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1. Felelősségünk megértése 
 
„Napi cselekedeteink során gazdasági, szociális és ökológiai felelősséget vállalunk.“ 
 
E vállalati elvben fogalmazza meg a Lidl Magyarország az emberrel és a természettel szembeni felelősségét. A halakkal, 
puhatestű és héjas állatokkal, valamint a belőlük készült termékekkel kapcsolatos állásfoglalásával elősegíti a tengeri 
állatokból és halakból készült termékekkel való felelősségteljes bánást, és kiáll a világméretű tengeri ökológiai 
rendszerek védelme és megtartása mellett. A Lidl Úton a jövő felé jelmondatával a fenntartható halászat1 elveit 
támogatja. A Lidl saját szerepét a gyártók és a vásárlók közti találkozási pontként értelmezi. 
 

2. Célkitűzésünk 
 
Törekvésünk, hogy befolyást gyakoroljunk a fenntartható halászat és akvakultúra érdekében. A halak, puhatestű és 
héjas állatok, valamint a belőlük készült termékek fenntartható beszerzésére vonatkozó, átlátható, mindenki által 
megtekinthető állásfoglalásunk felöleli a Lidl Magyarország teljes, folyamatosan kapható saját márkás kínálatát: a 
halcsemegéket, halkonzerveket, a mélyhűtött és a friss halakat A Lidl állásfoglalása mindenki által hozzáférhető, és a 
dokumentumot rendszeresen átdolgozzunk. Továbbá tapasztalatot cserélünk a beszállítókkal álláspontunk 
megvalósításával kapcsolatban. 
 
A Lidl jelen állásfoglalását magára és szerződéses partnereire vonatkozóan kötelező érvényűnek tekinti. A Lidl a 
beszállítóit írásban is kötelezi rá, hogy az ILO fő munkaszabványain alapuló viselkedési kódexet megvalósítsák. Fontos 
cél a kényszer- és gyermekmunka tilalma. A kódex átfogó szándéka az, hogy az emberek és munkajogaik védelemben 
részesüljenek a halak, puhatestű és héjas állatok, valamint a belőlük előállított készítmények előállítása során. Nem 
dolgozunk együtt olyan beszállítókkal, akik az álláspontunkban foglaltakat nem követik, és elutasítják a fenntartható 
halászatból vagy akvakultúrából származó haltermékek támogatását és szállítását. Felszólítottuk illetékes 
beszerzőinket, hogy a haltermékeket kizárólag a jelen álláspontunknak megfelelően szerezzék be. Erről az új 
munkatársakat is tájékoztatjuk. 
 
Állásfoglalásunk folyamatos továbbfejlesztése a célunk. Az előrelépéseket beszállítóinkkal közösen dokumentáljuk, 
valamint közösen fogunk új intézkedéseket kifejleszteni és a bevezetésükről dönteni. 
 

                                                                 
1 A fenntartható halászat elvei a Lidl számára magukba foglalják a lehető legegészségesebb állomány halászatát a 
lehető legkíméletesebb módon. 
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3. Állásfoglalásunk 
 
A következőkben azokat a területeket írjuk le, ahol aktívan dolgozunk az új megoldásokon. 
 
 
3.1 A választék felelősségteljes 
kialakítása 

Választékunkat oly módon alakítjuk ki, hogy lehetőleg a nem veszélyeztetett 
halakra és tengeri állatokra koncentráljunk. Ezért lehetőség szerint nem 
kínálunk olyan halfajtákat,  
 amelyek veszélyeztetett vagy túlhalászott állományból származnak, 
 amelyeket a kihalás veszélyeztet, 
 amelyeket az www.ices.dk az alacsony ellenálló képességű vagy 

erősen sérülékeny fajok közé sorol, 
 amelyek állományát és halászatát nem lehet megítélni, mert ehhez 

nem áll rendelkezésre elegendő adat,  
 amelyek a veszélyeztetett fajok nemzeti és nemzetközi listáin 

szerepelnek, pl. az IUCN, és amelyek ott veszélyeztetett 
(endangered), erősen veszélyeztetett (critically endangered), védett 
(protected) vagy időszakosan védett (moratorium species) fajként 
szerepelnek. 

 
Előnyben részesítjük azokat a halakat, puhatestű és héjas állatokat, 
amelyeket kíméletes, környezetkímélő módszerrel halásznak ki, melynek 
során a járulékos fogást a minimumra szorítják. 
 

 
 
3.2 Eredet, átláthatóság, 
visszakövethetőség 

Tudni akarjuk, hogy honnan származnak a halak, puhatestű és héjas állatok, 
azáltal, hogy a fogási területet és a feldolgozás helyét egyértelműen 
feltüntetjük a csomagoláson. Alapvetően távol tartjuk magunkat az illegális, 
nem bejelentett vagy nem szabályozott halászattól (IUU Fishing = Illegal, 
Unreported and Unregulated Fishing), valamint az illegális halászati 
módoktól és megköveteljük a beszállítóinktól, hogy zárják ki az IUU 
halászatból származó nyersáru felhasználását. 
 
Annak érdekében, hogy a Lidl saját márkáját viselő haltermékek átfogóan 
átláthatóak legyenek, a csomagolásokon egy sárga mező szerepel a 
következő információkkal: 
 vadon élő állat kifogása 

magyar elnevezés, latin elnevezés, halászati terület, ezen belül a 
terület pontosan (ha rendelkezésre áll), kifogás módja 

 akvakultúra 
magyar elnevezés, latin elnevezés, származási ország  

 
Nagy súlyt helyezünk rá, hogy a vásárlóinkat átfogóan tájékoztassuk. 2017 
végéig a Lidl Magyarországon friss hal, mélyhűtött hal, halcsemege és 
halkonzerv esetében a csomagoláson (ha van elegendő hely) egy QR kódot 
fog szerepeltetni. 
 
Szeretnénk a fenntartható haltermékek fogyasztását előmozdítani, és 
vásárlóinkat a téma iránt érzékenyebbé tenni. 
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3.3 Állatok tenyésztése, tartása, 
etetése 

A Lidl Magyarország csak olyan beszállítókkal működik együtt, akik kiállnak a 
halak fenntartható kifogása és a fenntartható termelés mellett. Ennek 
biztosítására írásban kötelezzük a beszállítóinkat, hogy valósítsák meg a 
"Lidl Code of Conduct"-ban (a Lidl viselkedési kódexben) foglalt előírásokat. 
 
Az akvakultúrákból származó halak esetében a Lidl figyelemmel kíséri a 
fajnak megfelelő tartást. Beszállítóinknak el kell kerülniük a 
farmállományból való kitöréseket (escapes). 
 

 
 
3.4 Gyógyszerek alkalmazása, 
beavatkozás a környezetbe és az állat 
szervezetébe 

Beszállítóinktól elvárjuk a gyógyszerek felelősségteljes alkalmazását a 
kezelési módok alkalmazása során. A tenyésztést úgy kell kialakítaniuk, hogy 
az akvakultúrában vagy vad fajták esetében a közelben elkerüljék a 
betegségeket vagy a paraziták előfordulását. Beszállítóink csak legálisan 
engedélyezett vegyszereket alkalmazhatnak. A beszállítóknak meg kell 
akadályozniuk, hogy mérgező, nehezen lebomló vagy a táplálékláncban 
felhalmozódó vegyszerek kerüljenek a környezetbe. 

 
 
3.5   Szabványok továbbfejlesztése 
 

Helyeseljük a védett tengeri területek kialakítását illetve megőrzését és 
támogatjuk azokat az szervezeteket, amelyek a fenntartható halászat és vízi 
kultúra mellett szállnak síkra. 
 
Az építő párbeszédre mindig nyitottak vagyunk. Így rendszeres kapcsolatban 
állunk a téma szempontjából lényeges beszállítókkal, hogy megtaláljuk az 
átfogó megoldásokat – mind a fenntartható halászatra és az akvakultúrára, 
mind pedig a haltermékek jelölésére és visszakövethetőségére. 

 


