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Tárgy: társadalmi kezdemé nyezé saz ú jratölthető italcsomagolások ré szarányának novelé se

é rdeké ben

Tisztelt Lidl!

A

Humusz Szcivetsé g, mint hulladé k keletkezé sé nek megelőzé sé vel foglalkozó civil egyesület é s
tagszervezetei 2o2L nyarán tobb más hazai civil szervezettel, közttjk 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 ke|jük.

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

azott

megvalósí tásában

va

,h

ulla dé kkeletkezé s-m

egelőzé si,

csomagolóeszkoz-ú jra haszná

lati

cé lok

ló együttműködé s é rdeké ben'

a LlDL Magyarország

Kereskedelmi Bt. é rté kesí té sirendszeré ben az ú jratölté sre alkalmas
italcsomagolásoknak jelenleg is helye van, ezek kí nálata rendkí vrjl szeré ny, mindössze egyfajta

Bár

borospalackra é s né hány termé kre terjed ki.

az áruházaikban elhelyezett ĺ jrahasznosí tó pontok, göngyolegvisszaváltó automaták
tekinteté ben egyedülállóan sokoldalú szolgáltatással várják vásárlóikat' A beté tdí jasborosÜvegek
Egyidejűleg

mellett lehetősé get biztosí tanak az egyutas, eldobó uvegpalackok visszaváltására is, a PET-palackokat
é s italos fé mdobozokat pedig ugyan szeré ny 1-2 forintos dí jellené ben,de fajta- é s mennyisé gi korlát
né lkül visszaváltják vásárlóiktól' Ezt a szolgáltatásukat rendkí vül nagyra é rté keljÜk, mert az italos
palackok, dobozok tekinteté ben Magyarországon több é vtizedes távlatban hulladé kkatasztrófahelyzet vant az erdők, közterÜletek, vonalas infrastrukturális lé tesí tmé nyekkörnyé ke tele Van az

eldobott italos göngyölegekből keletkezett szemé ttel, é s e helyzettel szemben egyetlen eddigi
kormányzat sem lé pett fel elfogadható módon. lnfrastrukturáliS hátterük é s környezetvé delmi
szemlé letű é rté kesí té sirendszertjk tehát jó alapot biztosí that a különösen

kornyezetterhelő egyutas

üvegcsomagolások piaci ré szarányának csökkenté sé re.

A

fentiek miatt ké rjük onöket, hogy

a

jövőben

a

magyar fogyasztó számára

is több,

a

hulladé kkeletkezé smegelőzé sé t biztosí tó, ú jratölthető palackos italt kí náljanak, ezáltal a lakosságnál
keletkező, ktilön gyűjtendő - kÜlönösen műanyag é s fé m é s eldobó üvegpalack - italcsomagolás
mennyisé ge, darabszá ma csökkenthető legyen.
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Javasoljuk, hogy az önökkel
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jelenleg is szerződött, beté tdí jas italcsomagolást is fogalmazó gyártók
jelentheti:

eseté ben a választé kot bőví tsé k. Ez a következőket

a saját márkás é s gyártói gyümolcsszörpokné l

-

a műanyag palackos kiszerelé sű termé kek
csokkenté se melle1t beté tdí jasÜvegcsomagolás bevezeté se
a beté tdţ as üvegbe palackozott borok kí nálatának bőví té se (pl. Varga Pincé szet borai)
beté tdí jas Üveges alkoholos, alkoholmentes sörök é s alkoholos é s alkoholmentes í zesí tett
söritalok felvé tele a kí nálatba az eldobó tiveges é s fé mdobozos kiszerelé Śek terhé re
t-t,5 literes beté tdljas műanyag flakonos szodalszikví z bevezeté se'a kí nálatba'

Második lé pé sbenké rjÜk, 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 szegmensekre kibőví teni annak é rdeké ben,hogy a hulladé kszegé ny megoldások akár
ú jratölthető üvegben, akár PRB palackban megjelenhessenek magyarországi Üzleteik kí nálatában. ltt
külonösen a tej é s tejitalok, a szé nsavas Ĺ]dí tőitalok, gyÜmölcsnektárok, gyÜmölcslevek kí nálatára
gondolunk.

orömmel venné nk, ha erről a ké rdé srőlelindí tott társadalmi párbeszé dben ré szt venné nek, é s
üzletpolitikájuk változásáról, terveikről bennünket, a mellettLink álló szervezeteket é s a lakosságot
tájé koztatnák, Szeretné nk továbbá jeleznĺ , hogy amennyĺ ben nyitottak rá, igé ny eseté n szí vesen
leülné nk egyeztetni önökkel
Köszönjtik

ebben a ké rdé sben.

szí ves figyelmÜket, é s várjuk válaszukat!

Budapest, 2022, március 7.
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alelnök, nulla hulladé k programvezető
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