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2021. január

MAP2030
Mondi Action Plan

Intézkedések ambiciózus fenntarthatósági 
céljainak elérése érdekében



● A Mondi célja természetesen fenntartható
csomagolás és papír előállítása.

● A Mondi Út összeköti a világ különböző részein 
dolgozó 26 000 munkatársunkat, illetve 
összekapcsolja stratégiánkat és kultúránkat 
közös céltudatunkkal.

● Az elmúlt 10 évben sikeres „Felelős 
növekedés” modellünk határozta meg a 
fenntarthatósággal kapcsolatos szemléletünket, 
és büszkék lehetünk arra, amit elértünk.

● A Mondi Action Plan 2030 (MAP2030) azokat az 
intézkedéseket határozza meg, melyekkel a 
következő 10 évben teljesíteni tudjuk ambiciózus 
új 2030-as fenntarthatósági 
kötelezettségvállalásainkat.
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A fenntarthatóság minden tevékenységünk 
középpontjában áll
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Az alapokBemutatjuk a MAP2030-at, mellyel hozzájárulunk egy jobb világ megteremtéséhez

● A MAP2030 kidolgozása 
kétéves intenzív munkát 
igényelt, melyben számos 
munkatárs részt vett a vállalat 
több területéről is.

● Hiszünk abban, hogy a 
felhatalmazással rendelkező 
munkatársak által kidolgozott 
körforgásos 
megoldásoknak és az 
éghajlatváltozás ellen tett 
lépéseknek kellő hatása lesz.

● Eltökéltek vagyunk, hogy 
valódi változásokat érjünk el, 
noha még nem tudjuk 
mindenre a választ.



3 cselekvési területünk 
Kötelezettségvállalások és célok
Hozzájárulni az ENSZ fenntartható fejlődési céljaihoz



Körforgásos megoldások

Innovatív csomagolási és papírmegoldások, amelyek körforgásban tartják az anyagokat és 
megakadályozzák a hulladék keletkezését
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Csomagolási és papírmegoldásainkat 

újrafelhasználhatóvá, újrahasznosíthatóvá vagy 

komposztálhatóvá tesszük

o 2025-ig termékeink 100%-a újrafelhasználható, 

újrahasznosítható vagy komposztálható lesz

Elkerüljük a hulladék keletkezését azáltal, hogy 

az anyagokat körforgásban tartjuk
o Gyártási folyamatainkból nem kerül hulladék hulladéklerakókba

Másokkal együttműködve kiiktatjuk a nem 

fenntartható csomagolásokat

o Partneri együttműködés és az érintettek bevonása révén minden 

évben előrehaladást érünk el

Kötelezettségvállalások Célok

Kapcsolódó ENSZ fenntartható fejlődési célok (SDG-k):

https://sdgs.un.org/goals


Felhatalmazással rendelkező munkatársak által kidolgozva 

Egy felhatalmazással rendelkező és befogadó csapat, amely hozzájárulhat egy jobb világ 
megteremtéséhez
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Olyan készségeket fejlesztünk, amelyek 

támogatják a hosszú távú foglalkoztathatóságot

o Lehetővé tesszük alkalmazottaink számára, hogy továbbképzési 

programokban vegyenek részt

Céltudatos foglalkoztatást biztosítunk mindenki 

számára egy sokszínű és befogadó 

munkahelyen

o A céllal kapcsolatos elégedettség tekintetében 90%-os teljesítményt érünk el 

munkavállalói felmérésünkben

o A befogadás tekintetében 90%-os teljesítményt érünk el munkavállalói 

felmérésünkben

o A Mondinál a munkavállalók 30%-a nő

Olyan környezetet teremtünk, amely egyensúlyt 

biztosít a munka és a magánélet között, 

ugyanakkor nagy hangsúlyt fektet a 

biztonságra, egészségre és mentális jólétre

o Nulla halálos baleset és életminőséget megváltoztató sérülés 

o 15%-kal csökken a balesetek aránya

o Támogatjuk alkalmazottainkat abban, hogy megtalálják az egyensúlyt a munka 

és a magánélet között, amely fokozza a jólétüket 

o Vállalataink az egészséggel és szellemi jóléttel kapcsolatos tudatosságot 

ösztönzik és lépéseket tesznek ezek javítása érdekében

Kötelezettségvállalások Célok

Kapcsolódó ENSZ SDG-k:

https://sdgs.un.org/goals


Éghajlatváltozás ellen tett lépések 

Az éghajlatváltozás hatásaival szembeni ellenálló képesség erdeink és üzemeink jóvoltából a 
bolygó jövője érdekében
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A tudományos alapú célokkal összhangban 

csökkentjük az üvegházhatást okozó gázok 

kibocsátását

o A 2014-es bázisévhez képest 2025-re értékesíthető termék tonnájában 

kifejezve 34%-kal, 2050-re 72%-kal csökkentjük az 1. és 2. alkalmazási körbe 

tartozó kibocsátást

o A 2014-es bázisévhez képest 2025-re MWh-ban kifejezve 39%-kal, 2050-re 

86%-kal csökkentjük a 2. alkalmazási körbe tartozó ÜHG-kibocsátást

o 2025-re a tudományos alapú célokkal összhangban csökkentjük a 3. 

alkalmazási körbe tartozó kibocsátást

Nulla erdőirtás faellátásunk során, a faanyagot 

egészséges és ellenálló erdőkből szerezzük be

o Erdőterületeinknél 100%-os FSC®-tanúsítást biztosítunk

o 2025-re 100%-ban felelős forrásból származó, 75% FSC®/PEFC™-tanúsítvánnyal 

rendelkező rostanyag, valamint ellenőrzött faanyag beszerzése

o Korszerű erdőgazdálkodási intézkedések alkalmazása a termelékeny, egészséges 

és ellenálló erdők biztosítása érdekében

A biológiai sokféleség és a vízkészletek 

védelme üzemeinknél és azokon túl is

o 2025-ig vízgazdálkodási felméréseket végzünk üzemeinknél és 

erdőgazdálkodásainknál, és 2030-ig megvalósítjuk a felmerült problémák 

kezeléséhez szükséges intézkedéseket

o Elemzést készítünk a biológiai sokféleségről üzemeinknél és 

erdőgazdálkodásainknál, és 2025-re biológiai sokféleséggel kapcsolatos 

akcióterveket vezetünk be, ahol szükséges

Kötelezettségvállalások Célok

Kapcsolódó ENSZ SDG-k:

https://sdgs.un.org/goals


Felelős üzleti 
gyakorlatok
Kötelezettségvállalások és célok



Üzleti etika és irányítás
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Felülvizsgált fenntartható fejlődési, képzési és 

auditálási rendszert vezetünk be a 

nemmegfelelőségek elkerülése érdekében

o 2021-ben irányítási standardot vezetünk be

o 2022-re auditorokat képzünk

2025-ig megfelelőségi auditokat végzünk 
valamennyi üzemünknél, illetve 2030-ig 
valamennyi feldolgozó üzemünknél

o 2025-ig megfelelőségi audit elvégzése valamennyi üzemnél

o 2030-ig megfelelőségi audit elvégzése valamennyi feldolgozó üzemnél

o Vezetőségi felülvizsgálat és intézkedések a vizsgálati eredmények javítására 

2022-ig, azt követően folyamatosan

A fenntarthatósági értékelési kritériumok 

kidolgozása 2021-ig, melyeket 2022-től minden 

500 000 eurót meghaladó tókeberuházásnál 

alkalmazni fogunk

o Megfelelő mutatók meghatározása (pl. ÜHG-kibocsátás, hulladéklerakókba 

kerülő hulladék mennyisége, víz)

o Eljárások bevezetése a beruházásokkal kapcsolatos döntéshozatalba történő 

integráció érdekében

Kötelezettségvállalások Célok

A munkatársak képzésben részesülnek a 

fenntarthatóságot érintő kérdésekkel 

kapcsolatban

o Képzési igények meghatározása 2022-ig

o Megfelelő képzés kidolgozása és bevezetése folyamatosan

Kapcsolódó ENSZ SDG-k:

https://sdgs.un.org/goals


Emberi jogok
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Az irányítási rendszerek fejlesztése az emberi 

jogok megsértésének elkerülése és az esetleges 

kedvezőtlen események kiküszöbölése 

érdekében

o Az átvilágítás és a kockázatértékelés módszertanának és irányelveinek 

kidolgozása 2021 végéig a Dán Emberi Jogi Intézet (DIHR) támogatásával

o 2025-ig minden üzemnél elvégezzük az emberi jogokra vonatkozó átvilágítást 

és kockázatértékelést, valamint a megállapítások kezeléséhez szükséges 

akciótervet vezetünk be

o 2030-ig minden üzem kezeli az emberi jogokkal kapcsolatos problémákat 

(vizsgálat, jövőbeni előfordulás megakadályozása és kedvezőtlen események 

orvoslása)

Kötelezettségvállalás Célok

Kapcsolódó ENSZ SDG-k:

https://sdgs.un.org/goals


Közösségek
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Minden évben az adózás előtti nyereség 

legalább 1%-ának szociális beruházásra történő 

fordítása, különös tekintettel a 

természettudományok, a technológia, a műszaki 

tudományok és a matematika oktatására, 

környezetvédelemre, vállalkozások 

támogatására és munkahelyteremtésre

o A Mondi Csoport adózás előtti nyeresége százalékosan meghatározott 

mértékének szociális beruházásra történő fordítása az említett stratégiai 

kategóriákban (cél: csoportszinten legalább évente 1%)

Kötelezettségvállalás Cél

Kapcsolódó ENSZ SDG-k:

https://sdgs.un.org/goals


Beszerzés
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Felelős beszerzési folyamataink segítségével 

enyhítjük a kockázatokat és nagyobb 

átláthatóságot teremtünk ellátási láncainkban

o Évről évre csökkentjük a szállítói kockázat mértékét

Kötelezettségvállalások Célok

Szállítói kockázat mértéke = 
𝐸𝑔𝑦é𝑏 𝑚𝑎𝑔𝑎𝑠 𝑘𝑜𝑐𝑘á𝑧𝑎𝑡ú 𝑠𝑧á𝑙𝑙í𝑡ó𝑘 𝑠𝑧á𝑚𝑎 ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑠𝑒𝑛

𝑉𝑖𝑧𝑠𝑔á𝑙𝑡 𝑠𝑧á𝑙𝑙í𝑡ó𝑘 𝑠𝑧á𝑚𝑎 ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑠𝑒𝑛

Gondoskodunk arról, hogy az általunk 

beszerzett valamennyi farost (gömbfa, faforgács 

és kereskedelmi cellulóz) kizárólag megbízható 

forrásból származzon

o Az általunk beszerzett farost 100%-a megbízható szabványnak (FSC, PEFC

és ellenőrzött faanyag) megfelelő

o A magas kockázatú országokból származó rostanyag 100%-a FSC

tanúsítvánnyal rendelkezik

kivétel: azok az országok, ahol a Mondi helyi üzemmel és szakértelemmel 

rendelkezik (pl. Oroszország, Bulgária)

o 100%-ban PEFC vagy FSC tanúsítvánnyal rendelkező kereskedelmi cellulóz

o 100%-os PEFC vagy FSC felügyeletilánc-tanúsítás cellulóz- és 

papírüzemeinknél

o Továbbra is együttműködünk a tanúsító szervekkel a tanúsítási és 

ellenőrzöttfaanyag-rendszerek hitelességének biztosítása érdekében

Kapcsolódó ENSZ SDG-k:

https://sdgs.un.org/goals


Környezetvédelmi hatások
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Folyamatosan dolgozunk üzemeink környezeti 

teljesítményének javításán a környezeti hatások 

minimalizálása érdekében

o A hulladéklerakóba kerülő hulladék fajlagos mennyiségének csökkentése 

20%-kal 2025-ig 2020-hoz képest

o 2025-ig valamennyi üzemünk ISO 14001-nek megfelelő nemzetközileg 

elfogadott környezetvédelmi szabvány szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik

o Cellulóz- és papírüzemeink fajlagos nitrogén-oxid-kibocsátásának 

csökkentése 5%-kal 2025-ig a 2020-as értékhez képest

o A fajlagos környezeti terhelés (KOI-kibocsátás mérté értékének) csökkentése 

5%-kal 2025-ig a 2020-as értékhez képest

o Cellulóz- és papírüzemeink fajlagos felülettel érintkező vízfelhasználásának 

csökkentése vízhiányos területeken 5%-kal 2025-ig a 2020-as értékhez képest

Kötelezettségvállalás Célok

Kapcsolódó ENSZ SDG-k:

https://sdgs.un.org/goals


www.mondigroup.com/sustainability


