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Tárgy: társadalmi kezdemé nyezé saz ú jratölthető italcsomągolások ré szarányának növelé se

é rdeké ben

Tisztelt PEN NY Magyarország

l

A Humusz Szövetsé g, mint hulladé k keletkezé sé nek megelőzé sé vel foglalkozó civil egyesÜlet é s
tagszervezetei 202L nyarán tcjbb más hazai civil szervezettel, koztük a Greenpeace Magyarország
EgyesÜlettel kozösen állásfoglalást adott ki az italcsomagolások haté kony beté tdljas rendszeré nek
kialakí tása é s bevezeté se é rdeké ben'Az állásfoglalás szovegé t jelen levelünkhoz online mellé keljrik.
Tekintettel az állásfoglalásban megfogalmazott környezeti é s társadalmi é rdekekre, ezú ton keressÜk
meg onöket, mint Magyarország jelentős kiskereskedelmi szolgáltatóját _ mely már eddig ĺ s számos
lé pé sttett a cspmagolási hulladé kok csökkenté se é rdeké ben- az állásfoglalásban megfogalmazott
hu

lladé kkeletkezé s-m egelőzé

si,

csom agolóeszköz-ú jra haszná

latĺ cé lbk megva lósí tásá ba n

va

ló

együttműködé s é rdeké ben.

A PENNY Magyarország Kft. é rté kesí té sirendszeré ben az Újratölté sre alkalmas italcsomagolásoknak
jelenleg is megtalálhatók, de az áruházaik kí nálata a hazai kĺ skereskedelmi szereplők között
szeré nynek mondható. Mindossze 2 gyárto borai é s 2 gyártó egy.egy söre jelenik meg 'a
választé kukban,

A fentĺ ek miatt ké rjük önöket,

hogy a jövőben a magyar fogyasztó számára több, a hulladé k
keletkezé s megelőzé sé t bĺ ztosí tó, ú jratölthető palackos italt kí náljanak, ezáltal a lakosságnál
keletkező, külön gyűjtendő - kÜlönosen műanyag é s fé m é s eldobó Livegpalack - italcsomagolás

mennyisé ge, darabszáma csokkenthető legyen.
Javasoljuk, hogy az onokkel jelenleg ĺ s szerződött,
' eseté ben a választé kot bőVí tsé k. Ez a következőket

-

,

beté tdljas italcsomagolást ĺ s fogalmazó gyártók
jelentheti:

a saját már'kás é s gyártóigyümölcsszörpök
eseté ben a műanyag palackos kiszerelé sű
termé kek csökkenté se/kivezeté se,
a beté tdí jasÜvegbe palackozott borok kí nálatának bőví té se az eldobó üvegesek terhé re,
a jelenlegl'né l több alkoholos sör bevezeté se a kí nálatba a fé mdobozos termé kek terhé re,
beté tdí jasüveges alkoholmenté s sörok é s alkoholos é s alkoholmentes í zesí tettsöritalok
felvé tele a kí nálatba a fé mdoboz termé kek választé kának terhé re
1'-1',5literes beté tdí jasműanyag flakonos szóda/szikví z bevezeţ é se a kí nálatba.
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Fontosnak tartanánk továbbá, hogy a Penny MaŤ ket üzletlánc a jövőben eleget tegyen a hulladé król
szoló 2072' é vi 185. sz. tv 12. 5 (2a) pontjában foglalt előí rásnak az egyutas üvegcsomagolások
visszagyűjté se tekinteté ben is:
,,A legalább 300 m2 alapterületű üzlettel rendelkező forgalmazó a forgalmazás helyé n köteles az
általa forgalmazott termé kcsopÔrtból származo termé kből, é s a termé k csomagolásából származó
szennyeződé smentes, nem veszé lyes, elkülöní tetten gyűjtött csomagolási Üveghulladé k
hulladé kbi rtokostól törté nő átvé telé re,el kÜl öní tett gyűjté sé re."

Az egyutas üvegpalack é s öblöstjveg hulladé kok, melyeket üzeltláncuk is nagy darabszámban
forgalmaz, a leginkább problé másan gyűjthető hulladé kok közé tartoznak. Bár 100%-ban
ú jrahasznosí thatók, de töré kenyek, é s eltorve sé rülé stokozhatnak. Emiatt a házhoz menő lakossági

szelektí v hulladé kgyűjtő rendszerek kereté be nem illeszthetők be. Mivel gyűjté sĹik csak
gyűjtőszigeteken é s hulladé kudvarokban törté nik, rengeteg hasznos anyag kerül a maradé kszemé tbe,
í gy hulladé klerakókba. Az idé zett törvé nyi előí rás is pont ezen a helyzeten igyekszik változtatni.
Ké rjÜk tehát, hogy a Penny Market Kft Üzleteiben is nyú jtsanak lehetősé get vásárlóik számára az
egyutas üvegpalackok, öblöstjvegek

el

helyezé sé re.

hosszabb távon ké rjÜk,'vizsgálják meg annak lehetősé gé t akár belföldi, akár
gyártók
külfoldi
bevonásával, miké nt lehetne pl. osztrák vagy né met mintára a beté tdí jas Üveges

Ha ezek megvalósulnak,

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 ktjlönösen a tej é s tejitalok, a szé nsavas Üdí tőitalok, gyümolcsnektárok,
gyümölcslevek

kí nálatára gondolun

venné nk, ha erről

k.

a ké rdé srőlelindí tott társadalmi

párbeszé dben ré szt venné nek, é s
Üzletpolitikájuk változásáról, terveĺ kről bennünket, a mellettünk álló szervezeteket é s a lakosságot
tájé koztatnák' Szeretné nk továbbá jelezni, hogy amennyiben nyĺ tottak rá, igé ny eseté n szí vesen
leülné nk egyeztetni önokkel ebben a ké rdé sben.

örömmel

Koszonjük szí ves figyelmükeţ , é s várjuk válaszukat!

Budapest, 2022, március I
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