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Tárgy: társadalmi kezdemé nyezé saz Újratölthető

Tisztelt Auchan

italcsomagolások ré szarányának novelé se é rdeké ben

I

A

Humusz Szövetsé g, mĺ nt hulladé k keletkezé sé nek megelőzé sé vel foglalkozó civil egyes{jlet é s
tagszervezetei 202t nyarán több más hazai civil szer'Vezettel, köztük a Greenpeace Magyarország
Egyesülettel kozösen állásfoglalást adott ki az,italcsomagolások haté kony beté tdí jas rendszeré nek
kialakí tása é s bevezeté se é rdeké ben'Az állásfoglalás szövegé t jelen levelünkhöz online mellé keljÜk.

Tekintettel az állásfoglalásban megfogalmazott környezeti é s társadalmi é rdekekre, ezú ton keressÜk
meg onoket, mint Magyarország egyik legjelentőse'bb kiskereskedelmi szolgáltatóját - mely már
eddig is számos lé pé sttett a csomagolási hulladé kok csökkenté se é rdeké ben - az állásfoglalásban
megfoga

lmazott

megvalósí tásában

Az AUcHAN

va

hu

lladé kkeletkezé s-mege

lőzé si,

csomagolóeszköz-ú jra haszná

lati

cé lok

ló egytittműködé s é rdeké ben.

Magyarország

Kft'

é rté kesí té si
rendszeré ben

.

az

ú jratölté sre alkalmas

italcsomagolásoknak jelenleg is helye Van, az áruházaikban megtalálható kí nálat a hazai
kiskereskedelmi szereplők közott a legjobb. Ebből kiemeljrlk a szörpok, sör,ök é s a Varga Pincé szet

borainak nagy kí nálatát, ĺ lletve azt a té nyt, hogy áruházaikban beté tdí jas szoda/szikví z is kapható. A

kí nálat'- sajnos - elmarad a korábbi é vekben megszokottól, több szegmensben a gyártók eldobó
csomagolásra törté nt átállása é s egyé b okok miatt csökkent'az ilyen környezetbarát italtermé kek
választé ka. (pl. Áei szörp, többfé le bor, alkoholmentes sörök,

söralapú italok)

A fentiek miatt ké rjÜk onöket, hogy a jövőben a magyar fogyasztó számára ú jra több, a hulladé k
keletkezé s megelőzé sé t biztosí tó, ú jratölthető palackos ĺ talt kí náljanak, ezáltal a lakosságnál
keletkező, kÜlön gyűjtendő - kÜlönösen'műanyag é s fé m é s eldobó Üvegpalack - italcsomagolás
mennyĺ sé ge, darabszáma csökkenthető legyen'
Javasoljuk, hogy az onökkel jelenleg is szerződött, beté tdí jas ĺ talcsomagolást is fogalmazo gyártok
eseté ben a választé kot bőví tsé k' Ez a következőket jelentheti:

-

-

a saját márkás é s gyártóigyümölcsszörpok

í zválaszté kának bőví té se a műanyag palackos
kiszerelé sű termé kek csökkenté se/kivezeté se mel lett,
a beté tdţ as üvegbe palackozott borok kí nálatának bőví té se,
az alkoholos sorök mellett az alkoholmentes sörok é s alkoholos é s alkoholmentes í zesí tett
söritalok visszavezeté se a kí nálatba (jelenleg csak ké tfé lené met alkoholmentes scir kapható
beté tdí jasÜvegben (Paulaner, Erdinger), ez hazaiválaszté kkalis bőVí thető lenne (Soproni
Szűz, Dreher 24, Gösser O%-os radlerek stb.),
a lé tező kiszerelé sekből0,7-0,75l-es'üveges

ásványví z bevezeté se a kí nálatba (pl.
jelenleg
(gyógyví
z
Szentkĺ rályi, Parádĺ ásványví z
is kapható azonos kiszerelé sben)

Másodĺ k lé pé sbenké rjük, vizsgálják meg annak lehetősé gé takár belföldi, akár kulföldi gyártók
bevonásával, miké nt lehetne pl. osztrák vagy né met mintára a beté tdĺ asüveges italválaszté kot a
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a hulladé kszegé ny megoldások akár
palackban
megjelenhessenek magyarországi üzleteik kí nálatában' ltt
ú jratölthető Üvegben, akár PRB
kültinosen a tej é s tejitalok, a szé nsavas üdí tőitalok, gyümölcsnektárok, gyümölcslevek kí nálatára
hiányzó szegmensekre kibőví teni annak é rdeké ben,hogy

gondolunk. Belefé rnek ebbe olyan megoldások iS, hogy a jelenleg is forgalmazott, de
Ausztriától/Né metörszágtól elté rően itt beté tdţ né lkül kí nált import beté tdţ as Livegek
visszaforgatásra kerüljenek (pl. Landliebe joghurtos Üvegek, egyes cseh é s né met ĺ mport sorös
tivegek stb,).

Kiskereskedelmi láncuk minden egysé gé ben jelenleg is van lehetősé ge a fogyasztónak a nem
beté tdí jas Üvegek, műanyag flakonok, é s fé mdobozok elhelyezé sé re'Az egyutas üvegek elhelyezé sé t,
melyre a nagyobb é lelmiszer kiskereskedelmi Üzleteket jogszabály is kötelezi, társaságuk jogkovető
módon mindenLjtt biztosí tja, ugyanakkor ennek logisztikai háttere meglehetősen szegé nyes. Sok

üzletben pl. egy-egy erre

a cé lra kihelyezett fekete

kukásedé ny biztosí tja az eldobó tivegek

elhelyezé sé t.Enné l a szolgáltatásnál az eszté tikai, gyakorlati, információs fejleszté s nagyon időszerű
lenne.

A

beté tdí jas üvegek visszaváltási megoldásával kapcsolatban szeretné nk megjegyezni, hogy az
tjvegvisszaváltó automatáknál bevezetett vonalkódos rendszer é vek óta nem működik megfelelő
, pontossággal. Az elmú lt hetekben pl. a maglódiAuchan áruházban teszteltÜk az automatát. Ebben az
időszakban többek kozött a parádi gyógyvizes üveget (100.-Ft beté tdí j), é s a Paulaner 0,33l-es
(25.-Ft beté tdí j) utasí totta vĺ ssza. Korábban hasonlót tapasztaltunk egyes Piroska
Varga boros, illetve Csí ki sörös Üvegekné l is. Termé szetesen ezeket az üvegeket

söröstjveget

szörpös,

ügyfé lszolgálatuk átveszi, de ezek távolsága az üvegvisszaváltó automatától nagyon messze van, é s

jelentős többlet ügyinté zé si idővel jár. Javasoljuk, hogy

a

forgalmazott beté tdí jas termé kek

vonalkódjának rögzí té sé t gyakrabban frissí tSé k, ĺ lletve a fogyasztók jobb kĺ szolgálása, é s a jogszabályi
megfelelé s é rdeké ben, a beszállí tókkal egyÜttműködve azon, a beszállí tók választé kában szereplő

termé kek vonalkódját is vigyé k fel a rendszerbe, melyek esetleg áruházuk kí nálatában ilem
szerepelnek, de a beszállí tó azokat azonos tí pusú palackba tölti, mint amelyeket onök is
forgalmaznak. Gyakorlati pé lda: a piacon lé tezĺ kDreher 24 alkoholmentes sor, mely ugyanabban a
palackban kertjl é rté kesí té sre,mint az onökné l forgalmazott Dreher Gold alkoholos termé k, de az
előbbi Üvegé t az Auchanban nem lehet visszaváltani, tehát a szemé tbe kerül, noha a gyártónak
szriksé ge lenne rá, é s onoktől átvenné .

a ké rdé srőlelindí tott társadalmi párbeszé dben ré szt venné nek, é s
üzletpolitikájuk változásáról, terveikről bennünket, a mellettünk álló szervezeteket é s a lakosságot
tájé koztatnák. Szeretné nk továbbá jelezni, hogy amennyiben n,yitottak rá, ĺ gé nyeseté n szí vesen
lerjlné nk egyeztetni onökkel ebben a ké rdé sben.
Örörnmel venné nk, ha erről

Köszönjtjk

szí ves figyelmÜket, é s várjuk válaszukatI

Budapest, 2022' március 1.
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