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Újabb szolgáltatás az ALDI-üzleteknél: minden második 
áruháznál elérhető FOXPOST csomagautomata 

 
Biatorbágy, 2022.07.11. –  Az ALDI Magyarország további szolgáltatással bővíti üzleteit: az 
áruházlánc megállapodást kötött csomagautomaták telepítéséről a FoxPost Zrt.-vel. A tervek 
szerint 100 üzletnél lesz elérhető a szolgáltatás, ebből 82 csomagautomatát már üzembe is 
helyeztek, így jelenleg minden második ALDI-áruháznál igénybe lehet venni a csomagfeladási és 
-átvételi megoldást. 
 
Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. és a FoxPost Zrt. szerződést kötött, amelynek értelmében a két 
vállalat azt a célt tűzte ki, hogy legalább 100 ALDI-üzletnél legyen elérhető ez az egyszerű, 
érintésmentes, rugalmas és környezettudatos csomagfeladási és -átvételi megoldás. 
 
A legnagyobb országos csomagautomata-hálózat 

A magyar tulajdonú FOXPOST a tavalyi évben Maglódra, Magyarország első BREEAM minősítéssel 
rendelkező raktárbázisába költözött, ahol egy új, automata szortírozó berendezéssel naponta akár 
százezer csomagot is képes kezelni. A vállalat rendelkezik a legnagyobb országos csomagautomata-
hálózattal, hiszen több mint 500 automatájánál 55 000-nél is magasabb számú csomagrekesszel áll a 
felhasználók rendelkezésére.  
 
Ennek a hálózatnak a része az ALDI-áruházaknál az elmúlt három év során elhelyezett 82 automata, így 
a FOXPOST csomagautomaták mintegy 15%-a az ALDI épületeinél található. A 155 üzletből álló magyar 
ALDI-hálózat felénél már igénybe vehető a szolgáltatás, jelenleg helyszínenként havonta átlagosan 
több mint 1000-en élvezik a – helyszíntől függően 50, 60, 96 vagy 119 rekeszes – csomagautomaták 
kényelmét.  
 
Csomagátvétel zöld megoldásokkal  

Mindkét vállalat kiemelt figyelmet fordít a fenntarthatóságra. A FOXPOST által szállított csomagoknak a 
legkisebb a karbonlábnyoma: országosan húsz deka, Budapesten pedig tíz deka az egy csomagra eső 
szén-dioxid-kibocsátás. Az ALDI és a FOXPOST is használ e-teherautókat, továbbá mindkét cég 
zöldáramot vesz igénybe: az ALDI logisztikai központja és irodaháza, illetve a saját tulajdonú áruházai – 
ennek révén az ezeknél működő FOXPOST csomagautomaták - teljes áramigényét Magyarországon 
előállított zöld árammal fedezi, amivel nullára csökkenti az áramfogyasztásból eredő széndioxid-
kibocsátást, és a hazai alternatív energiatermelést is támogatja. 
 
„Nagyon örülünk, hogy újabb, környezettudatos megoldással bővíthetjük az ALDI-áruházak 
szolgáltatásait és tehetjük teljesebbé a vásárlói élményt. A 100 üzletünknél kialakított használt 
sütőolaj-leadók mellett országosan legalább 100 egységünknél szeretnénk kiépíteni FOXPOST 
automatákat, amelyek kényelmes csomagfeladási és -átvételi megoldást jelentenek, és csökkentik az 
áruszállítás és -kézbesítés karbonlábnyomát” – mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország 
Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója. 
 
„A csomagküldés élményét kívánjuk nyújtani mindazoknak, akiknek egyre kényelmetlenebb futárhoz 
igazítani az életüket, különösen, ha több csomagot fogadnának naponta. Minél kényelmesebben 
érünk el egy csomagautomatát, annál inkább olyan érzetet nyújt, mintha a saját postaládánkban 
kezelnénk csomagküldeményeket. Kifejezetten örülünk, hogy ebben stratégiai partnerek lehetünk az 
ország egyik legnagyobb diszkonthálózatával, az ALDI-val” – mondta Bengyel Ádám, a FoxPost Zrt. 
vezérigazgató-társalapítója. 
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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 155 üzlettel van jelen 
a magyar kiskereskedelemben és több mint 4800 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 saját tulajdonú boltjainak teljes áramszolgáltatását zöldárammal biztosítja, továbbá 
klímavédelmi projektek támogatásával ellentételezi az operatív működéséből származó 
üvegházhatású-gázkibocsátását, így karbonsemleges működésű. Az ALDI környezetvédelmi 
tevékenységével 2021-ben és 2022-ben is elnyerte Az Év Környezettudatos Kereskedője díjat, 
látványpékségeinek fejlesztésével pedig Az Év Friss Pékáru Kereskedője 2022-es elismerést. Az ALDI 
Magyarország lett a PwC 2021 Legvonzóbb Munkahelye Díj első helyezettje a kiskereskedelem 
kategóriában. A vállalatról bővebb információ a www.aldi.hu honlapon található.  
 
A FOXPOST-ról 

A tisztán magyar tulajdonú FOXPOST a csomagautomatás átvételi módra specializálódott, 
Magyarországon a legnagyobb ilyen országos hálózattal rendelkező egyik legnépszerűbb hazai 
logisztikai szolgáltató. Az automatás kézbesítési forma világszinten is rohamosan terjed, hiszen 
költséghatékonysága mellett nagy előnye a rugalmassága, nem kell várni futárra. 
 
Sajtófotók az alábbi oldalról tölthetők le: https://www.aldi.hu/hu/az-
aldirol/sajtoszoba/fotogaleria.html  
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