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Tisztelt Partnerünk!

A forró nyárra tekintettel több könnyedebb téma is került idei második „hírkoktélunkba”

.

2012 első félévében a RE’LEM gyűjtőpontjainak száma
átlépte és meghaladta a 30 ezret. A 2005–ös induláskor az volt a célunk, hogy olyan hálózatot hozzunk létre,
amelynek egy elemével, tehát legalább egy gyűjtőhellyel minden magyar lakos naponta találkozzon. Már nem is
vagyunk messze ettől a céltól: ma minden 330. lakosra jut egy gyűjtőhelyünk. Ez az arány ugyan jobb, mint Németországban, de még messze nem vagyunk a végén az építkezésnek. Továbbra is folyamatosan érkeznek az igények az újabb gyűjtőhelyek létesítésére, ám ma már nem a számszerű növekedés a lényeg. A rendszer működése
során óriási mennyiségű adatot gyűjtünk be és dolgozunk fel annak érdekében, hogy az eszközök lehető legjobb
kihasználtságát érjük el. Minden helyen, ahol szükséges, változtatunk a gyűjtőedények méretén, esetleg számán
is. Az európai országok egy része jó 10 év előnyben van az elemgyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatok terén. Számunkra nagyjából feleannyi idő adatott ugyanazon eredmények elérésére, ezért minden információmorzsát
nagy becsben tartunk, megőrzünk és kiértékelünk. Mára a mi birtokunkban is komplex tudás és érzékenyen
reagáló rendszer van, ami számos, a régi EU–tagállamokban tevékenykedő kollégánk elismerését kivívta. A
2016–os 45 százalékos begyűjtési célt csak akkor van esélyünk elérni, ha sokkal gyorsabban tanulunk és fejlesztünk azoknál, akik már a kilencvenes évek óta aktívak az elemgyűjtés területén.

AMIRE BÜSZKÉK VAGYUNK: A GYŰJTŐRENDSZER

.

AKIKRE MINDIG SZÁMÍTHATUNK: A DIÁKOK NEM FÁRADNAK A 2011–2012 tanévben – hosszú előkészí-

tés után – megújítottuk gyűjtőversenyünket annak érdekében, hogy Önök, kötelezett partnereink számára
még nagyobb biztonsággal teljesíthessük az átvállalt kötelezettségeket. Megalakulásunk óta folyamatosan
szervezünk iskolai gyűjtőversenyeket, és ezek mindig jó eredményeket hoztak. Fel kell készülnünk azonban
a következő évek drasztikusan növekvő begyűjtési arányainak teljesítésére, ezért tavaly változtattunk a gyűjtőverseny koncepcióján, és az eredmények messze felülmúlták a várakozásunkat: az elmúlt tanév során a diákok minden eddiginél többet, 70 tonna elemet gyűjtöttek össze! Ez a mennyiség az éves kötelezettségnek
kb. az ötödét teszi ki. Az eredmények – és az elemek – persze nem maguktól jöttek: 2005 óta folyamatosan
értékeltük az egyes iskolai versenyek eredményeit, jellegzetességeit, mindazon problémákat, amelyekkel
a lebonyolítás során találkoztunk, és ezeket a tapasztalatokat felhasználtuk a verseny átalakításakor. A jó
kezdeti eredmények ellenére úgy tartjuk, még csak a finomhangolás időszakát éljük: folyamatosan kapjuk
a visszajelzéseket a versenyzőktől és a tanároktól. Utóbbiaknak külön hálásak vagyunk azért, hogy a jó
ügyért sokat áldoztak a drága szabadidejükből. Az összegyűjtött tapasztalatok alapján idén ősztől ismét új,
színesebb lehetőségek és még értékesebb nyeremények várják a diákokat. Az új tanévtől – más EU tagállamokhoz hasonlóan – „nagyüzemmé” kívánjuk fejleszteni a gyűjtőversenyt, hogy az évről évre emelkedő
begyűjtési kötelezettségek teljesítését biztosítsuk.
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AMIRE KÉSZÜLÜNK: 2013–BAN 30%–OS BEGYŰJTÉST TELJESÍTÜNK Az

eltelt „bemelegítő” évek után januártól megkezdődik a hazai elemgyűjtés nehéz időszaka: a korábbi 1–2 helyett mostantól évi 5 százalékponttal növekszik
minden naptári évben a begyűjtési kötelezettség, hogy 2016–ra elérje a 2006.
évi EK irányelvben megszabott, minden EU tagállam számra kitűzött 45%–
ot. Bár a gyűjtőrendszer készen áll a feladat teljesítésére, ez önmagában nem
elegendő. 2013–től nagy hangsúlyt kell helyeznünk a lakosság ösztönzésére,
„tudatformálásra”, ami a gyakorlatban a gyűjtőverseny fejlesztésébe és felvilágosító kampányokba való befektetést jelenti. Annál is inkább komolyan
kell vennünk ezt a területet, mert számos európai tagállamban küzdenek
azzal a jelenséggel, hogy míg egyes régiók begyűjtési eredményei javulnak,
addig másokéi – minden kommunikációs erőfeszítés ellenére – folyamatosan
romlanak. Van olyan ország, ahol, bár ma 50% feletti az elemek begyűjtési
aránya, azért dolgozik a helyi begyűjtő szervezet, hogy 2016–ra az arány ne
süllyedjen 45% alá. Az idei 25%–nál 20%–kal nagyobb begyűjtési arány teljesítése természetesen csak a ráfordítások közel arányos növelésével teljesíthető. A
követelményekhez kell tehát igazítanunk a hulladékkezelési díjat is – melyről partnereink pénzügyi tervezésének elősegítésére már most tájékoztatást adunk – amelyet társaságunk tagjai a 2013.
évre 290 forint / kilogramm + áfa értékben állapítottak meg. A jövő évi díjat honlapukon is közzétettük. A díj
változása gyakorlatilag megegyezik a begyűjtési kötelezettség növekedésével, amit – figyelembe véve az inflációs hatások költségnövelő hatásait is – a RE’LEM és a számára a gyűjtőrendszer üzemeletetését végző társaság
folyamatos hatékonyságjavító intézkedései tettek lehetővé. Bízunk abban, hogy partnereink a nehéz gazdasági
körülmények ellenére is támogatják a jogszabályban előírt célok teljesítését, mi pedig takarékos gazdálkodással
segítjük a célok költséghatékony elérését.

.

AMIT MOSTANTÓL KOMOLYAN VESZÜNK: A FIZETÉSI HATÁRNAPOK Július elseje után bizonyára sokan

tapasztalták örömmel az átutalások aznapi teljesülését. Így vagyunk ezzel mi is, bár sajnos partnereink egy kisebb hányada késedelmesen egyenlíti ki a hulladékkezelési díjat. Most, hogy immár minden átutalás napon belül teljesül, nincs „mentség” a késedelemre, amely esetenként pénzforgalmi zavarokat okozva megnehezíti a
hulladékkezelés zavartalan lebonyolítását. Ezúton értesítjük tehát valamennyi partnerünket, hogy a 2012. III:
negyedévi számláink fizetési határnapjától kezdődően – attól fogva minden fizetési késedelem esetén – élünk
az Üzletszabályzat VIII. 5. pontjába foglalt jogunkkal, a késedelmi kamatoknak a fizetést nem határidőben
teljesítő partnereink esetében való alkalmazásával. Ezúton is köszönjük partnereink nagy többségének,
hogy számláinkat a gazdasági nehézségek ellenére is igyekeznek határidőre kiegyenlíteni.
EGY KIS ADMINISZTRÁCIÓ: SZABÁLYZATOK AKTUALIZÁLÁSA

. Partnereink jobb kiszolgálása

érdekében módosítottuk Általános Szerződési Feltételeinket. A változások többnyire a szöveg
pontosítását célozzák, e mellett kitérnek ez Éves jelentés elmulasztása vagy a téves jelentés esetén
alkalmazandó szabályokra. A módosított anyagokat honlapunkon közzétettük, hatálybalépésükre
a hatályos Általános szerződési feltételek 15. pontja irányadó. Kérem, tekintsék át a módosított joganyagokat, további információval készséggel állunk rendelkezésükre.

Minden kedves partnerünknek kellemes nyaralást kívánunk!
Budapest, 2012. július 25.
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