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FESZTIVÁLOKRÓL MENTETT ÉLELMISZERT A LIDL 

800 RÁSZORULÓT SEGÍTETTEK 

 
Budapest, 2022. augusztus 23. – A tavalyi év után idén is rászorulóknak ajánlotta fel a Lidl 

Magyarország a nyári kitelepülései során megmaradt zöldség-gyümölcs és pékáru 

termékeket, melyekkel 800 rászoruló élelmezését segítette. A vállalat nagy hangsúlyt 

fektet a nélkülözők támogatására és környezetünk megóvására, ezért az évekkel ezelőtt 

életre hívott élelmiszermentési programjának keretében ma már több tízezer embert, 

családot segít havi szinten. 

 

A Lidl Magyarország folyamatosan azon dolgozik, hogy mind társadalmi, mind környezeti 

szempontból felelős vállalatként működjön. Ezzel összhangban adományozási programjának 

keretében egész éven át támogatja a nélkülözőket és időről-időre felülvizsgálja, hogy a már 

megvalósított intézkedésein túl, hogyan tudja ökológiai lábnyomát csökkenteni. Így a tavalyi 

évben az áruházláncok közül elsőként jótékony célra ajánlotta fel a nyári kitelepülésein, a 

Campus Fesztiválon, az EFOTT-on és a Lidl Balaton-átúszáson megmaradt zöldségeket, 

gyümölcsöket és pékárut. A pozitív tapasztalatokat követően úgy döntött a vállalat, hogy idén 

is folytatja ezt a gyakorlatát. A diszkontlánc karitatív partnerein keresztül összesen 800 főhöz, 

többek között nélkülöző kisgyermekes családokhoz, hajléktalanokhoz és ukrán menekültekhez 

juttatta el adományait. 

 
A vállalat mind rendezvényei, mind az áruházi tevékenysége során arra törekszik, hogy 

minimálisra csökkentse az élelmiszerfelesleget, ami pedig mégis megmaradna, az jó helyre 

kerüljön. Országos szinten zajló élelmiszermentési programjának keretében ma már több 

tízezer embert, családot segít havi szinten. A rászorulók támogatásán túl pedig a környezetet is 

óvja, hiszen így megelőzhető az élelmiszer-hulladék keletkezése. 

 

----------------------------- 

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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