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TÖBBMILLIÁRDOS TEJ- ÉS TEJTERMÉKEXPORT A LIDLNÉL  
 
 
Budapest, 2019. március 29. – A Lidl Magyarország évek óta kiemelt hangsúlyt helyez a 
magyar tejtermelők támogatására, külpiacokra történő segítésükre, melynek 
eredményeként az áruházlánc közreműködésével közel 5,5 milliárd forint értékben 
exportáltak tej- és tejterméket 2018-ban. 

A Lidl Magyarország évek óta elkötelezett a magyar beszállítók támogatása mellett. Stratégiai 
vállalásának sikerességét mutatja, hogy az elmúlt évben közel 5,5 milliárd forint értékben 
exportáltak a magyar beszállítók 43-féle hazai tej- és tejterméket tizenhét európai országba 
az áruházlánc segítségével. 
 
A vállalat, a kormányzati törekvésekkel összhangban, a magyar tejtermelőket támogató 
sikeres gyakorlatának eredményeképpen a 2018-as gazdasági évben tovább növelte 
exporttevékenységét a külpiacokon. Ennek köszönhetően a magyar tejexport közel 14 
százalékát a Lidl Magyarország adja a normál kiskereskedelmi célú tejexport  kategórián belül 
(azaz a 1,1 – 6%nyi zsírszázalékot megtestesítő maximum két literes kiszerelésű kategóriában). 
Ezen túlmenően a vállalat több mint hatezer tonna hazai származású tejfölt értékesített 
külföldi Lidl áruházakba, mely mennyiség a teljes magyarországi tejfölexport közel 60 
százalékát teszi ki.  
 
A tej- és tejtermékek exportja a Lidl közreműködésével, a magyar tejtermelőkkel 
összefüggésben kiemelendő eredményt mutat azzal, hogy közel egy milliárd forint értékben 
különböző magyar sajtok kerültek Európa-szerte Lidl áruházak polcaira, amely 20 százalékos 
növekedést mutat a 2017-es évhez képest.  
 
„Felelős vállalatként, a Lidl a magyar beszállítókért program keretében kiemelt célunk a 
magyar beszállítók támogatása, és a jövőben is arra fogunk törekedni, hogy tovább erősítsük 
a hazai tejfeldolgozókkal és rajtuk keresztül a tejtermelőkkel az együttműködést.” – mondta 
Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalti kommunikációs vezetője. 
 
------------------------------ 

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.  
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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.  
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