Tisztelt Partnerünk!
A nyár elmúltával kérem, engedje meg, hogy tájékoztassam a közelmúlt eseményeirôl
és az aktuális változásokról.

Nyári roham

Nyári roham a gyûjtôedényekért
Bizonyára Önök is értesültek arról, hogy a 181/2008. Korm. rendelet alapján július 1-tôl az elemet vagy hordozható akkumulátort árusító kereskedôk számára – az eddigi önkéntes visszavétel helyett – kötelezôvé vált a
használt áramforrások visszavétele a fogyasztóktól.
Noha e jogszabályi rendelkezést már 2008 nyarán kihirdették, és a RE’LEM azt széles körben ismertette,
mégsem váltott ki különösebb érdeklôdést a kereskedelem részérôl: a gyûjtôedény igénylések száma áprilisig
átlagos maradt. Azért, hogy a tömeges jogszabálysértést és a bírságolásokat megelôzzük, a RE’LEM a Progresszív Magazin júniusi számával 11 200 példányban küldött ki tájékoztató csomagot és Hulladékbegyûjtési
megállapodást, illetve további 10 ezer példányt partnereink rendelkezésére bocsátottunk, akik üzletkötôiken
keresztül juttatták el azokat a kereskedôkhöz.
A tájékoztató csomagok mellett sikeres sajtókampánnyal ösztönöztük a gyûjtôedények igénylését; minden
megyei lapban, országos rádióadókban és egy TV-csatornán is nyilvánosságot kapott a téma június és július
folyamán. A nyár elsô két hónapjában a cég telefonjai gyakorlatilag egyfolytában foglaltak voltak: több száz
kereskedô kért információt a rendelkezések részleteirôl. Erôfeszítéseink nyomán a májustól augusztusig
tartó idôszakban a RE’LEM több gyûjtôedény-igénylést kapott, mint az elmúlt 4 évben összesen!
Jelenleg is folyik az igények kielégítése, a gyûjtôedények kiszállítása. Várhatóan az év végéig gyûjtôpontjaink
száma meghaladja a 20 000-et, ezzel a tavalyinak csaknem a duplájára nô.

Új kötelezettség

Új kötelezettség szeptember 26-tól
Az elem és akkumulátor hulladékokra vonatkozó elôírások tovább szigorodnak. Szeptember 26-án hatályba lép a hordozható áramforrások hulladékainak lerakási tilalma: e naptól a hulladékot újra kell hasznosíttatni, ami jelenleg csak külföldön lehetséges. Az újrahasznosítás költségei a korábbi lerakásénál jóval
magasabbak. Annak érdekében, hogy a külföldi feldolgozók közül szabadon válasszuk ki a költségek
szempontjából legoptimálisabb ajánlatot adó partnereket, a hulladékot itthon kémiai rendszerek szerint
szétválogattatjuk. Ezzel a megoldással az egyes áramforrás fajtákat más-más üzembe szállíthatjuk, és
legalább a válogatás költségeit a hazai gazdaságba forgatjuk vissza, munkát adva néhány honfitársunknak.

Újabb változás

2010-tôl újabb változás
Január elsejétôl a begyûjtési kötelezettség a kibocsátott mennyiség idei 19%-áról 21%-ára nô, ami
10,5%-os változást jelent. A RE’LEM, gyûjtôrendszerének jelentôs fejlesztése után teljesíteni fogja
a megemelt kötelezettséget is. A válogatás, a külföldi újrahasznosítás, az emiatt szükségessé váló
nemzetközi szállítások, valamint a minden eddiginél magasabb begyûjtési kötelezettség teljesítése megnövekedett költségekkel jár. Két év után így kénytelenek vagyunk a hulladékkezelési
díjat a megváltozott költségekhez igazítani, amely 2010-ben 220 Ft + áfa értékre változik
kilogrammonként. A változást igyekeztünk a lehetô legalacsonyabb értéken tartani, ezért a
RE’LEM mûködési költségeit tovább optimalizáltuk, egyes beszerzéseket pedig késôbbre
halasztottunk. Bízunk benne, hogy az elemekkel és akkumulátorokkal kapcsolatos hulladékkezelési kötelezettségek maradéktalan teljesítésével továbbra is hozzájárulunk vállalatuk
sikeres mûködéséhez.
Budapest, 2009. szeptember 10.
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