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A CSR-koncepciónk 

A Lidl számára a fenntartható kereskedelem a sikeres jövőt szolgáló 
központi stratégiai célok egyike. Felelősséget vállalunk az olyan 
helyzetekben, amelyekben a Lidl vállalat tevékenysége hatással van az 
emberekre és a környezetre. Felelős módon kereskedünk, nagy 
hangsúlyt fektetve a minőségre – ennek eleget téve cselekszünk nap 
mint nap, hogy biztonságosan rendezzük be vállalatunkat a jövőre 
nézve. Ennek fényében dolgoztuk ki CSR-stratégiánkat. A stratégia 
segítségével egyértelmű irányvonalat szabunk a felelősségteljes 
kereskedelem iránti igényünkre vonatkozóan. Megmutatjuk, hogy a 
Lidl-nél tisztában vagyunk azzal, milyen felelősséggel tartozunk a 
környezet, az emberek és vásárlóink iránt. Ezt hat stratégiai fontosságú 
témakör keretein belül ültetjük át a gyakorlatba. Ezek alapján hozunk 
intézkedéseket, amelyekkel a klímavédelmet támogatjuk, 
takarékoskodunk az erőforrásokkal, figyelünk a biodiverzitásra, etikusan 
működünk, segítjük az egészség védelmét és párbeszédeket folytatunk. 

Felelősségünk az erdők és az erdei ökoszisztémák iránt 

Számos általunk kínált, saját márkás termék tartalmaz olyan 
nyersanyagokat, amelyek termelése összefüggésbe hozható az erdőirtással 
és ennek eredményeként értékes ökoszisztémák veszélyeztetésével. A Lidl 
beszerzési részlegén ezért arra törekszünk, hogy biztosítsuk a társadalmi 
és környezeti tudatosságot a termékeink nyersanyag-ellátási láncaiban. Az 
erdőirtás és átalakítás strukturális megközelítésének köszönhetően a Lidl 
pozitívan járulhat hozzá a környezetvédelem, az erőforrásokkal való 
takarékoskodás, a biodiverzitás figyelembe vétele és az etikus működés 
stratégiai fókuszterületéhez. 

  

Az erdőirtással és átalakítással kapcsolatos felelősségünk 
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Az erdők az összes szárazföldi terület 31%-át fedik le, és nélkülözhetetlenek 
a földi élet szempontjából. A bolygó zöld tüdejeként kulcsfontosságúak 
atmoszféránk levegőminősége szempontjából. Ezzel egyidejűleg az erdők 
talaja tárolja és tisztítja a világ édesvízkészleteinek 75%-át.1 Több mint 1,6 
milliárd ember megélhetése függ az erdőktől,2 és a szárazföldi állatok és 
növények 80%-a is itt él.3 Az érintetlen erdők és természetes 
ökoszisztémák ezért nélkülözhetetlenek a biodiverzitás szempontjából, és 
ezek képezik az élelmiszer-ellátásunk és egészségünk alapját. Mivel a fák 
szén-dioxidot nyelnek el (ami üvegházhatású gáz), kulcsszerepet játszanak 
a klímaváltozás mérséklésében is.4 

 
 

 

31% 
a teljes szárazföldi terület 

erdővel borított aránya  

 

80% 
az erdőben található összes 
szárazföldi állat és növény 

aránya 

 

 

1 WWF: Deforestation Fronts. Drivers and Responses in a Changing World. Summary (Erdőirtási 
frontok. Mozgatórugók és válaszok egy változó világban. Összegzés), 2020. 

2 WWF: Living Planet Report 2020 (A 2020-as Élő bolygó jelentés), 2020. 
3 FAO: The State of the World’s Forests (A világ erdeinek állapota), 2020. 

Bár az erdők nélkülözhetetlenek az emberi élet szempontjából, riasztó 
ütemben irtják azokat. A > magas természetvédelmi értékű (HCV) 
ökoszisztémák és a > magas kötöttszén-készlettel (HCS) rendelkező 
erdők átalakulása például kritikus szintet ért el a trópusi régiókban. 
Latin-Amerikában, elsősorban az Amazonas-esőerdőben, több mint  
43 millió hektárnyi erdőt irtottak ki 2004 és 2017 között. Ez nagyjából 
Marokkó méretével egyezik meg. A globális erdőirtás és a természetes 
ökoszisztémák lerombolásának egyik fő okozója a mezőgazdaság, 
főként Dél-Amerika és Délkelet-Ázsiai trópusi régióiban.5 

A mezőgazdaságot tekintik az erdőirtás és a környezetrombolás fő 
mozgatórugójának, nevezetesen a közvetlen fakitermelés, a pálmaolaj-, 
szója- és kakaótermelés, valamint a szarvasmarhatenyésztéshez 
szükséges legelőkialakítás miatt. 2000 és 2010 között a kereskedelmi 
szarvasmarhatartás, valamint a szója- és pálmaolaj-termelés az átalakult 
trópusi ökoszisztémák 40%-ért volt felelős. Az erdőirtás és az 
erdőterületek azt követő mezőgazdasági hasznosítása hatással volt a 
biodiverzitásra, főleg a gazdag állat- és növényvilággal rendelkező 
esőerdőkben, és ezáltal a jól működő és stabil ökoszisztémák alapjaira 
is. 

4 Német Szövetségi Élelmezési és Mezőgazdasági Minisztérium (BMEL): Ausgewählte Ergebnisse 
der dritten Bundeswaldinventur. Wälder binden CO2 (Az ország erdeiről készített harmadik 
összeírás válogatott eredményei. Az erdők szén-dioxidot kötnek meg), 2012. 

5 WWF: Deforestation Fronts. Drivers and Responses in a Changing World. Summary (Erdőirtási 
frontok. Mozgatórugók és válaszok egy változó világban. Összegzés), 2020.  

Háttérinformációk az erdőirtásról és átalakításról 
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Az ökoszisztéma-szolgáltatásban tapasztalható romlás egyik oka az 
erdőirtás 

 

 

6 WWF: Stepping up? The continuing impact of EU consumption on nature worldwide (Fellépés? 
Az uniós fogyasztás folyamatos hatása a természetre az egész világon), 2021.  

Az élelmiszer-kiskereskedők befolyásolhatják, hogyan történjen az 
általuk értékesített, élelmiszer- és élelmiszerekkel kapcsolatos termékek 
gyártása és termelése. Az iparág ezért felelősséggel tartozik annak 
biztosításáért, hogy ellátási láncainak ne legyen közük az erdőirtáshoz. 

 

 

    

  16%  
az EU importhoz 

kapcsolódó trópusi 
erdőirtás aránya. 

Kína után ezzel az Európai 
Unió járul hozzá a második 
legnagyobb mértékben a 

trópusi erdőirtáshoz.6 
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A Lidl beszerzési részlege számára kulcsfontosságú témakör a biológiai 
sokféleség fenntartása és az erdőirtás problémájának kezelése a 
globális ellátási láncokban. Annak érdekében, hogy elérhessük az 
erdőirtástól mentes ellátási láncokra vonatkozó célunkat, külső érdekelt 
felekkel léptünk partneri kapcsolatba egy négy pilléren alapuló átfogó 
stratégia kialakításához. 

Ennek kidolgozása során környezetvédelmi szervezetekkel (WWF és 
Mighty Earth) is egyeztettünk, amelyek ellenőrizték az első 
stratégiavázlatunk tartalmát.  

  

Elkötelezettségünk az erdők és az erdei ökoszisztémák iránt 
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Tiszteletben tartjuk a származási országok erdőkre és erdőirtásra 
vonatkozó meghatározásait, de emellett magasabb szintű és szigorúbb 
normák alkalmazására törekszünk ellátási láncainkban. Ennek során az > 
Accountability Framework Initiative (AFI) normáit tekintjük 
irányadónak. Ez a nonprofit kezdeményezés alakította ki a vezető 
keretrendszert, amely célja az erdőirtás megelőzése az ellátási 
láncokban, és tagjai közé tartozik a WWF és a Rainforest Alliance is. A 
kezdeményezés célja, hogy harmonizált és nemzetközileg alkalmazható 
meghatározásokat és szabályokat hozzon létre az erdőkkel és az 
erdőirtással kapcsolatban.  

Minden norma tartalmaz egy végső határidőt, amelyet követően az 
adott helyszínen nem engedélyezett a további erdőirtás nyersanyagok 
termelése céljából. A tanúsítási rendszerek helyileg és időben eltérőek 
lehetnek. A Pro Terra például 2008 óta tiltja az erdőirtást bizonyos 
területeken, miközben a Rainforest Alliance tiltása csak 2014 óta van 
érvényben. Az erdőirtás és a fontos ökoszisztémák átalakítása elleni 
elkötelezettségünk, valamint a beszerzési irányelveink, folyamataink és 
útmutatóink a normákon átívelő, 2020. január 1-jei végső határidőhöz 
igazodnak. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a Lidl nem használ olyan 
területeken termelt nyersanyagokat, amelyeken 2020. január 1-je után 
átalakítás vagy erdőirtás történt. Ez a követelmény a hitelesített és nem 
hitelesített nyersanyagokra is vonatkozik. Ha az iparág vagy a globális 
tanúsítási rendszerek egy korábbi végső határidőt szabnak meg, akkor 
ahhoz a Lidl is igazodni fog.  

A Lidl elköteleződése összhangban áll a következő AFI-irányelvekkel:  

• A magas természetvédelmi értékkel (HCV) és magas kötöttszén-
készlettel (HCS) rendelkező területek védelme, valamint az erdőirtás 
tiltása ezeken a területeken. 

• Zéró tolerancia a mezőgazdaság irtásos-égetéses módszereivel 
szemben a terület új ültetvények számára történő megtisztítása, 
újraerdősítés és más földhasználati fejlesztések céljára történő 
használatára vonatkozóan. 

• Zéró tolerancia tőzeglápok hasznosítására vonatkozóan, függetlenül 
a mélységüktől. 

• Zéró tolerancia az illegális fakitermelésre vonatkozóan. 
• Zéró tolerancia az emberi jogok megsértésére vonatkozóan az adott 

országok meghatározásai értelmében.  
• Az őslakos népek jogairól szóló ENSZ-

nyilatkozatnak (UN Declaration on the 
Rights of Indigenous Peoples) megfelelő 
tevékenységek folytatása. 

• Szabad, előzetes és tájékoztatáson 
alapuló beleegyezés (free, prior, and 
informed consent, FPIC) megszerzése 
minden olyan közösségtől és őslakos 
csoporttól, amelyekre hatással vannak 
az ellátási láncainkhoz kapcsolódó 
tevékenységek. 

  

Accountability Framework Initiative: A Lidl normákat alkalmaz az erdőkre és 
erdőirtásra vonatkozóan az ellátási láncban  

Kulcsfontosságú 
mezőgazdasági 
termékeinket az 
erdőirtás elleni 
stratégiánk második 
pillérének 
megfelelően 
hitelesítjük. 

https://accountability-framework.org/
https://accountability-framework.org/
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A Lidl aktívan tesz annak érdekében, hogy eltüntesse az erdőirtást a 
saját ellátási láncaiból, valamint a teljes iparágból. Ezért azonosítjuk az 
erdőirtás elkerülését szolgáló legfontosabb módszereket. A 
legfontosabb területek: fakitermelés cellulóz gyártása céljából, 
pálma(mag)olaj termelése, szója és kakaó, valamint legelő kialakítása 
szarvasmarhatartás céljából.  

Első lépésként kötelezettségvállalásunk célja, hogy tanúsítást 
szerezzünk a kritikus jelentőségű nyersanyagainkra, vagyis a 
pálma(mag)olajra, a szójára és a kakaóra vonatkozóan. Ezzel 
egyidejűleg maximális átláthatóságra törekszünk a  

Kritikus jelentőségű nyersanyagaink 

nyersanyagok és termékek eredetével, 
mennyiségével, tanúsítási állapotával, 
feldolgozásával és csomagolásával 
kapcsolatban.  

 

  

Kockázatos nyersanyagok priorizálása és a hatásuk megértése 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Pálma(mag)olaj 
Ez a nyersanyag számos 

zsír, olaj és margarin 
alapanyaga. Származékait 
kozmetikumokban, mosó- 

és tisztítószerekben 
használják. 

 

 Szója 
Mivel a szóját állati 

takarmányként használják, 
ez a termék közvetetten 
megtalálható olyan Lidl-

termékekben, mint a 
kolbászok és hústermékek. 

 Kakaó 
A kakaót főleg 

alapanyagként használják 
Lidl-termékekben, például 

csokoládéban, valamint 
kakaóvaj formájában a 

kozmetikumokban.  

 Cellulóz 
A Lidl például 

csomagolásokban, higiéniai 
cikkekben és fabútorokban 

használ cellulózt. 
 
 

 Marhahús 
A Lidl külön termékként, 

például marhaszeletként és 
készételek alapanyagaként 

árusít marhahúst.  

Az erdőirtás elleni  
stratégiánk első 
pillérének 
megfelelően 
meghatározzuk az 
ellátási láncainkhoz 
kapcsolódó ökológiai 
és társadalmi 
kockázatokat. 
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Pálma(mag)olaj 

Az olajpálmák hatékonyan termeszthetők, mert kevés helyre és vízre 
van szükségük. Összehasonlításképp: tízszer annyi földterületre van 
szükség ugyanannyi olaj más olajnövényekből (pl.: szója vagy 
kókuszdió) való kinyeréséhez.7  

Ezek a kedvező tulajdonságok azonban hatalmas kereslethez vezettek 
világszerte, és ennek eredményeképp megnövekedett az olajpálma-
termelésre használt földterületek mérete. A pálma(mag)olaj-termelés 
manapság a globális erdőirtás több mint 8%-áért és veszélyeztetett 
trópusi ökoszisztémák átalakításáért felelős, főképp Indonéziában és 
Malajziában.8  

A Lidl továbbra is aktívan dolgozik azon, hogy javítsa az 
átláthatóságot a pálma(mag)olaj-ellátási láncaiban. Ahol csak 
lehetséges, rögzítjük az általunk beszerzett pálma(mag)olaj pontos 
mennyiségét és tanúsítási állapotát, így növeljük az átláthatóságot 
a pontos származási helyével kapcsolatban. Ezáltal áttekintést 
kapunk arról, hogy mely pálma(mag)olaj származik potenciálisan 
veszélyeztetett területekről, ami lehetővé teszi, hogy közvetlenül 
felvegyük a kapcsolatot beszállítóinkkal. Ezt az ellenőrzést évente 
végezzük el. 

 

7 WWF: 8 Things to know about Palm Oil (8 tudnivaló a pálmaolajról), 2020.  
8 BBC: What is palm oil and why is it thought to be bad? (Mi az a pálmaolaj, és miért tartják 

rossznak?), 2018.  

Szója 

A szója fontos növényi fehérjeforrás, ezért elsősorban állatok (pl. csirkék) 
takarmányának fontos összetevője. A világ szójatermelésének több mint 
85%-át állatok takarmányozására használják fel.9 Az egyre növekvő jóléttel 
és a világ népességének növekedésével a globális húsfogyasztás is 
növekedik. Ennek eredményeképp egyre nagyobb az igény a szója állati 
takarmányban való használatára. Ha azonban a szójatermelés terjedése a 
jelenlegi ütemben folytatódik, 16 millió hektár szavannát és 6 millió hektár 
trópusi erdőt fenyeget, ez a terület pedig durván ötször akkora, mint 
Svájc.10 Ezen veszélyeztetett területek közül számos a világ legsokszínűbb 
ökoszisztémáiban található, például az Amazonas-medencében, a 
Cerradóban és az Atlanti-parti erdőben, Brazília keleti partján.  

A Lidl továbbra is aktívan dolgozik azon, hogy javítsa az átláthatóságot 
a szója ellátási láncaiban. Minden évben fel akarjuk térképezni a szója 
mennyiségét és a tanúsítási állapotokat, így növelni az átláthatóságot 
a pontos származási helyekkel kapcsolatban. Ezáltal áttekintést fogunk 
kapni arról, hogy mely szója származik potenciálisan veszélyeztetett 
területekről, ami lehetővé teszi, hogy közvetlenül felvegyük a kapcsolatot 
beszállítóinkkal. Vemondo termékeinknél lehetőleg hitelesített, európai 
szója használatára törekszünk. Elsősorban a szója állati takarmányként való 
használatára koncentrálunk.   

9 WWF: Facts about soy production and the Basel Criteria (Tények a szójatermelésről és a bázeli 
feltételek), 2006.  

10 WWF: Facts about soy production and the Basel Criteria (Tények a szójatermelésről és a bázeli 
feltételek), 2006.  
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Kakaó 

A nagy globális kereslet az erdőirtás és a természetes élőhelyek 
elpusztításának egyik legfőbb mozgatórugójává tette a kakaótermelést. 
1988 és 2008 között a kakaótermelés 2 és 3 millió hektár közötti erdő 
kiirtását eredményezte.11 A legnagyobb nehézségek Nyugat-Afrikát, 
pontosabban Ghánát és Elefántcsontpartot érintették, a régió erdeinek 
nagyjából egynegyedét elvesztette.12  

 

A Lidl továbbra is keményen dolgozik az átláthatóság 
javításán a kakaóellátási láncaiban.  

 

11 Business Insider: Chocolate is on track to go extinct in 40 years (A csokoládé úton van afelé, 
hogy 40 éven belül már a múlté legyen), 2017.  

12 Chatham House: Cocoa trade, climate change and deforestation (Kakaókereskedelem, 
klímaváltozás és erdőirtás), 2017.  

Cellulóz 

A cellulóz egy rugalmas és sokoldalú nyersanyag, amelyet a ruháktól 
kezdve a papírrostig és papírtermékekig számos területen 
felhasználnak. Minden évben nagyjából 70 millió fát vágnak ki 
cellulózrostok előállításához, és ez a szám megduplázódhat a következő 
20 éven belül.13 

 

A Lidl középtávú célja, hogy növelje az átláthatóságot saját 
cellulózellátási láncaiban. A 2021-es pénzügyi év végére 
például feltüntetjük a faszéntermékekhez használt faanyag 
származási helyét a csomagolásokon. Ez az átláthatóság segít 
megérteni, hogy az adott faanyag potenciálisan veszélyeztetett 
területekről származik-e.  

13 Fibre2Fashion: Fashionable fabrics leading to deforestation (Erdőirtáshoz vezető divatos 
anyagok), 2014.  
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Marhahús 

A marhahúst gyakran a világ legértékesebb ökoszisztémáiban termelik. 
Szarvasmarha-legelők találhatók például Brazíliában, az Amazonas-
medencében, Dél-Afrika szavannáin és Észak-Amerika Nagy-síkságain. 
A világ népességének folyamatos növekedése és a jövedelmi szintek 
emelkedése a Föld déli féltekén exponenciális növekedést eredményez 
a marhahús iránti kereslet terén. Manapság a marhahústermelés már a 
mezőgazdasági földhasználatból, a földhasználat-változásból és az 
erdőgazdálkodásból eredő globális kibocsátás 25%-áért felel, beleértve 
a brazíliai Amazonas-esőerdő átalakítását is.14 

A Lidl Magyarország nem szerez be marhahústermékeket 
Brazíliából, mivel nagy a kockázata annak, hogy erdőket legelőkké 
alakítanak. Arra is törekszünk, hogy időszakos 
kínálatunkban se szerepeljenek Brazíliából származó 
marhahústermékek. 

 

14 WWF: Beef. Overview (Marhahús. Áttekintés), 2021.  
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Egyes szabványok szigorú szabályozásokkal rendelkeznek olyan 
témakörökkel kapcsolatban, mint az erdőirtás tilalma, a tőzeglápok és 
más érzékeny ökoszisztémák átalakításának tilalma, valamint az őslakos 
népek, helyi közösségek és munkavállalók jogainak tiszteletben tartása. 
Ezek a szabályozások olyan nyersanyagokra vonatkoznak, amelyek 
termelése összefüggésbe hozható az erdőirtásra és az ökoszisztémák 
átalakítására vonatkozó veszélyekkel. Ezért a leginkább releváns és 
hatékony szabványokkal és tanúsítási rendszerekkel dolgozunk a teljes 
ellátási láncunkban. Előnyben részesítjük az ellátási láncok 
elkülönítésének lehetőségét, mivel ez nyomon követhetőséget biztosít, 

és lehetővé teszi a termékek származási 
helyéig való visszamenőleges 
ellenőrzését. Ahol csak lehetséges, 
harmonizáljuk a nemzetközileg 
használt tanúsítási rendszereket, és ha 
szükséges, hozzájárulunk új 
szabványok kialakításához. 

 

Pálma(mag)olaj 

A Lidl Magyarország esetében 2022-ig valamennyi pálma(mag)olajat 
teljeskörűen hitelesít a Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Az 
élelmiszer-termelésben felhasznált pálma(mag)olaj szegregált 
(segregated) kategóriájú lesz. Az élelmiszerek és nem tartós fogyasztási 
cikkek (Near-Food) esetén felhasznált pálmaolaj származékokat 
(derivative) és töredékeket (fractions) Mass-Balance kategória szerint 
fogjuk tanúsítani, ami lehetetlenné teszi az ellátási láncban használt 
tanúsított pálma(mag)olaj mennyiségének hamisítását.  

Az RSPO, amelyet 2011-ben olyan szervezetek alapítottak, 
mint a WWF, egy globális kezdeményezés, amelynek célja a 
fenntartható pálma(mag)olaj iparági szabványként való 
meghonosítása. 

Az RSPO tanúsítása szigorú követelményeket támaszt a különösen 
érzékeny területek védelme érdekében. A szabvány nemcsak 
támogatja az értékes ökoszisztémákat, hanem a helyi közösségek 
földhasználati jogait is védi. A kisebb vállalatok csoportos 
tanúsítást is kérhetnek a folyamat egyszerűsítése érdekében.  

 

Tanúsítási rendszerek kialakítása a nyersanyagtermelés miatti erdőirtás 
megakadályozása érdekében 

Kulcsfontosságú 
mezőgazdasági 
termékeinket az 
erdőirtás elleni 
stratégiánk második 
pillérének 
megfelelően 
hitelesítjük. 
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Szója 

2022-ig gondoskodunk arról, hogy a Vemondo saját márkás 
vegetáriánus vagy vegán húshelyettesítőinkben használt szója már 
európai forrásokból származzon. Előnyben részesítjük majd a Donau 
Soja/Europe Soy vagy a ProTerra tanúsításokat.  

A Lidl arra is törekszik, hogy a dél-amerikai és délkelet-ázsiai 
esőerdők védelme érdekében csak európai szóját használjon 
a saját márkás Vemondo-termékeiben. A tanúsítás lehetővé 
teszi a szójatermelési folyamatok ökológiai feltételek alapján való 
ellenőrzését és értékelését.  
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Kakaó 

A Lidl Magyarország esetében termelt kakaót teljes mértékben 
tanúsítják a Fairtrade, a Rainforest Alliance vagy a Bio szabványoknak 
megfelelően.  

Ezek a tanúsítások nemcsak azt biztosítják, hogy a munkások 
megkapják a létminimumot biztosító béreket, hanem 
ökológiai koncepciókat is magukban foglalnak majd, például 
a friss víz használatát és a biológiai sokféleség védelmét. A 
Rainforest Alliance szabványát a trópusi régiók speciális 
körülményeihez igazították. Követelményei közé tartoznak a 
fenntarthatóbb föld- és erőforrás-használati gyakorlatok, így 
hozzájárul a trópusi erdők fenntartható védelméhez. A társadalmi-
gazdasági szempontokra (pl. létminimumot biztosító bérezés 
támogatása) való összpontosítás mellett a nemzetközileg elismert 
Fairtrade-tanúsítvány környezetvédelmi követelményeket is 
tartalmaz a biológiai sokféleség védelme és a felelős 
vízgazdálkodás biztosítása érdekében.  

 

Cellulóz 

2021-ig gondoskodunk arról, hogy a Lidl Magyarország által használt 
összes cellulóz teljes mértékben tanúsított vagy újrahasznosított 
legyen. Elsősorban újrahasznosított cellulózt használunk majd, de az új 
rostok is hitelesített forrásokból származó, FSC-tanúsítvánnyal 
rendelkező termékek lesznek; emellett a PEFC-tanúsítvánnyal 
rendelkező termékeket is elfogadjuk. 2025 végéig pedig a konyhai és 
higiéniai papírtermékek legalább 15%-ban újrahasznosított anyagokat 
tartalmaznak majd.  

Az olyan iparágakat kiszolgáló faültetvények, mint a 
papírgyártás, gyakran kiszorítják a biológiailag sokféle és 
érzékeny ökoszisztémákat. Emellett továbbra is sor kerül 
meglévő erdők kivágására a papír, textiláruk, bútorok és 
fatermékek alapanyagaként használt cellulóz előállítása érdekében.  

Azzal, hogy termékeink FSC- és PEFC-tanúsítvánnyal rendelkeznek, 
ugyanolyan mértékben figyelembe vesszük a társadalmi, ökológiai 
és gazdasági szempontokat. Ezek a tanúsítások a 
követelményeknek megfelelő fa- és papírtermékeken találhatók 
meg. Ilyen követelmények például az őslakos csoportok védelme, a 
magas természetvédelmi értékkel rendelkező erdők 
biodiverzitásának megőrzése, valamint a géntechnológiával 
módosított szervezetek használatának tiltása. Az adott termékben 
használt hitelesített cellulóz arányától és az újrahasznosított anyag 
tartalmától függően további különböző FSC-címkéket is 
használunk, ami nagyobb átláthatóságot biztosít.  
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A kritikus jelentőségű nyersanyagok 
tanúsítása mellett kifejezett célunk az is, 
hogy fenntarthatóbb alternatívákat 
használjunk az erdőirtás csökkentése és a 
vevők választási lehetőségeinek bővítése 
érdekében. Ide tartozik a vegán és 
vegetáriánus hús- és tejtermék-
helyettesítők kínálatának bővítése is. 
Rengeteg kalória vész el, miközben a 
növényi fehérje állati fehérjévé alakul, 
különösképp a marhahústermelés esetén. 
Összehasonlításképp, ha közvetlenül 
növényi fehérjéket fogyasztunk, az jobb a 
környezetnek, mivel kevesebbre van 
szükség belőle, és így kevesebb 
földterületet kell használni a termeléshez. Ezáltal a karbonlábnyom is 
jelentősen csökkenthető. Emiatt a Lidl Magyarország folyamatosan növeli 
kínálatában a vegetáriánus és vegán hús- és tejtermék-helyettesítők 
arányát. 

A Vemondo saját márkánk – vegán és karbonsemleges 

A növényi, borsó-, búza- és szójafehérjéből készülő Vemondo-termékeink 
vegán, valamint az állati termékekhez viszonyítva környezetbarátabb 
alternatívákat kínálnak vevőink számára. Csak hitelesített forrásokból 
származó szóját használunk, hogy biztosíthassuk ellátási láncaink 
erdőirtás-mentességét. Célunk, hogy 2022-re csak regionális és/vagy 
európai forrásokból származó szóját használjunk saját márkás, 
vegetáriánus és vegán, húshelyettesítő Vemondo-termékeinknél.  

Így biztosíthatjuk majd, hogy ne irtsanak ki trópusi esőerdőket 
szójatermelés miatt. Vemondo-termékeink emellett karbonsemlegesek 
is. A gyártás, csomagolás, szállítás és ártalmatlanítás során fellépő 
kibocsátást karbonkredit vásárlásával ellensúlyozzuk. A semlegesítéssel 
olyan klímavédelmi projekteket támogatunk, mint napelempark 
Indiában, édesvíz ellátás Eritreában és erdőtelepítés Ugandában.  

 

 

A Lidl Magyarország kínálatában 

jelenleg 3  

vegán és karbonsemleges 
Vemondo-termék található meg 

(2021.10.15.) 
 
 

A növényi alapú alternatívák népszerűsítése termékkínálatunkban 

Erdőirtás elleni 
stratégiánk harmadik 
pillérének 
megfelelően 
népszerűsítjük 
termékkínálatunkban 
a fenntarthatóbb 
alternatívák 
használatát, valamint 
a kritikus jelentőségű 
nyersanyagok 
beszerzésének 
csökkentését.  
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Többoldalú érdekképviseleti 
kezdeményezésekben és projektekben 
is közreműködünk, amelyek célja az 
innovatív nyersanyag-stratégiák és 
iparági megoldások kialakítása a 
partnerekkel, érdekcsoportokkal és 
helyi közösségekkel egyeztetve. Így 
támogatjuk a fenntartható 
mezőgazdasági gyakorlatokat, amelyek 
tiltják a kiirtott erdőterületeken való 
termelést, és kezdeményezéseket 
teszünk az erdők és más értékes ökoszisztémák fenntartására és 
helyreállítására.  

Pálma(mag)olaj 

A Lidl Stiftung 2012 aktív tagja a > Roundtable on Sustainable Palm Oil 
(RSPO) kezdeményezésnek.  

Az RSPO egy többoldalú érdekképviseleti kezdeményezés, 
amely létrehozta a fenntartható pálmaolaj-termelés 
szabványát. Tagságunknak köszönhetően aktív szerepet tölthetünk 
be a piacon, és egyeztethetünk a többi résztvevővel.  

További információt a > pálma(mag)olaj fenntartható beszerzésére 
vonatkozó állásfoglalásban találhat.  
 

Szója 

A Lidl Stiftung a > Roundtable of Responsible Soy (RTRS) és a > Donau 
Soja kezdeményezés tagja.  

Az RTRS tagjaként a Lidl pozitív hatást gyakorolhat a 
szervezetre az RTRS-szabvány átdolgozására. A Donau 
Soja tagjaként a Lidl támogatja a felelős szójatermelést 
Európában.  

  

Együttműködés a kockázatos jelentőségű nyersanyagokkal kapcsolatos iparági 
megoldások terén  

Erdőirtás elleni 
stratégiánk negyedik 
pillérének 
megfelelően segítjük 
a változást, és 
számos 
kezdeményezésben 
és projektben 
veszünk részt. 

https://rspo.org/
https://rspo.org/
https://vallalat.lidl.hu/fenntarthatosag/allasfoglalasaink/palmaolaj
https://vallalat.lidl.hu/fenntarthatosag/allasfoglalasaink/palmaolaj
https://responsiblesoy.org/?lang=en
https://www.donausoja.org/en/home/
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Kakaó 

A Lidl Stiftung a fenntartható kakaótermeléssel foglalkozó német 
kezdeményezés, a > German Initiative on Sustainable Cocoa 
elnökségének tagja.  
 

A German Initiative on Sustainable Cocoa (Fenntartható 
kakaó) többoldalú érdekképviseleti kezdeményezésben 
való tagságunknak köszönhetően betekintést nyerhetünk a piacra, 
és az ellátási lánc többi résztvevőjével együtt dolgozhatunk a 
fenntartható kakaótermelés biztosítása érdekében. A 
kezdeményezés részeként elköteleztük magunkat 12 konkrét cél 
támogatása iránt, amelyek a kakaótermelő országokban segítik a 
természeti erőforrások megőrzését és a biodiverzitás védelmét.  

További információt a > kakaóval kapcsolatos állásfoglaló 
dokumentumban találhat.  

Cellulóz 

A Lidl Stiftung a > Forest Stewardship Council (FSC) tagja.  
 

Az FSC többoldalú érdekképviseleti kezdeményezésben való 
tagságunk lehetővé teszi, hogy együttműködjünk a faellátási 
lánc többi szereplőjével. Számos előnyünk származik a 
kezdeményezés által kínált párbeszédekből, és a többi taggal 
közösen a fenntartható erdőgazdálkodás népszerűsítésén 
dolgozunk.  

További információt a > cellulózzal kapcsolatos állásfoglaló 
dokumentumban találhat.   

 

  

https://www.kakaoforum.de/en/
https://vallalat.lidl.hu/fenntarthatosag/allasfoglalasaink/kakao
https://vallalat.lidl.hu/fenntarthatosag/allasfoglalasaink/kakao
https://fsc.org/en
https://vallalat.lidl.hu/fenntarthatosag/allasfoglalasaink/celluloz
https://vallalat.lidl.hu/fenntarthatosag/allasfoglalasaink/celluloz
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A Lidl az iparág más szereplőivel, nonprofit szervezetekkel, szakértőkkel 
és helyi közösségekkel is együttműködik. Az erdőirtástól és átalakítástól 
mentes, fenntartható nyersanyagtermelés megköveteli a helyi 
közösségek és őslakos csoportok részvételét és támogatását. Nemcsak, 
hogy ők függnek leginkább a mezőgazdasági nyersanyagoktól, hanem a 
legfontosabb szövetségeseink között is vannak az erdőirtás elleni 
küzdelem terén. A World Resources Institute (WRI) friss jelentése 
alapján látható, hogy sokkal kisebb a fakitermelés veszélye azokban az 
erdőkben, amelyek megbízható őslakosok tulajdonában vannak.15 Az 
együttműködéseken keresztül egy átfogó stratégiát szeretnénk 
kialakítani, amely hatékony módszert biztosít számunkra azon okok és 
szisztematikus körülmények kezelésére, amelyek támogatják a 
fakitermelést és a természetes ökoszisztémák elpusztítását.  

A folyamatos erdőirtás és pusztítás elleni küzdelemben közvetlen 
intézkedésekre van szükség. A Lidl azonban nem lesz képes egyedül 
felszámolni az erdőirtást okozó és támogató összetett kapcsolatokat. 
Ezért az itt leírt saját ellátási láncainkon túlmenően dolgozunk a 
nyersanyag-specifikus kezdeményezések, tanúsítási rendszerek és 
szabványok támogatásán. A Lidl és partnerei aktívan és 
szisztematikusan küzdenek a környezetvédelem, az újraerdősítés, a 
környezetvédelmi irányítás területén az erdőirtás és az átalakítás ellen.  

 

15 World Resources Institute: 5 Maps Show How Important Indigenous Peoples and Local 
Communities Are to the Environment (5 térkép arról, hogy mennyire fontosak az őslakos népek 
és a helyi közösségek a környezet számára), 2017.  

Közös munka erdőirtástól és átalakítástól mentes beszerzési láncok 
biztosítása érdekében 

 

Bolygónkon csak a globális, nemzeti és regionális szinten végzett jó 
irányítási intézkedések állíthatják meg az erdőirtást. A Lidl ezért 
felhasználja a nemzeti és regionális kormányzatokhoz, valamint 
nemzetközi NGO-khoz fűződő kapcsolatait azokban az országokban, 
amelyekben jelenleg különösen nagy problémát jelent az erdőirtás. A 
magán és állami szereplőkkel való együttműködés lehetővé teszi az 
erdőirtás megfékezését és a leromlott állapotú erdők helyreállítását. 
Továbbá a szigorúbb jogszabályok és részletesebb szabályozások 
mellett is kiállunk az erdők védelme és egy egységes jogi keretrendszer 
kialakítása érdekében.   

A saját ellátási láncainkon és nyersanyagainkon túlmutató intézkedések  
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Szószedet 
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Accountability 
Framework Iinitiative 
(AFI)16 

 Egy NGO, amely azon dolgozik, hogy különböző intézkedéseket 
valósítson meg az erdők és természetes ökoszisztémák védelme, 
valamint az emberi jogok globális ellátási láncokban való támogatása 
érdekében. 2016-ban alapította egy sokszínű szervezetekből álló 
csoport, amely kialakította az etikai és ökológiai szabványok ellátási 
láncokban való létrehozásának és támogatásának a keretrendszerét. 

Átalakítás17 

 

 Az átalakítás a természetes ökoszisztémák átformálása másféle 
földhasználatra, illetve a természetes ökoszisztémák fajainak 
összetételét, struktúráját vagy funkcióját érintő mélyreható változás. Az 
erdőirtás az átalakítás egyik formája (természetes erdők átalakítása). Az 
átalakítás súlyos degradációt vagy használati gyakorlatok bevezetését 
foglalja magában, ami lényeges vagy hosszan tartó változáshoz vezet az 
ökoszisztéma fajainak korábbi összetételében, struktúrájában vagy 
funkciójában. A természetes ökoszisztémák ennek a meghatározásnak 
megfelelő változása átalakításnak minősül, függetlenül attól, hogy 
legális-e. 

Erdő18 

 

 0,5 hektárnál nagyobb földterület, 5 méternél magasabb fákkal és több 
mint 10%-os lombkorona-fedettséggel, illetve olyan fákkal, amelyek az 
adott helyen el tudják érni ezeket a küszöbértékeket. Nem tartoznak ide 
olyan földterületek, amelyeket túlnyomórészt mezőgazdasági vagy 
egyéb célokra használnak. Az erdők közé tartoznak a természetes erdők 
és a faültetvények is. Az ellátási lánc erdőirtást ellenző 
kötelezettségvállalásainak megvalósítása érdekében a hangsúly a 
természetes erdők átalakításának megelőzésén van. 

 

16 Accountability Framework: Kezdőlap, 2019. 
17 Accountability Framework: Forest (Erdő), 2019.  
18 Accountability Framework: Forest (Erdő), 2019.  
19 Accountability Framework: Forest (Erdő), 2019.  

Erdőirtás19  Természetes erdők elvesztése a következők eredményeképp: I) 
átalakítás mezőgazdasági vagy más nem erdei földhasználat céljából; II) 
átalakítás faültetvénnyé; vagy III) súlyos és hosszan tartó degradáció.  
Ez a meghatározás az ellátási lánc erdőirtást ellenző 
elkötelezettségeihez kapcsolódik, amelyek általánosságban a 
természetes erdők átalakításának megelőzésével foglalkoznak. A súlyos 
degradáció (a meghatározásban szereplő III. eset) akkor is erdőirtást 
jelent, ha utána nem végeznek a területen nem erdei földhasználatot. A 
természetes erdők ennek a meghatározásnak megfelelő elvesztése 
erdőirtásnak minősül, függetlenül attól, hogy legális-e. Az erdőirtás AFI 
általi meghatározása a természetes erdők „bruttó erdőirtását” jelenti, 
amelyben a „bruttó” szó a következőképpen értelmezhető: „teljes; 
összesített; újraerdősítés vagy egyéb ellensúlyozás céljára történő 
meghagyás nélküli”. 

Magas kötöttszén-
készlet (high carbon 
stock HCS)20 
 

 Az adott földterület által tárolt szén mennyisége és biológiai 
sokfélesége a növénytakaró típusától függően változik. A HCS Approach 
hat különböző osztályba sorolja a földterületek növényzetét műholdas 
és talajvizsgálati adatok elemzését felhasználva. A hat osztály a 
következő: Magas sűrűségű erdő, Közepes sűrűségű erdő, Alacsony 
sűrűségű erdő, Fiatal, regenerálódó erdő, Bozótos és Kiirtott/Nyitott 
terület. Az első négy osztály potenciálisan magas kötöttszén-készlettel 
rendelkező erdőnek minősül. 

Magas 
természetvédelmi 
érték (high 
conservation value, 
HCV)21 
 

 A HCV a Forestry Stewardship Council által használt megnevezés, amely 
a magas természetvédelmi értékkel rendelkező erdőket írja le. A 
következő értékek egyikének jelen kell lennie a magas természetvédelmi 
érték meglétéhez: 
HCV 1 – Biodiverzitás: A biológiai sokféleség koncentrációi a ritka, 
fenyegetett vagy veszélyeztetett, globális, regionális vagy nemzeti 
szinten releváns fajokat is beleértve. 
HCV 2 – Tájszintű ökoszisztémák és mozaikok: Érintetlen erdei tájak és 
nagy, tájszintű ökoszisztémák és ökoszisztéma-mozaikok, amelyek 

20 High Carbon Stock Approach: The High Carbon Stock Approach (A High Carbon Stock Approach 
megközelítése).  

21 HCV Resource Network: Common Guidance for the Identification of High Conservation Values 
(Általános útmutató a magas természetvédelmi értékek azonosításához), 2013.  

Szószedet 
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globális, regionális vagy nemzeti szinten jelentősek, és a természetesen 
előforduló fajok túlnyomó többségéből életképes populációval 
rendelkeznek természetes eloszlási és mennyiségi mintázatokban. 
HCV 3 – Ökoszisztémák és élőhelyek: Ritka, fenyegetett vagy 
veszélyeztetett ökoszisztémák, élőhelyek vagy menedékhelyek tartoznak 
ide. 
HCV 4 – Kritikus jelentőségű ökoszisztéma-szolgáltatások: Az alapvető 
ökoszisztéma-szolgáltatásoknak hozzáférhetőnek kell lenniük a kritikus 
helyzetekben, ide tartozik a vízgyűjtők védelme és a sérülékeny talajok 
és hegyoldalak erózióvédelme. 
HCV 5 – Közösségi szükségletek: A helyi közösségek és őslakos népek 
alapvető szükségleteinek kielégítése szempontjából alapvető területek 
és erőforrások (megélhetés, egészség, táplálkozás, vízellátás stb. 
szempontjából), a helyi közösségekkel vagy őslakos népekkel való 
egyeztetés során azonosítva.  
HCV 6 – Kulturális értékek: Globális vagy nemzeti kulturális, régészeti 
vagy történelmi és/vagy a helyi közösségek vagy őslakos népek 
hagyományos kultúrája szempontjából kritikus fontosságú kulturális, 
ökológiai, gazdasági vagy vallási/szentesített jelentőséggel bíró 
területek, élőhelyek és tájak, amelyeket a helyi közösségekkel vagy 
őslakos népekkel egyeztetve azonosítottak.  

Pálmaolaj-
származékok 

 Bonyolult kémiai átalakítási folyamatokon keresztül a pálma(mag)olajból 
származékok hozhatók létre. Ezeket a származékokat tenzidekként és 
emulgeátorokként használják fel például kozmetikai és 
tisztítószerekben. Az emulgeátorok teszik lehetővé két alapvetően nem 
elegyedő folyadék (pl. olaj és víz) elegyítését. A tenzidek felületaktív 
anyagok.  

Szabad, előzetes és 
tájékoztatáson alapuló 
beleegyezés (free, 
prior, and informed 
consent, FPIC)22 
 

 Őslakos népek és helyi közösségek kollektív emberi joga a beleegyezés, 
illetve megtagadás bármely olyan tevékenység megkezdése előtt, amely 
hatással lehet a jogaikra, földjeikre, erőforrásaikra, területeikre, 
megélhetésükre és élelmezési biztonságukra. Olyan jog, amelyet saját 
maguk által kiválasztott képviselőkön keresztül gyakorolnak, a saját 
szokásaiknak, értékeiknek és normáiknak megfelelően. 

 

22 Accountability Framework: Forest (Erdő), 2019.  
23 Accountability Framework: Forest (Erdő), 2019.  

Végső határidő (az 
erdőirtás és átalakítás 
elleni 
elkötelezettségekhez 
kapcsolódik)23 

 Az a dátum, amelyet követően erdőirtás vagy átalakítás esetén az adott 
terület vagy termelési egység nem teljesíti az erdőirtás, illetve az 
átalakítás tilalmára vonatkozó kötelezettségét. 

World Resources 
Institute (WRI)24  

 A WRI egy 60 ország több mint 1000 szakértőjét magában foglaló 
globális kutatószervezet, amely a természetes erőforrások védelme 
érdekében különböző vállalatokkal működik együtt. Hét kritikus 
jelentőségű problématerületre koncentrál az ökológia és a fejlesztés 
metszéspontjában: klíma, energia, élelmiszer, erdők, víz, városok és 
óceánok. 

 

  

24 World Resource Institute: What we do (Mivel foglalkozunk?), 2019. 
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Accountability Framework:  
Forest (Erdő) 
https://accountability-framework.org/the-framework/contents/definitions/?definition=forest  
(állapot: 2021. 02. 17.) 

Accountability Framework:  
Kezdőlap 

https://accountability-framework.org/  
(állapot: 2021. 02. 17.) 

BBC:  
What is palm oil and why is it thought to be bad? (Mi az a pálmaolaj, 
és miért tartják rossznak?) 

Közzétéve: 2018 
https://www.bbc.co.uk/newsround/39492207   
(állapot: 2021. 02. 17.) 

Business Insider:  
Chocolate is on track to go extinct in 40 years (A csokoládé úton van 
afelé, hogy 40 éven belül már a múlté legyen) 
Közzétéve: 2017 
https://www.businessinsider.com/when-chocolate-extinct-2017-12?r=US&IR=T   
(állapot: 2021. 02. 17.) 

Chatham House:  
Cocoa trade, climate change and deforestation 
(Kakaókereskedelem, klímaváltozás és erdőirtás) 
Közzétéve: 2017 
https://resourcetrade.earth/publications/cocoa-trade-climate-change-and-deforestation   
(állapot: 2021. 02. 17.) 

FAO:  
The State of the World’s Forests (A világ erdeinek állapota)  
Közzétéve: 2020 
http://www.fao.org/state-of-forests/en/  
(állapot: 2021. 02. 17.) 

Fibre2Fashion:  
Fashionable fabrics leading to deforestation (Erdőirtáshoz vezető 
divatos anyagok)  
Közzétéve: 2014 
https://www.fibre2fashion.com/industry-article/7365/fashionable-fabrics-leading-to-
deforestation  
(állapot: 2021. 02. 17.) 

HCV Resource Network:  
Common Guidance for the Identification of High Conservation 
Values (Általános útmutató a magas természetvédelmi értékek 
azonosításához) 
Közzétéve: 2013 
https://hcvnetwork.org/wp-content/uploads/2018/03/HCVCommonGuide_English.pdf   
(állapot: 2021. 02. 17.) 

High Carbon Stock Approach:  
The High Carbon Stock Approach (A High Carbon Stock Approach 
megközelítése) 
http://highcarbonstock.org/the-high-carbon-stock-approach/   
(állapot: 2021. 02. 17.) 

Források 

https://accountability-framework.org/the-framework/contents/definitions/?definition=forest
https://accountability-framework.org/
https://www.bbc.co.uk/newsround/39492207
https://www.businessinsider.com/when-chocolate-extinct-2017-12?r=US&IR=T
https://resourcetrade.earth/publications/cocoa-trade-climate-change-and-deforestation
http://www.fao.org/state-of-forests/en/
https://www.fibre2fashion.com/industry-article/7365/fashionable-fabrics-leading-to-deforestation
https://www.fibre2fashion.com/industry-article/7365/fashionable-fabrics-leading-to-deforestation
https://hcvnetwork.org/wp-content/uploads/2018/03/HCVCommonGuide_English.pdf
http://highcarbonstock.org/the-high-carbon-stock-approach/
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Német Szövetségi Élelmezési és Mezőgazdasági Minisztérium (BMEL):  
Ausgewählte Ergebnisse der dritten Bundeswaldinventur. Wälder 
binden CO2 (Az ország erdeiről készített harmadik összeírás 
válogatott eredményei. Az erdők szén-dioxidot kötnek meg)  
Közzétéve: 2012 
https://www.bundeswaldinventur.de/dritte-bundeswaldinventur-
2012/hintergrundinformationen/waelder-binden-co2/   
(állapot: 2021. 02. 17.) 

World Resource Institute:  
What we do (Mivel foglalkozunk?)  
https://www.wri.org/our-work  
(állapot: 2021. 02. 17.) 

World Resources Institute:  
5 Maps Show How Important Indigenous Peoples and Local 
Communities Are to the Environment (5 térkép arról, hogy mennyire 
fontosak az őslakos népek és a helyi közösségek a környezet számára) 

Közzétéve: 2017 
https://www.wri.org/blo- g/2017/12/5-maps-show-how-important-indigenous-peoples-and-local-
communi- ties-are-environment  
(állapot: 2021. 02. 17.) 

WWF:  
8 Things to know about Palm Oil (8 tudnivaló a pálmaolajról) 
Közzétéve: 2020 
https://www.wwf.org.uk/updates/8-things-know-about-palm-oil   
(állapot: 2021. 02. 17.) 

WWF:  
Beef. Overview. (Marhahús. Áttekintés) 
Közzétéve: 2021 
https://www.worldwildlife.org/industries/beef  
(állapot: 2021. 02. 17.) 

WWF:  
Deforestation Fronts. Drivers and Responses in a Changing World. 
Summary (Erdőirtási frontok. Mozgatórugók és válaszok egy változó 
világban. Összegzés)  

Közzétéve: 2020 
https://www.wwf.ch/sites/default/files/doc-2021-
01/Deforestation%20Fronts%20summary%20English.pdf   
(állapot: 2021. 02. 17.) 

WWF:  
Facts about soy production and the Basel Criteria (Tények a 
szójatermelésről és a bázeli feltételek) 
Közzétéve: 2006 
https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/factsheet_soy_eng.pdf   
(állapot: 2021. 02. 17.) 

WWF:  
Living Planet Report 2020 (A 2020-as Élő bolygó jelentés)  
Közzétéve: 2020 
https://www.wwf.de/living-planet-report  
(állapot: 2021. 02. 17.) 

WWF:  
Stepping up? The continuing impact of EU consumption on nature 
worldwide (Fellépés? Az uniós fogyasztás folyamatos hatása a 
természetre az egész világon)  
Közzétéve: 2021 
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/stepping_up___the_continuing_impact_of_eu_c
onsumption_on_nature_worldwide_fullreport_low_res.pdf   

(állapot: 2021.06.17.) 

 

https://www.bundeswaldinventur.de/dritte-bundeswaldinventur-2012/hintergrundinformationen/waelder-binden-co2/
https://www.bundeswaldinventur.de/dritte-bundeswaldinventur-2012/hintergrundinformationen/waelder-binden-co2/
https://www.wwf.org.uk/updates/8-things-know-about-palm-oil
https://www.worldwildlife.org/industries/beef
https://www.wwf.ch/sites/default/files/doc-2021-01/Deforestation%20Fronts%20summary%20English.pdf
https://www.wwf.ch/sites/default/files/doc-2021-01/Deforestation%20Fronts%20summary%20English.pdf
https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/factsheet_soy_eng.pdf
https://www.wwf.de/living-planet-report
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/stepping_up___the_continuing_impact_of_eu_consumption_on_nature_worldwide_fullreport_low_res.pdf
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/stepping_up___the_continuing_impact_of_eu_consumption_on_nature_worldwide_fullreport_low_res.pdf
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Címlapkép 
disq, stock.adobe.com 

2. oldal 
haveseen, stock.adobe.com  

4. oldal  
Frank, stock.adobe.com  

7. oldal 
Bildkind, stock.adobe.com 

13. oldal 
Kalyakan, stock.adobe.com 

15. oldal 
zoyas2222, stock.adobe.com 

Utolsó oldal 
disq, stock.adobe.com 

  

Képjegyzék 

https://stock.adobe.com/de/contributor/205446387/zoyas2222?load_type=author&prev_url=detail
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Kapcsolat  További információ a CSR-ről 

Lidl Magyarország Bt. 
1037 Budapest 
Rádl árok 6. 
 
csr_purchasing@lidl.hu 

 www.lidl.hu 
www.lidl.hu/fenntarthatosag 

 

 Szerzői jogi nyilatkozat 
Ennek a dokumentumnak a tartalmait (pl.: a szövegeket, képeket, 
fényképeket, logókat stb.), valamint magát a dokumentumot 
szerzői jog védi. A Lidl írásbeli engedélye nélkül ezt a 
dokumentumot és/vagy a dokumentum tartalmait nem lehet 
továbbadni, módosítani, közzétenni, lefordítani vagy 
sokszorosítani. 
 
© Lidl Magyarország Bt. 
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