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A használt étolaj is leadható szelektíven az ALDI-nál – indul a
tesztfázis
Biatorbágy, 2020. december 17. – Újabb zöld megoldást vezet be Magyarországon az
ALDI. A Biofilter Környezetvédelmi Zrt.-vel kötött megállapodásnak köszönhetően
mostantól már a használt étolaj visszagyűjtésére is lehetőség lesz néhány kijelölt
üzletnél. A tesztüzem 11 áruháznál indul.
Az ALDI Magyarországon már korábban is számos intézkedést vezetett be annak
érdekében, hogy minél alacsonyabb legyen működésének a karbonlábnyoma, és vásárlói
minél több területen tudjanak hozzájárulni a környezetvédelemhez. Az áruházlánc 2008as magyarországi első üzletnyitása óta szelektíven gyűjti a papírt, illetve a műanyag fóliát,
de a boltokban felhasznált PET palackokat is visszaküldik a dolgozók újrahasznosításra. A
vásárlók az üres üvegeket ma már az üzletek előtt elhelyezett tárolókba tehetik, az itt
összegyűjtött üveghulladékot szintén újrahasznosítják. A használt elemek és elektronikai
hulladékok is ingyenesen leadhatók bármelyik ALDI-ban. Az áruházlánc együttműködik
továbbá az Élelmiszerbankkal, így az üzletekben keletkező élelmiszerfelesleg emberi
fogyasztásra még alkalmas része a karitatív szervezet segítségével rászorulókhoz jut el. A
vállalat a „Mellőzni. Újrafelhasználni. Újrahasznosítani.” szlogen alatt futó
intézkedéscsomag részeként 2025-re saját márkás termékei esetében 100%-ban
újrahasznosítható csomagolóanyagot fog használni, illetve 2025-ig 15%-kal csökkenti
csomagolóanyag-felhasználását.
Használt sütőzsiradék: környezetterhelés helyett újrahasznosítás
Ma Magyarországon mintegy 25 000 tonna használt étolaj keletkezik a háztartásokban,
ennek mindössze nagyjából 2%-a, körülbelül 500 tonna kerül begyűjtésre. A használt
sütőolaj jelentős környezetterhelést jelent, hiszen a talajba jutva gátolja annak
légáteresztő képességét, a kommunális hulladékba helyezve pedig nehezen lebontható
anyagként keveredik a háztartási szeméttel. Nem jobb a helyzet akkor sem, ha a
csatornahálózatba kerül, hiszen egyrészt növeli a szennyvíztisztítók terhelését, másrészt
gátolja a természetes vizek autooxidációs folyamatait. Egyetlen csepp használt étolaj akár
ezer liter élővizet is elszennyezhet. A használt étolaj pedig érték, hiszen az ülepítés
és dekantálás után keletkező tisztított, használt olaj gyakorlatilag 100%-ban
újrahasznosítható. Minden egyes liter begyűjtött és újrahasznosított használt étolajjal
annyi felesleges szén-dioxid kibocsátástól mentesíthető a környezetünk, mintha 90 kmrel kevesebbet autóztunk volna. A tisztított növényi olajat a Biofilter Zrt. biodízel gyártására
adja át. A jelenlegi szabályozás értelmében Magyarországon 8,2%-os arányban kötelező
biodízelt keverni a gázolajhoz, így tehát a lakosságtól begyűjtött étolaj közlekedési
felhasználásra visszajuthat a lakossághoz, vagy a logisztikai iparág szereplőihez.
A szelektív hulladékgyűjtés terjedésével egyre nagyobb az igény a lakosság részéről arra,
hogy a papír-, műanyag- és alumíniumhulladék mellett a használt sütőzsiradék is minél
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több helyen legyen szelektíven leadható. Ennek az igénynek is eleget téve,
környezetvédelmi vállalásaival összhangban, az ALDI folyamatosan azon dolgozik, hogy
tovább bővítse a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségeit. Az áruházlánc így megállapodást
kötött a Biofilter Környezetvédelmi Zrt.-vel, amelynek értelmében a használt étolaj
visszagyűjtésére is lehetőség nyílik az ALDI áruházainál.
„Most már az ALDI lehetővé teszi vásárlóinak, hogy ingyenesen és biztonságosan adhassák
le a használt sütőolajat, amely így garantáltan nem fog a környezetbe kijutni, hanem
újrahasznosítják. A kültéri tárolók az ALDI üzletek bejáratához közeli, frekventált helyen
lesznek megtalálhatók. Bízunk abban, hogy minél többen élnek az ingyenes lehetőséggel,
és közösen aktívan hozzájárulhatunk a környezetvédelemhez és a környezetterhelés
csökkentéséhez” – mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos
ügyvezető igazgatója a megállapodás aláírása kapcsán.
„Az ALDI áruházak csatlakozása a használt sütőolaj begyűjtési hálózathoz egy eddig
egyedülálló kezdeményezés a szektorban, ami óriási lépés a lakossági környezetterhelés
mentesítésére. A begyűjtésre szolgáló Használt Étolaj Box-okat először az ALDI áruházaiba
helyezzük ki, így a vásárlók könnyen összeköthetik a kellemeset a hasznossal: a
bevásárlást a használt étolaj leadásával, amivel hozzájárulhatnak a körforgásos
gazdasághoz” – tette hozzá Deák György, a Biofilter Zrt. vezérigazgatója.
A tesztüzemben jelenleg országosan 11 ALDI áruház vesz részt, a vásárlók így Baján a
Dózsa György úti, Budaörsön a Kandó Kálmán utcai, Budapesten a Bökényföldi úti és
Késmárk utcai, Debrecenben a Kishatár úti, Gyulán a Bicere utcai, Szegeden a Móravárosi
körúti, Székesfehérváron a Szent Flórián körúti, Szigetszentmiklóson a Csepeli úti,
Szolnokon a Felső Szandai réti, míg Zalaegerszegen a Balatoni úti ALDI áruházaknál
adhatják le a használt étolajat.
A használt sütőolaj gyűjtése és leadása egyszerű, hiszen a kihűlt étkezési olajat elég egy
műanyag palackba visszatölteni, majd az áruházaknál kihelyezett tárolókba dobni, az
elszállításról és az újrahasznosításról az országos begyűjtő hálózattal rendelkező, idén 30
éves Biofilter Zrt. gondoskodik.
Az ALDI-ról
Az ALDI a diszkont filozófia megalkotójaként kiváló minőségű élelmiszereket és non-food
termékeket biztosít vásárlói számára a lehető legkedvezőbb áron. Az ALDI Magyarország
Élelmiszer Bt. 2008-ban nyitotta meg hálózatának első áruházát Magyarországon, jelenleg
országszerte 147 üzlettel van jelen a magyar kiskereskedelemben és több mint 4200 főt
foglalkoztat. A vállalat ALDI UTAZÁS márkanév alatt egyéni és csoportos utazások, szállások
széles körét kínálja online platformon, továbbá öt üzletének parkolójában diszkont
benzinkutakat üzemeltet. Az ALDI mind a biatorbágyi logisztikai központjának, mind pedig
boltjainak teljes áramszolgáltatását zöldárammal biztosítja, továbbá klímavédelmi
projektek támogatásával ellentételezi az operatív működéséből származó
üvegházhatású-gázkibocsátását, így karbonsemleges működésű. A vállalatról bővebb
információ a www.aldi.hu honlapon található.
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A Biofilter Zrt-ről
A magyar családi tulajdonban lévő Biofilter Zrt. 1990-ben kezdte meg működését a
használt sütőolaj begyűjtésre és feldolgozásra építkezve, kezdetben kétfős
vállalkozásként, Deák György alapító-tulajdonos vezetésével. Az évek során
tevékenységük kibővült az étolaj forgalmazással és az élelmiszerhulladék begyűjtéssel. A
Társaság jelenleg 100 főt foglalkoztat, 4500 szerződéses partnerrel rendelkezik és 40
begyűjtő autó biztosítja országszerte, hogy a használt sütőolaj ne okozzon kárt a
környezetünkben. A fenntartható fejlődés küldetésként kísérte végig 30 éves munkájukat,
amelyet a következő években is kiemelt prioritásként kezelnek. További részletek a Cég
küldetéséről és a használt sütőolaj újrahasznosításáról a www.biofilter.hu oldalon
található.
Részletek az Étolaj Box-ról: www.etolajbox.hu
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