
 

1 | 2 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

Lidl Magyarország · Vállalati kommunikáció 

Tőzsér Judit · H-1037 Budapest – Rádl árok 6. · +36-20-776-0017 

sajto@lidl.hu 

 

MÁR A LIDL ÁRUHÁZAKNÁL IS LEADHATÓ A HASZNÁLT SÜTŐOLAJ 

Budapest, 2022.04.21. – A Lidl Magyarország tesztjelleggel elindította a használt sütőolaj-

visszagyűjtést, mellyel újabb fontos lépést tesz a környezetre gyakorolt káros hatások 

csökkentése érdekében. Az ingyenesen és biztonságosan használható gyűjtőpontokkal a 

vállalat környezetbarát alternatívát kínál vásárlói számára, hiszen a visszagyűjtött olajok 

100%-ban újrahasznosíthatóak. 

A Lidl Magyarország folyamatosan azon dolgozik, hogy minimalizálja ökológiai lábnyomát és 

ezzel egyidőben vásárlói figyelmét felhívja a környezetvédelem fontosságára és támogassa őket 

annak megvalósításában. Ennek jegyében a vállalat legújabb intézkedéseként áprilistól 

elindította a használt étolaj-visszagyűjtést. A tárolóedények jelenleg hat áruházhoz kerültek ki, 

és a bejáratához közel, frekventált helyeken találhatóak. Az első ütem lezárását követően pedig 

tovább bővül a gyűjtőpontok száma. 

Maga a leadás rendkívül egyszerű: mindössze annyit kell tenni, hogy a kihűlt étolajat össze kell 

gyűjteni egy palackba, be kell dobni az erre a célra kijelölt szelektív gyűjtőbe, amit az elszállítást 

követően újrahasznosítanak. 

„A fenntarthatóságnak meghatározó szerepe van vállalatunk stratégiájában. Ezt jól mutatja 

többek között az is, hogy az elmúlt évek során számos környezetvédelmi intézkedést valósítottunk 

meg. A használt sütőolaj-visszagyűjtés most egy újabb jelentős mérföldkő, amivel ismét egy 

környezetbarát alternatívát kínálunk vásárlóinknak. Bízunk benne, hogy mind többen élnek ezzel 

az új lehetőséggel és együttesen teszünk a körforgásos gazdaságért, a fenntartható jövőért.” – 

emelte ki Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője. 

A kidobott vagy kiöntött használt sütőolaj rendkívül káros és veszélyes a környezetünkre. A 

lefolyóba öntve a csővezetékek falára lerakódva a csatorna dugulását okozza, míg az élővizekbe 

jutva a víz felszínén úszva meggátolja az oxigénfelvételt, így elpusztítja a vízi élőlényeket. 

Egyetlen csepp használt étolaj akár 1000 liter élővizet is elszennyezhet. A háztartási szeméttel 

elegyítve nehezen lebontható anyagként hulladéklerakóba kerül, holott a használt sütőolaj 

100%-ban újrahasznosítható. A szelektíven gyűjtött és megfelelő helyen leadott mennyiség 

90%-ából biodízel, 10%-ából biogáz képződik. 

 

A gyűjtőpontok az alábbi Lidl áruházaknál találhatóak meg: 

• Dorog, Bányász körönd Hrsz.1732/98 

• Tatabánya, Győri út 31. 

• Dunaharaszti, Némedi út 102/A 

• Székesfehérvár, Mártírok útja 11. 

• Budapest, Fehérvári út 211. 

• Budapest, Régi Fóti u. 1. 
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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 191 áruházzal van jelen hazánkban, 
és több mint 8500 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 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. A Lidl Magyarország 2022-ben elnyerte a 
Top Employer Hungary minősítést. 
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További információk: 

Lidl Magyarország 
Tőzsér Judit 
Vállalati kommunikációs vezető 
Tel: +36-20-776-0017 
E-Mail: sajto@lidl.hu 
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