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Országszerte több mint 100 ALDI-üzletnél lesz leadható a használt 
étolaj 

 
Biatorbágy, 2021. december 13. – Az ALDI Magyarország bővíti együttműködését a 
Biofilter Környezetvédelmi Zrt.-vel, és országszerte lehetővé teszi a használt étolaj 
visszagyűjtését. A vállalat döntésének köszönhetően jelentősen nőhet a Magyarországon 
visszagyűjtött lakossági sütőzsiradék mennyisége. 

Az ALDI Magyarország 2020 decemberében kezdte meg együttműködését a Biofilter Környezetvédelmi Zrt.-
vel, amely során az áruházlánc 11 üzleténél helyeztek el a használt sütőzsiradék leadására alkalmas 
konténereket. A vásárlók körében hamar népszerű lett a leadási lehetőség, már a telepítés utáni hetekben 
folyamatosan nőtt a leadott mennyiség, egyes üzleteknél pedig naponta háromszor is megteltek a gyűjtők. 
Az ALDI és a Biofilter így havonta több tonna étolaj környezetbe jutását akadályozta meg, hiszen a begyűjtött 
étolajat újrahasznosították. 

Az egyéves tesztidőszak tapasztalatai alapján, környezetvédelmi vállalásaival összhangban az ALDI úgy 
döntött, hogy országszerte valamennyi olyan üzleténél lehetővé teszi a használt étolaj leadását, amelyek 
esetében a tárolók elhelyezésére lehetőség nyílik. A telepítés után az áruházlánc 152 üzletéből több mint 
100 áruháznál lesz leadható műanyag palackban a sütőolaj: december hónap során 20 áruháznál telepítik a 
gyűjtőket, a többi üzletnél pedig a következő hónapokban helyezik ki a bejárathoz közeli, frekventált 
helyeken.  

„2021-ben is számos lépéssel csökkentettük a környezetterhelésünket, hiszen 16 üzletünknél telepítettünk 
háztartási naperőműveket, decemberben pedig teherautó-flottánkat az országban elsőként elektromos 
kamionnal bővítettük. Az elmúlt egy év során nagyon sikeres volt vásárlóink körében a használt étolaj 
leadásának lehetősége, ezért is döntöttünk úgy, hogy országszerte több mint 100 áruházunknál tesszük 
lehetővé a használt sütőzsiradék ingyenes és biztonságos leadását. A leadott étolaj újrahasznosítása révén 
vásárlóinkkal közösen egy újabb lépést tehetünk a környezetterhelés csökkentése érdekében, hiszen 
jelentősen nőhet a Magyarországon visszagyűjtött lakossági sütőzsiradék mennyisége” – nyilatkozta 
Bernhard Haider a Biofilter Zrt.-vel kötött megállapodás kapcsán.  

„Az ALDI Magyarországgal tavaly elindított lakossági használt sütőolaj begyűjtési programunk sikere is 
megmutatta, hogy a lakosságnak egyre nagyobb az igénye arra, hogy az otthonukban keletkezett konyhai 
hulladékoktól környezetbarát úton váljanak meg.  A további Használt Étolaj Box-ok kihelyezésével erre 
könnyedén lehetősége nyílik majd mindenkinek, aki szeretne aktívan részt venni a körforgásos 
gazdaságban” - mondta Deák György, a Biofilter Zrt. alapító-vezérigazgatója.  

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 begyűjtőhálózattal rendelkező Biofilter Zrt. gondoskodik. Decemberben már az alábbi ALDI 
üzleteknél is lesz elérhető ingyenes gyűjtőpont: 

Balatonfüred Fürdő utca 31. 

Budapest Régi Fóti út 64. 

Budapest Budapest, Hofherr Albert u. 40/a 

Budapest Pesti út 237/p 

Debrecen Ötvenhatosok tere 5/b. 

Dunaharaszti Jedlik Ányos u. 1. 

Dunakeszi Pallag u. 68. 
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Dunaújváros Kandó Kálmán tér 10. 

Esztergom Dobogókői u. 86. 

Győr  Fehérvári út 5/A  

Halásztelek Korbuly u. 1. 

Kazincbarcika Hadak útja 9. 

Kecskemét Izsáki út 69. 

Miskolc Kiss Ernő u. 13/A 

Miskolc II. Forrás utca 5. 

Nyíregyháza Törzs utca 2. 

Szántód Május 1. utca 10. 

Szombathely Szent Gellért u. 49. 

Szombathely Demeter u. 2. 

Vecsés Wass Albert u. 2. 

Sütőzsiradék: kiöntés 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 kibocsátásától mentesíthető a környezetünk, mintha 90 km-
rel 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.  

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 153 üzlettel van jelen a magyar 
kiskereskedelemben és több mint 4500 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. Az ALDI környezetvédelmi tevékenységével elnyerte Az Év Környezettudatos Kereskedője 2021-
es díjat. 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. 
 

Sajtófotók az alábbi oldalról tölthetők le: https://www.aldi.hu/hu/vallalat/sajto/fotok/ 

Sajtókapcsolat: 

Pákolicz Attila  

Solutions Communications Kft. 

Telefon: 36 70 634 88 76  

http://www.aldi.hu/
https://www.aldi.hu/hu/vallalat/sajto/fotok/


Sajtóközlemény 
 
 
  

 

E-mail: a.pakolicz@solutionscom.hu / sajto@aldi.hu 

 

A Biofilter Zrt-ről 

A magyar családi tulajdonban lévő Biofilter Zrt. 1990-ben kezdte meg működését a használt sütőolaj 
begyűjtésére és feldolgozására 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 több mint 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 

Sajtókapcsolat: 

Deák Brigitta 

Biofilter Zrt. 

+36 30 9826242 

marketing@biofilter.hu 
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