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SPAR Magyarország Kft.

2060 Bicske, Spar ú t 0326/thrsz,

ľ fs@Jp_aĺ .bu

Tárgy: társadalmi kezdemé nyezé saz ú jratölthető italcsomagolások

ré szarányának növelé se

é rdeké ben

Tisztelt sPAR!

A

Humusz Szovetsé g, mint hulladé k keletkezé sé nek megelőzé sé vel foglalkozó civil egyesrilet é s
tagszervezetei 2021, nyarán tobb más hazaĺ civil szervezettel, köztÜk a Greenpeace Magyarország
Egyesülettel köztrsen állásfoglalást adott kĺ az italcsomagolások haté kony beté tdljas rendszeré nek
kialakí tása é s ber',ezeté se é rdeké ben. Az állásfoglalás szövegé t jelen levelünkhöz online mellé keljÜk.

Tekintettel az állásfoglalásban megfogalmazott kornyezeti é s társadalmi é rdekekre, ezú ton keressük
meg onöket, mint Magyarország egyik legjelentősebb kiskereskedelmi szolgáltatóját - mely már
eddig is számos lé pé sttett a csomagolä si hulladé kok csökkenté se é rdeké ben - az állásfoglalásban

azott

lőzé si,

h u lla dé kkeletkezé s-mege
megvalósí tásiiba n való együttműkodé s é rdeké ben'

m

egfoga lm

csomagolóeszköz-ú jra haszná

lati

cé lok

Bár a Spar Magyarország Kft. é rté kesí té sir,endszeré ben
az ú jratolté sr.ealkalmas italcsomagolásoknak
jelenleg is helye van, ezek kí nálata é s forgalma messze elmarad a korábbi é vekben megszokottól, é s a

Spar kÜlföldi társvállalatainak é rté kesí té sirendszeré től, kí nálatától (pl' Spar Ausztria) is. Ugyanez az
elté ré sa trendekben is megfigyelhető. Mí g az emlí tett osztrák Sparnál az ú jratölthető beté tdÜas
italcsomagolások minden áruházban hozzáfé rhetők, választé ka az elmú lt é vekben novekbdé snek

indult, addig Magyarországon egyre több ÜzletÜkből (pl. Spar Partner) vé gleg kiszorulnak' Mí g
Ausztriában ilyen hulladé kszegé ny megoldások a tej, tejitalok, joghurtok, gyÜmölcslé , szé nsavas
üdÍ tőital, ásványví z, sör, alkoholmentes sör, söralapú italok szegmensben é rhetők el a fogyasztó
számára, addig Magyarországon csak .alkoholos sör| bor, é s gyümolcsszorp (mindegyikből egyre
kevesebb) fé rhető hozzá egyes rizletekben. Mí g Ausztriában a gyÜmolcslé , üdí tőital szegmensben a
Spar saját márkás termé keket is forgalmaz beté tdí jasú jratölthető üvegben, Magyarországon ugyanez
csak né hány gyÜmölcsszörp eseté ben lé tezik.

A

fentiek miatt ké rjük onöket, hogy

a

jövőben

a

magyar fogyasztó számára

is több,

a

hulladé kkeletkezé s megelőzé sé t bĺ ztosí tó, ú jratölthető palackos italt kí náljanak, ezáltal a lakosságnál
keletkező, külön gyűjtendő _ különösen mű'anyag é s fé m é s eldobó üvegpalack - italcsomagolás
mennyisé ge, darabszáma csökkenthető legyen.
Javasoljuk, hogy az onökkel jelenleg is szerződott, beté tdí jas italcsomagolást is fogalmazó gyártók
eseté ben a választé kot bőví tsé k.Ez a következőket jelentheti:
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a saját márkás é s gyártóigyümölcsszörpok

í zválaszté kának bőví té se a műanyag palackos

kiszerelé sű termé kek csokkenté se/kivezeté se mellett,
a beté tdí jasüvegbe palackozott borok kí nálatának bőví té se (pl. Varga Pincé szet borai),
az alkoholos sorök mellett az alkoholmentes sörök é s alkoholos é s alkoholmentes í zesí tett
söritalok visszavezeté se a kí nálatba,
0,75 l-es üveges ásványví z bevezeté se a kí nálatba (pl. Szentkirályi)
].-].,5 literes beté tdí jasműanyag flakonos szoda/szikví z bevezeté se a kí nálatba.

Második lé pé sbenké rjÜk, vizsgálják meg annak lehetősé gé takár belföldi, akár kt]lföldi gyártók
bevonásával, miké nt lehetne pl' osztrák mintára a beté tdţ as 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 Üdí tőitalok, gyÜmolcsnektárok, gyümölcslevek kí nálatára gondolunk.
Belefé rnek ebbe olyan megoldások is, hogy a jelenleg is forgalmazott, de Ausztriától elté rően itt
beté tdí j né lkül kí nált import beté tdljas Üvegek visszaforgatásra kerÜljenek (pl. Landliebe joghurtos
üvegek, csatos cseh é s né met import sorös üvegek stb.).

Fontosnak tartanánk továbbá, hogy kiskereskedelmi láncuk mĺ nden nagyobb alapterületű
egysé gé ben legyen lehetősé ge a fogyasztónak a nem beté tdí jasüvegek, műanyag flakonok, é s
fé mdobozok elhelyezé sé re.Sajnos az áruházak bejáratánál elhelyezett szelektí v hulladé kgyűjtő
pontok száma az utóbbi é vekben, különösen a Spar Partner uzletek megjelené se óta szinté n
m

egfogyatkozott.

örömmel

venné nk, ha erről

a ké rdé srőlelindí tott társadalmi

párbeszé dben ré szt venné nek, é s
Üzletpolitikájuk változásáról, terveikről bennunket, a mellettünk 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 onokkel ebben a ké rdé sben.
KoszönjÜk szí ves figyelmÜket, é s várjuk válaszukat!

Budapest, 2022. március
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alelnök, nulla hulladé k programvezető
Humusz Szövetsé g

