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TOVÁBBI 210 TONNÁVAL KEVESEBB MŰANYAGOT HASZNÁL A LIDL 

Újabb intézkedés a környezetvédelem jegyében  

 

Budapest, 2019. március 21. – A Lidl Magyarország elkötelezett a saját márkás termékek és 

termékcsomagolások műanyag-felhasználásának minimalizálása mellett. A kormányzati 

törekvésekkel összhangban az áruházlánc legújabb intézkedése most a saját márkás 

ásványvizek PET-palackjainak súlycsökkentésére, továbbá műanyag-csomagolásának 

visszaszorítására is irányul. Az intézkedésnek köszönhető en a vállalat további 210 tonnával 

csökkenti a műanyag-felhasználását 2019 végéig. 

 

A Lidl 2018-ban bejelentette, hogy 2025-re 20 százalékkal csökkenti a műanyag felhasználását, saját 

márkás termékei plasztik csomagolásainak újrahasznosíthatóságát pedig 100 százalékig biztosítani 

fogja. Stratégiájának megfelelően immáron harmadik konkrét intézkedéscsomagját vezeti be a 

vállalat. Beszállítóival szorosan együttmű ködve az áruházlánc most a saját márkás ásványvizek PET-

palackjainak súlycsökkentése, a kupakméret csökkentése és egységcsomagolásának 

továbbfejlesztése révén további 210 tonnával mérsékeli a műanyag-felhasználását.  

 

A vállalat 2019 júniusától a vastagabb és színnel nyomtatott fólia helyett egy átlátszó, vékonyabb és 

festékmentes fóliát használ fel minden ásványvizének egységcsomagolására. A fejlesztések révén 

redukálódik a csomagolásra felhasznált fólia mennyisége, továbbá a nyomatlan fólia könnyebb 

újrahasznosíthatóságot biztosít, használata által pedig elkerülhetők a víz-és légszennyezést okozó 

festési folyamatok, melyek csökkentik a környezeti terhelést is.  

 

A Lidl Magyarország műanyaghulladék visszaszorítására irányuló intézkedésének első lépéseként 

2018 augusztusában a saját márkás energiaitalok papírtálcáiról tüntette el a műanyagot, így a 

megújult csomagolásnak köszönhetően a vállalat közel öt tonnával kevesebb fóliát használ fel 

csomagolásra. A második bejelentett intézkedés révén 2019 év végéig az áruházlánc megszünteti az 

egyszer használatos műanyag termékek, mint a szívószálak, az eldobható műanyag poharak, 

műanyag tányérok és evőeszközök, valamint a műanyag fültisztító pálcikák értékesítését. Továbbá az 

azonnal fogyasztható, azaz a „ready to eat” és üdítőital termékek mellől folyamatosan kivonja az 

értékesítésből a hozzácsomagolt műanyag evőeszközöket és szívószálakat.  

 

"A Lidl tudatos és felelő sségteljes vállalatként hosszú távon kíván hozzájárulni környezetünk 

megóvásához, ezért célul tű zte ki, hogy a saját márkás termékek csomagolásához egyre kevesebb 

műanyagot használjon fel."- mondta Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország kommunikációs vezetője.  
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A Lidl Magyarország műanyaghulladék visszaszorítására irányuló stratégiájának legújabb lépésével 

együtt elmondható, hogy az áruházlánc most már évente 215 tonnával csökkenti a műanyag-

csomagolóanyagok felhasználását és járul hozzá a környezet megóvásához. A vállalat beszállítóival 

együttműködve továbbra is a legmegfelelőbb csomagolási koncepció kialakítására törekszik. 

Vizsgálja annak lehető ségét, hogy mely termékek esetében tudják teljesen mellőzni a műanyag 

csomagolást és mely esetekben lehet alternatív csomagolási módszerekhez fordulni.  

 

------------------------------ 

Lidl Magyarországról 

Az 1930-as években, Németországban alapított Lidl hazánk egyik legdinamikusabban fejlődő élelmiszerlánca. A Lidl 

Magyarországon 2004-ben nyitotta meg első logisztikai központját és 12 üzletét, ma pedig már 178 áruházzal van jelen 

hazánkban, és több mint 5000 munkavállalót foglalkoztat. A vállalat 2004-es magyarországi piacra lépése óta töretlenül 

fejlődik: nem csak a diszkont szegmensben ért el vezető szerepet, de forgalmát tekintve az élelmiszer kiskereskedelmi láncok 

között is a legdinamikusabb növekedést tudhatja magáénak.  

A Lidl Magyarország az FMCG szektor meghatározó foglalkoztatójaként kiemelt figyelmet fordít munkavállalói elismerésére. 

Országos szinten egyedülálló ütemben és mértékben növeli munkavállalóinak bérét: 2019. március 1-jével átlagosan 15%-kal 

emelte bolti és raktári fizikai munkavállalói munkabérét, így 2016 januárja óta összesen 75%-os béremelést valósított meg.  

A vállalat emellett különös figyelmet fordít a magyar beszállítókra, a magyar gazdaság támogatásának és fejlesztésének 

jegyében, ennek köszönhetően termékeinek közel 60 százalékát magyar beszállítóktól szerzi be.  

------------------------------ 

További Információk: 

Lidl Magyarország 

Tőzsér Judit 

Vállalati kommunikációs vezető 

Tel: 0036-20-776-0017 

E-Mail: sajto@lidl.hu 

mailto:sajto@lidl.hu
mailto:sajto@lidl.hu

