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Tárgy: társadalmi kezdemé nyezé s az ú jratölthető italcsomagolások ré szarányának növelé se
é rdeké ben

Tisztelt ALDII

A Humusz Szövetsé g, mint a hulladé k keletkezé sé nek megelőzé sé vel foglalkozó civil egyestllet é s
tagszervezetei 2021' nyarán több más hazai civĺ l szervezettel, koztÜk a Greenpeace Magyarország
Egyestilettel közosen állásfoglalást adott ki az italcsomagolások haté kony beté tdţ as rendszeré nek
kialakí tása é s bevezeté se é rdeké ben. Az állásfoglalás szovegé t jelen levelÜnkhöz online mellé keljük.

Tekintettel az állásfoglalásban megfogalmazott környezeti é s társadalmi é rdekekre, ezú top keressÜk
meg onöket, mint Magyarország egyik legjelentősebb kiskereskedelmi szolgáltatóját - mely már
eddig is számos lé pé st tett a csomagolási hulladé kok csökkenté se é rdeké ben - az állásfoglalásban
megfogalmazott hulladé kkeletkezé s-megelőzé si, csomagolóeszköz-ú jrahasználati cé lok
megvalósí tásában való bgyÜttműködé s é rdeké ben.

Az ALDl Magyarország É lelmiszer Bt. egyedtjliké nt a hazai é lelmiszer kiskereskedelmi vállalkozások
kozött ú jratölté sre alkalmas italcsomagolásokat, beté tdí jas üveles, ú jratölthető műanyag flakonos
(PRB) italokat egyáltalán' nem forgalmaz, Üzleteikben göngyölegvisszaváltó, ú jrahasznosí tó pontot
nem alakí toţ tak ki, üvegvisszaváltó berendezé st nem üzemeltetnek' Kizárólag az egyutas rivegek
elhelyezé sé re alkalmas gyűjtőedé ny kerÜlt elhelyezé sre az L]zletek bejáratánál, mellyel eleget tesznek
a hulladé król szóló 2012. é vi 185. sz. tv 12, $ (2a) pontjában foglalt előí rásnak,

Afentiek miatt ké rjük onöket, hogy a jovőben a magyarfogyasztó számára onök is tegyé k lehetővé ,
a hulladé k keletkezé s megelőzé sé t biztosí tó, ú jratolthető palackos italok megvásárlását Üzleteĺ kben,
ezáltal a lakosságnál keletkező, külön gyűjtendő - kÜlonösen műanyag é s fé m é s eldobó tlvegp'alack -

italcsomagolás mennyisé ge, darabszáma csokkenthető legyen'

Javasoljuk, hogy az onökkel jelenleg is szerződött, beté tdí jas italcsomagolást is fogalmazó gyártók
eseté ben a választé kot alakí tsák át. Ez a kovetkezőket jelentheti:

- a saját márkás é s gyártóigyÜmölcsszörpök közül a műanyag palackos kĺ szerelé sű termé kek
csökkenté se, beté tdÍ jas rivegek bevezeté se,

- a beté tdí jas üvegbe palackozott borok kí nálatának bevezeté se az eldobó tivegesek terhé re,
- beté tdí jas tiveges alkoholos, alkoholmentes sörök é s alkoholos é s alkoholmentes í zesí tett

söritalok felvé tele a kí nálatba az eldobó üveges é s fé mdobozos kiszerelé sek terhé re
- L4,5 literes beté tdţ as műanyag flakonos szoda/szikví z bevezeté se a kí nálatba,
- üvegvisszaváltó automatáktelepí té se Üzleteikbe.
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Ha ezek megvalósulnak, hosszabb távon ké rjtik, vizsgálják meg annak lehetősé gé t akár belföldi, akár
külföldi gyártók bevonásával, miké nt lehetne pl, osztrák vagy né met mintára a beté tdí jas Üveges

italválaszté kot a hiányzó szegmensekrä  tibőví teni annak 'é rdeké ben, hogy a hulladé kszegé ny
megoldások akár ú jratölthető Üvegben, akár PRB palackban megjelenhessenek magyarországi
üzleteik kí nálatában. ltt kÜlönösen a tej é s tej'italok, a szé nsavas Üdí tőitalok, gyÜmölcsnektárok,
gyÜ'mölcslevek kí ná latára gondolunk.

orömmel venné nk, ha erről a ké rdé sről elindí tott társadalmi párbeszé dben ré szt venné nek, é s

üzletpolitikájuk változásáról, terveikről bennrinket, a mellettunk álló szervezeteket é s a lakosságot
tájé koztatnák. Szeretné nk továbbá jelezni, hogy amennyiben nyitottak rá, igé ny eseté n szí vesen
leülné nk egyeztetni önökkel ebben a ké rdé sben.

Köszönjük szí ves figyelmÜket, é s várjuk válaszukat!

Budapest, 2022. március I
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