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JELENTŐS VÁLTOZÁS A LIDL-NÉL: 100%-BAN ZÖLDÁRAMRA ÁLLT ÁT 
A VÁLLALAT  
  
Budapest, 2022.01.04. – A Lidl Magyarország számára stratégiai jelentőségű a fenntartható 

működés, a minél hatékonyabb erőforrás-felhasználás. Klímavédelmi programjai sorát az 

áruházlánc most újabb fontos intézkedéssel bővítette: 2022 január 1-jétől teljes 

üzlethálózatában, logisztikai központjaiban és irodaházában 100%-ban* megújuló 

erőforrásból származó áramot használ. Ezenfelül tovább bővül a napelemmel ellátott 

áruházainak száma, ezáltal is csökkentve az üvegházhatású gázok kibocsátását.  

A diszkontlánc elkötelezett amellett, hogy környezeti hatásait minimalizálja, ezért mind az 

infrastruktúra, mind az épületek és működési folyamatainak felelős kialakítása során kiemelt 

figyelmet fordít a környezettudatosságra. Az ISO 50001 rendszer bevezetése óta a Lidl 

Magyarország számos intézkedést hajtott végre annak érdekében, hogy elsősorban az üzletek 

és berendezések villamosenergia-felhasználását mérsékelje. Az energiafogyasztás csökkentését 

célzó intézkedéseinek eredményeképpen 2018-2020 között kb. 4 000 háztartás éves 

fogyasztásának* megfelelő 9,1 millió kWh energiát takarított meg a vállalat, amely által 3 100 

tonna CO2-kibocsátást előzött meg. A zöld áramra való átállással, a 2019-es fogyasztási adatokat 

alapul véve, további több mint 44 000 tonna CO2-kibocsátás (2019-es CO2 egyenértékkel 

számolva) megelőzése érhető el, ami közel 53 000 háztartás éves áramfogyasztásából* 

származó CO2-kibocsátásnak felel meg. (KSH 15.1.1.43. Villamosenergia-ellátás, 2020*) 

A diszkontlánc a zöld energiára történő átállásához olyan szolgáltatóval kötött szerződést, 

amely garantálja, hogy kizárólag nap-, szél- és vízerőművek által termelt és/vagy gyűjtött 

energiát biztosít számukra. Emellett további energiahatékonysági törekvése, hogy a külső 

forrásból származó energia mind nagyobb hányadát tudják kiváltani működésük során, ezért a 

vállalat fokozatosan bővíti napelemmel ellátott épületeinek számát is. 

„Vállalatunk számára alapvető szempont a klímavédelem és hogy a lehető legtöbb eszközzel, 

mérhető módon csökkentsük a környezetre gyakorolt hatásunkat. Ennek hatékony módja a 

megújuló energiaforrások használata. Túl azon, hogy 100%-ban zöldenergiát vásárlunk az 

áramszolgáltatótól, 2022 év végéig 28 áruházunkon fog napelem üzemelni” – emelte ki Tőzsér 

Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője. 

A diszkontlánc szándékai szerint 2022-t követően is tovább bővíti napelemmel ellátott 

épületeinek számát, köztük a logisztikai központokat is szeretnék napelemes erőművekkel 

felszerelni. Az áruházak energiagazdálkodása mellett az üzletekben történő természetes 

hűtőközegek használata által folyamatosan azon dolgozik a vállalat, hogy csökkentse az 

üvegházhatású gázkibocsátást.  
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*Kivételt képeznek azon beszerzési megállapodások, melyekre a Schwarz Csoport nincs ráhatással, mint például a bérelt 

ingatlanok esetén a kötelező villamosenergia-beszerzési záradékkal kötött szerződések. Bővebb információ:  

https://vallalat.lidl.hu/fenntarthatosag/klimastrategia  

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

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 190 áruházzal van jelen hazánkban, 
és több mint 7500 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. 

 

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

További információk: 

Lidl Magyarország 
Tőzsér Judit 
Vállalati kommunikációs vezető 
Tel: +36-20-776-0017 
E-Mail: sajto@lidl.hu 
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*  Forrás: https://www.ksh.hu/stadat_files/kor/hu/kor0044.html  
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