliárd eurót
INVESZTÁLUNK 2015-IG A MEGújULó 

ENERGIÁBA   

550 000 
NAPELEM MŰKÖDÖTT 2013-BAN

40 millió eurót 
TAKARÍTOTTUNK MEG  
ENERGIAHATÉKONY  
MEGOLDÁSOKKAL A FY10 óTA



Tanguy Wierts 
Hulladékkezelés, IKEA Zaventem, Belgium
Meggyőződésem, hogy néhány év múlva 
teljes mértékben újra tudjuk majd 
hasznosítani a világ összes ikea áruházában 
keletkező hulladékot. ennek érdekében  
a termékek fejlesztésénél minden esetben 
figyelembe kell vennünk a fenntartható-
sági szempontokat. ha minden termékünk 
olyan könnyen szétszedhető lenne, 
mint amilyen könnyen összeszerelhető, 
egyszerűen szétválogathatnánk és  
az újrahasznosításhoz szelektálhatnánk  
a használt termékeinket, így csökkentve  
a keletkező hulladék mennyiségét. 

11

Melissa Ciardullo
Backpacker munkatárs, IKEA Vaughan, 
Kanada
az ikea-koncepcióban hihetetlenül jól 
bevált a „kevesebb több” elve, de  örülnék, 
ha  még több figyelmet fordítanánk olyan 
anyagok kidolgozására, melyek sokkal 
tovább tartanak a háztartásokban, valamint 
ügyes és kreatív megoldások keresésére, 
melyek segítségével termékeink jobban 
kihasználhatók lennének. 

nYersanYag és energiaFüggetlenség

„Más dolog szélerőművekbe 
és PV panelekbe fektetni  
és más a fogyasztásunkat 
csökkenteni. Büszke vagyok 
rá, hogy mindkettőhöz 
hozzájárulhatok: a készü-
lékválasztást és háztartási 
szokásokat illető helyes 
döntések, valamint PV 
panelek tetőre szerelése 
révén.”

Philippe Grimaux 
létesítményvezető, IKEA 
Franciaország

Mit mondanak a munkatársak
L. Sue Clemons
fenntarthatósági specialista, IKEA  
Burbank, Amerikai Egyesült Államok
Figyelmemet a zéró hulladékra 
össz-pontosítom. két éve kaptam meg a  
resource recovery association 
hulladékkezelési oklevelét. a 
szervezet hisz abban, hogy hulladék 
nem létezik, minden nyers-anyag is 
egyben, ami újra felhasználható. az 
új dolgozói tréningek fenntarthatósági 
oktatójaként munkatársaimat is hasonló 
gondolkodásmódra buzdítom.



BESZÁLLÍTóK

KÖZÖSSÉGEK

A LAKBERENDEZÉSI TERMÉKEK 
BESZÁLLÍTóINAK MEGFELEL AZ IWAY 
MAgATARTáSi KÓDExBEN ELőíRT 
FELTÉTELEKNEK, VAgy MEgSzŰNT  
Az EgyÜTTMŰKÖDÉSÜNK

110 000

135 000 

47%-a 
A VEzETőKNEK Nő

100 millió

9,3 millió euró

GYERMEK RÉSZESüLHET 
AZ IKEA FOUNDATION 
ÁLTAL TÁMOGATOTT 
PROGRAMOKBóL

FOLYT BE A 2012-AS ÉV PUHA 
jÁTÉKOK AZ OKTATÁSÉRT 
KAMPÁNYÁBóL 

s
ok apró változtatás együtt nagy változást eredményez a bolygónk és az e

mbere
k é

let
éb

en
.

MŰKÖDÉS 

40
ORSZÁGBAN

TÖBB MINT

iKEA-DOLgOzÓ FELELőS  A 
PEOPLE & PLANET POSITIVE 
STRATÉGIÁÉRT

LEHETőVÉ TETTÜK

gyAPOTTERMELőNEK, HOgy 
NÖVELjÉK A BEVÉTELüKET

100%-a 

MUNKATÁRSAKjobb élet az embereknek 
és a közösségeknek



65%-a 
A LAKBERENDEZÉSI TERMÉ-
KEK BESZÁLLÍTóINAK  MÁR 
TÖBB MINT ÖT ÉVE DOLGO-

ZIK AZ IKEA-NAK

AZ IWAY  
 

600 000 
EMBER SZÁMÁRA BIZTOSÍT jOBB 

MUNKAHELYET100%-a 
A LAKBERENDEZÉSI TERMÉKEK 

BESZÁLLÍTóINAK KÖTELES 
MEgFELELNi Az iwAy-NEK, 

KüLÖNBEN MEGSZüNTETjüK AZ 
EgyÜTTMŰKÖDÉST 100%-a 

A TENGERI ÉS SZÁRAZFÖLDI 
SZÁLLÍTóKNAK MEGFELEL  
Az iwAy ELőíRáSAiNAK

80 AUDiTOR, 
VALAMINT IWAY-KÉPZÉST 

VÉgzETT BESzERző ÉS 
KÜLSő AUDiTOR ELLENőR-
zi Az ELőíRáSOKNAK VALÓ 

MEGFELELÉST

1000+ 
AUDIT A TAVALYI ÉVBEN

IWAY 
MAGATARTÁSI KóDExüNK  
BESZÁLLÍTóK RÉSZÉRE
az emberi jogok tiszteletben  
tartása
a dolgozók jogainak védelme
a munkaórák száma nem  
haladhatja meg a jogszabályban  
előírtakat
a fizetés megfeleltetése  
a jogszabályoknak 
a környezet védelme
megfelelés a helyi szabályoknak
a gyerekmunka és  
kényszer-munka tilalma
társadalombiztosítási  
kötelezettség
biztonsági intézkedések  
kötelezővé tétele

beszállítóink 
kötelesek biztosítani, 
hogy albeszállítóik is 
megfelelnek az iWaY 

követelményeinek.

MEGFELELÉS 
AZ IWAY-

NEK

31 jobb élet az embereknek és a közösségeknek

jobb munkahelyek az embereknek 
mindenütt a világon



Angela Cilento
business navigator, IKEA Roma Anagnina, 
Olaszország
számomra az iWaY auditokban mutatkozik 
meg az, ahogyan az ikea a dolgozóival, 
beszállítóival és a környezettel törődik. 
a részletekre is kiterjedő auditok révén 
jobban megismerjük a beszállítókat, ennek 
következtében szorosabb partnerségi 
viszonyt tudunk kialakítani velük. 
némelyik beszállító kifejezetten hálás 
ezért, hiszen az új munkamódszernek 
köszönhetően együtt fejlődhetnek az 
ikea-val. büszke vagyok arra, hogy én is 
hozzájárulhatok a fenntarthatósághoz!
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Denis Cartillier
marketingigazgató, IKEA Dijon, 
Franciaország
az ikea dijon az elmúlt négy évben részt 
vett a város szívében lévő egyik hostel 
felújításában, mely az átmenetileg 
bajba került emberek számára biztosít 
szálláshelyet. ez nem valósulhatott volna 
meg a dolgozóink fáradságos munkája 
nélkül, amire különösen büszke vagyok. 
tudom, hogy még nagyon sok mindent 
kell tennünk annak érdekében, hogy 
fennntarthatóbb világot építsünk, de a 
dijoni áruház készen áll arra, hogy ennek 
érdekében minden lehetőséggel éljen. 

Rahul ganju
fenntarthatósági menedzser, Dél-Ázsia, 
IKEA India
a beszállítókkal való együttműködés 
során csökkenthetjük mindkettőnk 
tevékenységének hatását a környezetre, 
miközben javítunk a helyi közösségek 
életén is. az iWaY például megköveteli 
az összes textil-beszállítótól, hogy 
létesítsenek üzemet a gyárból kifolyó 
szennyvíz tisztítására. ezzel a lépéssel 
is javítunk a helyi környezeten és az ott 
lakók életminőségén. 

„Tevékenységünk minden 
területén egyértelmű az a 
törekvésünk, hogy javítsunk 
az emberek többségének 
életén, így a dolgozóink 
munkakörnyezetén is, hogy 
az kényelmes és inspiráló 
legyen, ahol fejlődhetnek és 
tanulhatnak, készségeiket 
fejleszthetik. Az IKEA mun-
katársaként érzem, hogy 
részese vagyok egy átfogó  
törkevésnek, melynek célja 
változást elérni kis és nagy 
dolgokban egyaránt.”

Erin Kiernan kirakatrendező, IKEA 
Logan, Australia

jobb élet az embereknek és a közösségeknek

Mit mondanak a munkatársak 



IKEA Group
Sustainability Report
FY13

Olvasd el a IKEAPeople & Planet
Fenntarthatósági jelentést! FoundationPositive stratégia
tudj meg minden részletes adatot az ikea 
fenntarthatósági tevékenységéről fY13-ban. 
olvasd el az éves jelentésünket!

ismerd meg az ikea Foundation 
tevékenységét, melynek célja, 
hogy a gyermekek világszerte 
jobb életet élhessenek.

látogass el és olvasd el a  
people & planet positive fejezetet 
a www.ikea.hu weboldalon!
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