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Vásárlóival közösen támogatott rászorulókat az ALDI 
 

Biatorbágy, 2023.02.23. – Az ALDI számára kiemelten fontos a társadalmi felelősségvállalás, 
amelynek meghatározó eleme a környezettudatosság és a szociális érzékenység. Elkötelezett 
partnereivel, vásárlóival és munkatársaival közös adománygyűjtései révén a vállalat évek óta 
fontos társadalmi munkát végez.  

Az ALDI Magyarország számtalan területen segíti karitatív szervezetek munkáját. Figyelemfelhívó 
kommunikációjának, adományainak, munkatársaival és a vásárlókkal közös gyűjtéseinek 
köszönhetően ezek a szervezetek a számukra kritikus, szenzitív időszakokban még több segítséget 
kapnak. 

Élelmiszermentés a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel  
Az ALDI 2016 óta működik együtt a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel. Ennek a partnerségnek 
köszönhetően a kereskedelmi forgalomba már nem kerülő, de fogyasztásra még alkalmas élelmiszerek 
az Egyesület révén jutnak el a rászorulókhoz. Az áruházlánc 2022-ben immár ötödik alkalommal vett 
részt az Élelmiszerbank Egyesület Karácsonyi Adománygyűjtésében, amelynek keretében a karitatív 
szervezet 2900 önkéntese 156 ALDI-áruházban gyűjtötte össze a vásárlók felajánlásait, így országszerte 
számos üzletben nyílt lehetőség az adományozásra. Ennek eredményeként az ALDI-üzletekből mintegy 
110 tonna felajánlás érkezett, közel 90 millió forint értékben. 

„Hálásak vagyunk az ALDI áruházainak és a vásárlóknak a karácsonyi tartósélelmiszer-gyűjtő akciónk 
során tett hozzájárulásaikért, amiért segítőkészségük a nehezebb gazdasági helyzetben sem csökkent. 
Az összegyűlt felajánlásokkal nemcsak a karácsonyi időszakban tudtunk támaszt biztosítani, hanem 
még a hidegebb januári hetekben is jut belőle a nélkülözőknek” – mondta Cseh Balázs, az 
Élelmiszerbank elnöke.  

Gyűjtés állatmenhelyek számára 
Az ALDI az állatok jóllétével kapcsolatos társadalmi feladatok ellátásában is szerepet vállal. Állateledel-
gyűjtő akciói során a vásárlóinak lehetősége nyílt arra, hogy állateledelt adományozzanak a nehéz 
helyzetben lévő állatvédő egyesületek, állatotthonok számára. Az év utolsó, közel egy hétig tartó 
adománygyűjtő akcióját a Hangya Közösség Alapítvánnyal közösen szervezte a vállalat. A Hangya 
Közösség 2010 óta segíti a menhelyeket és állatvédő szervezeteket, országosan több száz szervezettel 
állnak kapcsolatban, elsősorban tárgyi segítséget igyekeznek nyújtani a menhelyek, szervezetek 
számára. A közösen szervezett országos gyűjtés eredményeképp 19 raklapnyi állateledel került 
felajánlásra, amelyhez az ALDI további 1 tonna állateledelt adományozott. A 11,5 tonna adományt a 
Hangya Közösség Alapítvány 5 depópontjából szállították ki az ország különböző pontjain található 
menhelyek, egyesületek számára. Az ALDI vásárlóinak adományaiból több mint 5200 állat ellátását 
sikerült megoldani. 
 
Közel 1500 fát ültetett az ALDI 
Az ALDI Magyarország számára kiemelten fontos, hogy tevékenységének környezetre gyakorolt hatását 
a lehető legalacsonyabb szinten tartsa, és fenntartható, innovatív megoldásokat vezessen be. Számos 
egyedülálló környezetvédelemi intézkedése mellett a vállalat az erdők biodiverzitásának fenntartása, 
növelése érdekében részt vett a 10millió Fa Alapítvány projektjében. A Magyar Termék Nonprofit Kft.-
vel közös aktivitás keretében – 2022 utolsó két hónapjában – az ALDI 1464 fát ültetett. 
 
Immár hetedik éve vettek részt karácsonyi jótékony akcióban az ALDI munkatársai 
A vállalat dolgozói minden esetben örömmel vesznek részt a gyűjtésekben és karolnak fel különféle 
közösségeket érintő ügyeket. 2022 karácsonyán az ALDI munkavállalói a Nagycsaládosok Országos 
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Egyesületével és a Gyermekétkeztetési Alapítvánnyal együttműködve 300 karácsonyi csomaggal 
támogatták az arra rászoruló családokat, gyermekeket, ezzel is valóra váltva számos gyermek vágyát.  
A Gyermekétkeztetési Alapítvány közel 30 éve elkötelezetten dolgozik azért, hogy segítsen a 
rászorulókon, a nehéz sorban lévő gyermekeken, segítséget nyújtson az iskolán kívüli képzésekben, 
egészségügyi szolgáltatásokkal támogassa a gyermekek fejlődését. A Nagycsaládosok Országos 
Egyesülete Magyarország legnagyobb civil családszervezete, közvetlenül vagy tagegyesületeken 
keresztül jelenleg mintegy 15 774 család a tagja. Az egyesület országszerte 188 helyi közösségen 
keresztül tevékenykedik, a 7 regionális központ közül az ALDI Magyarország tavaly az észak-
magyarországi régiót támogatta. 
 
Támogatás a Bohócdoktorok számára 
A bohócdoktorok világszerte rengeteg gyermekkórházat és szociális intézményt látogatnak, sok 
gyermek és felnőtt arcára csalva mosolyt. A Dr. Bohóc Mosolyszolgálat Alapítvány csapatának célja, hogy 
elfeledtessék a kis páciensekkel, szüleikkel a kórházi közeget és tevékenységükkel a gyógyulás egy 
másfajta útját mutatják meg. Az ALDI 2022 novemberében 1 millió forinttal támogatta a Dr. Bohóc 
Mosolyszolgálat Alapítványt. 
 
Az ALDI-ról 
Az ALDI a diszkont filozófia megalkotójaként kiváló minőségű élelmiszereket és non-food termékeket 
biztosít vásárlói számára a lehető legkedvezőbb áron. Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. 2008-ban 
nyitotta meg hálózatának első áruházát Magyarországon, jelenleg 163 áruházzal áll a vásárlók 
rendelkezésére és több mint 6000 főt foglalkoztat. A vállalat ALDI UTAZÁS márkanév alatt egyéni és 
csoportos utazások, szállások széles körét kínálja online platformon, továbbá öt üzletének parkolójában 
diszkont benzinkutakkal várja a vásárlókat. Az ALDI mind a biatorbágyi logisztikai és igazgatási 
központjának, mind pedig saját tulajdonú boltjainak teljes áramszolgáltatását zöldárammal biztosítja. 
Az ALDI környezetvédelmi tevékenységével 2021-ben és 2022-ben is elnyerte Az Év Környezettudatos 
Kereskedője díjat, látványpékségeinek fejlesztésével pedig Az Év Friss Pékáru Kereskedője 2022-es 
elismerést. Az ALDI Magyarország lett a PwC 2021 Legvonzóbb Munkahelye Díj első helyezettje a 
kiskereskedelem kategóriában. A vállalatról bővebb információ a www.aldi.hu honlapon található.    

Sajtófotók az alábbi oldalról tölthetők le: https://www.aldi.hu/hu/az-
aldirol/sajtoszoba/fotogaleria.html 
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