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MEGBÍZHATÓ MUNKAADÓ CÍMET NYERT A LIDL   
 
Budapest, 2019. május 9. – A Lidl Magyarország immáron második alkalommal nyerte el a „Megbízható 
Munkaadó” elismerést, mellyel a vállalat munkaadói tevékenységét díjazta a Német-Magyar Ipari és 
Kereskedelmi Kamara (DUIHK). 
 
A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara a „Megbízható Munkaadó 2019/20” elismerést azoknak a 

vállalatoknak ítélte oda, akik példaértékű módon gondoskodnak munkatársaik munka- és életkörülményeiről.  

Célja továbbá, hogy munkavállaló-barát környezet megteremtésére ösztönözze a munkaadókat, és egyben 

erősítse a kitüntetett cégek munkaerőpiaci pozícióját, pl. a dolgozók megtartása ill. a munkaerőtoborzás során. 

A pályázat során a vállalatok hét humánerő-gazdálkodással kapcsolatos területen végzett tevékenységét 

vették figyelembe úgy, mint a javadalmazás, a szociális-jóléti juttatások, az egészség és a munkakörülmények, 

a képzés és továbbképzés, valamint a fejlődési lehetőségek. 

Az öttagú zsűrit képviselő Steványik Tamás elmondta: „A cím folyamatos törődést igényel a vállalatok részéről, 
hiszen a kitüntetés mindig csak két évre szól, ezt követően újra „bizonyítani” kell. Az elismerést Dale A. Martin, 
a DUIHK leköszönő elnöke, valamint Steványik Tamás, a zsűri szóvivője adták át. 
 
A Lidl Magyarország képviseletében a díjat Tőzsér Judit vállalati kommunikációs vezető vett át. „Büszkék 
vagyunk arra, hogy a vállalat munkaadói tevékenységét a szakmai zsűri immáron második alkalommal a 
legjobbak között tartja számon.” – fogalmazott a díj kapcsán. 
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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 180 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.  
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