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ÉLELMISZER OKOK ÉS HATÁSOK
HULLADÉKOK
A FAO felmérése szerint az emberi fogyasztásra előállított élelmiszerek
mintegy harmada, nagyjából 1,3 milliárd tonna, amelynek 80%-a még
fogyasztható, vész el vagy vész kárba. A megtermelt és elpazarolt élelmiszerek
vízlábnyoma évente 250 km3, megtermelésük 1,4 milliárd ha földeterületet
igényel, a világ mezőgazdasági területének mintegy 30%-át, és 3,3 milliárd tonna
üvegházhatású gáz kibocsátásáért felelős. Ha az élelmiszer-pazarlás egy ország
lenne, ez lenne a világ harmadik legnagyobb kibocsátó országa.
Míg a fejlődő országokban a veszteségek több mint 40%-a a betakarítási vagy
feldolgozási szakaszban következik be, az iparosodott országokban az
élelmiszer-pazarlást az ellátási láncok elégtelensége és a fogyasztói magatartás
kombinációja okozza. Az ellátási és elosztási láncok nem mindig képesek
alacsony költséggel vagy adományként több élelmiszert biztosítani a
fogyasztóknak, miközben sokszor a lejárati címkék helyes értelmezése is
akadályt jelent a fogyasztók számára abban, hogy ehető élelmiszert ne dobjanak
ki a kukába.
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Sőt, a fogyasztók felelősek a maradék élelmiszerek nem megfelelő kezeléséért
és a vásárlaik rossz megtervezéséért, mivel sokszor több élelmiszert vásárolnak,
mint amennyit el tudnak fogyasztani, gyakran ﬁgyelmen kívül hagyva az
esztétikailag nem megfelelő gyümölcsöket és zöldségeket is,
melynek
eredményeként ezek eladatlanok maradnak a pultban, vagy akár már a termelőnél
kidobásra kerülnek.
A vendéglátás szektorban az élelmiszer-pazarlást az egyre nagyobb adagok
felkínálása okozza, miközben az ételmaradékok bedobozolása illetve vagy last
minute étkezés is ajánlatok még mindig nem kellően elterjedt lehetőségek.

Az élelmiszer-pazarlás csökkentése
érdekében az első lépés a túlzott
élelmiszertermelés minimalizálása és
a lejárati idő előtt emberi fogyasztás
elősegítése. Ehhez ösztönözni kell a
jótékonysági szervezeteknek átadott
élelmiszeradományok növelését, a
lejárat előtti értékesítést, valamint fel
kell hívni a fogyasztók ﬁgyelmét az
élelmiszer-pazarlás csökkentésére.
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i-REXFO

ÜZLETI MODELL

A biogáz előállítása és a keletkező
fermentátum
műtrágyaként
történő
felhasználása révén a szerves hulladékból
származó energia jelentős környezeti
előnyökkel jár, a CO2 és a víz tekintetében
elkerülhető a kibocsátás, illetve a
fogyasztás. A folyamat eközben pénzt is
termel, amely részben vagy teljesen
fedezheti a korábban említett ösztönzők
költségeit.
Ez
az
i-REXFO
üzleti
modell
alapkoncepciója a körkörös gazdaságban,
amelyet Olaszországban, pontosabban
Umbria régióban mutattunk be.
Az i-REXFO jelentősen csökkenti a
hulladéklerakókba
kerülő
élelmiszer-hulladék mennyiségét egy
olyan innovatív megközelítés révén,
amely fenntartja az élelmiszer-pazarlás
csökkentését célzó intézkedéseket azáltal,
hogy elősegíti a szerves maradványokból
történő energiatermelést.
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A hangsúly a mezőgazdaság, az
élelmiszeripar, a kereskedelem és a
vendéglátás, valamint a fogyasztók által
termelt élelmiszer-hulladékokon van.
Az i-REXFO üzleti modell elősegíti az
élelmiszer-hulladékból biogáz előállítását
az energianövények helyettesítése révén,
amely a műtrágyák, öntözés stb.
használatának csökkentéséből és a
szerves
hulladékok
lerakásának
elkerüléséből
származó
környezeti
előnyökkel jár.
Ezen túlmenően, az üzemanyag
költségek csökkentése, valamint a
partnerek
által
a
megtermelt
környezeti előnyökért igényelhető
szén-dioxid-kibocsátási egységek
is hozzájárulnak az i-REXFO üzleti
modell
gazdasági
fenntarthatóságához.

Ezek a bevételek fedezik az élelmiszer-hulladék szállításának és szelektálásának
többletköltségeit, ﬁnanszírozzák:
a jótékonysági szervezeteknek a
felesleges élelmiszerek adományozásához
kapcsolódó költségeit.

a kiskereskedőknek a lejárat
előtti élelmiszerek értékesítéshez
szükséges eladási terek biztosítását.

a vendéglátásban az elviteles dobozok
beszerzését, illetve last minute ajánlatok
népszerűsítését.

az élelmiszer-pazarlás csökkentését
célzó fogyasztói szemléletformáló
kampányokat.

A közösség számára keletkező haszon nyilvánvaló: a rászoruló emberek
élelmiszerellátása, az élelmiszer-pazarlás és az ezzel kapcsolatos környezeti hatások, a
széndioxid lábnyom illetve az energia-víz fogyasztás csökkentése, a megújuló energia
és a fenntartható műtrágya (fermentátum) előállítása.

A partnerek által megszerzett előnyök az
igényelhető
szén-dioxid-krediteknek
köszönhetően
megnövekedett
cash
ﬂow-ban, valamint a vállalati társadalmi
és
környezeti
üzleti
teljesítmény
növekedésében is megmutatkoznak,
amelyet a 2014 | 95 | EU irányelv szerint a
vállalati fenntarthatósági jelentésben fel
kell tüntetni.
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Az
i-REXFO
üzleti
modellje
összhangban
van
a
fenntartható
tevékenységek taxonómiájáról szóló
(EU) 2020 | 852 rendeletben előírt
besorolásával, amely keretet alkot a
fenntartható befektetések elősegítésére.
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NYÍLT
FORRÁSÚ

TERVEZÉSI ESZKÖZ

2017 szeptemberétől kezdve az i-REXFO megtervezett és felépített egy
szolidáris és fenntartható ellátási láncot egy speciálisan kifejlesztett szoftver
támogatásával, amely ingyenesen elérhető nyílt forráskódú formátumban a
projekt honlapján (www.irexfo.eu). Az alkalmazás felhasználója azonosítja az
EU területén elérhető élelmiszer-hulladék tételeket, a szoftver pedig kiértékeli
a biogázüzemtől való távolságot és a metántermelési potenciált a SESLAB
(Fenntartható Energiarendszerek Laboratóriuma) által az Perugiai Egyetem
Mérnőki Kar létrehozott adatbázisnak köszönhetően.
Ennek az eredménynek az elérése érdekében
a SESLAB 100 fajta élelmiszer-hulladékot
elemzett, egyedi tervezésű mini reaktorokban,
hogy meghatározza azok kémiai-ﬁzikai
jellemzőit, és mindenekelőtt a bio-metanációs
potenciált (BMP). Maga az adatbázis fontos
hozzájárulás a szakterülethez, ezért azt Golden
Open Access formátumban tették közzé.
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A
szoftver
egy
optimalizálási
algoritmuson keresztül választja ki a
hulladék élelmiszer mennyiségét és
helyét, hogy maximalizálja a gazdasági
proﬁtot és az elkerülhető CO2-kibocsátást,
a szállítást is ﬁgyelembe véve. Az ebből
eredő
gazdasági
előnyöket
ezután
megosztják a partnerek között, valamint a
kiskereskedelemben és a vendéglátásban
az élelmiszer-pazarlás minimalizálásával
kapcsolatos tevékenységekre, a fogyasztói
ﬁgyelemfelkeltő kampányokra, valamint a
feleslegek összegyűjtésére és jótékonysági
szervezeteknek történő adományozására.








 ő  






 

A szoftver bármely EU-országban
használható, és hasonló ellátási láncok
tervezésére
használták
fel
az
olaszországi Pugliában és Piemontban,
illetve Magyarországon, köszönhetően
a Magyar Élelmiszerbank Egyesületnek
és a Biogáz vállalatnak, amelyek
stratégiai projektpartnerek.
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i-REXFO

AZ OLASZORSZÁGI UMBRIÁBAN

DEMONSTRÁCIÓ

A projekt elmúlt 18 hónapjában az
i-REXFO

bemutatta

Umbriában

a

szolidaritás és a fenntartható ellátási lánc
gazdasági

és

megvalósíthatóságát,

környezetvédelmi
melyet

az

A+

marketing partnercég Perugia és Terni
tartományok

vendéglátás

szekrorában

terjesztett.
100 000 dizájnos ételes doboz a maradékok
elviteléhez, valamint tájékoztató anyagok
gyakorlati tanácsokkal a fenntartható
vásárláshoz, a maradékok kezeléséhez és
a lejárati címkék helyes értelmezéséhez.
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Az umbriai nagy szupermarketekben (Coop, Conad és Emi) a lejárat előtti
élelmiszerárusításhoz használt 4 kirakat fel lett szerelve videoinstallációkkal, hogy
hasznos információkkal szolgáljanak az élelmiszer-pazarlás csökkentéséről és a
környezeti következményekről.
A CARITAS jótékonysági szervezet
Perugiában és Terniben gondoskodott az
élelmiszerfeleslegek adományozásáról,
amelyet az általuk kezelt étkezdékben
és szociális boltokban osztottak szét.
Az élelmiszer-felesleget főként az
élelmiszeriparból
és
a
szupermarketekből vették át, de a
ﬁgyelemfelkeltő tevékenységek során a
háztartási
csomagolt
élelmiszerfeleslegek gyűjtésére szolgáló
gyűjtőládák felszerelésése is megtörtént
iskolákban és plébániákon.
Ezeket a tevékenységeket a demonstrációs szakaszban az energiaellátási lánc
partnerei által rendelkezésre bocsátott forrásokból ﬁnanszírozták.
Az Ecopartner srl begyűjti az élelmiszeriparból származó hulladékot,
szétválasztja a hasznosítható nyersanyagokat (papír, üveg, vas), és a szerves
anyagokat előkészíti, hogy azok alapanyagként legyenek hasznosíthatóak biogáz
üzemek által.
Az Iraci Borgia farm a mezőgazdasági
alapanyagokat és szerves maradványokat
biogázzá és saját szántóföldjein használt
műtrágyává alakítja át körkörös gazdaságban.
Az Ecopartner által előállított üzemanyag
felhasználásának lehetőségét a projektpartner
Umbria Régió is jóváhagyta kísérleti
szabályozásként (DGR 164 | 21), azonban a
keletkező fermentátum műtrágyaként történő
felhasználása egy másik, a Rapolano Green
Energy srl. biogáz üzemben történt meg.
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HATÁS

ÁTADHATÓSÁG ÉS HATÁS

PIEMONTE-PUGLIA | OLASZORSZÁG
ÉSZAK ALFÖLD - KÖZÉP DUNÁNTÚL | MAGYARORSZÁG

Az i-REXFO szoftvereszközt különféle forgatókönyvek megtervezésére
használták
olyan
különböző
földrajzi
területeken,
amelyeket
eltérő
élelmiszer-pazarlás érzékenység jellemez, eltérő jogszabályi szabályozás jellemzi az
élelmiszer-hulladék biogázüzemekben és a szántóföldi fermentátum felhasználását,
valamint különböző ösztönzőket biztosít a
megújuló energiatermelésre. Különböző cash
ﬂow-k származtak a szermaradványok eltérő
biometánképző potenciáljából, ﬁgyelembe
véve a karbon kreditek piaci értékének
lehetséges ingadozásait is.
Az i-REXFO bebizonyította, hogy a legjobb
esetben, amikor a magas biometánképző
potenciállal rendelkező élelmiszer-hulladékot
hasznosítják (pl. olaj és zsírok, csokoládé,
gabonafélék stb.), és a szén-dioxid-kibocsátási
egységek értéke 96 €/tonna (2022. februári
érték), az üzleti modell önfenntartó, anélkül,
hogy
a
megújuló
energiatermeléshez
rendelkezésre állókon túl további ösztönzőkre
lenne szükség.
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A legrosszabb forgatókönyv szerint, amikor az alacsony biometánképződési
potenciállal rendelkező élelmiszer-hulladékot hasznosítják (pl. gyümölcs- és
zöldségfélék, gyümölcslevek, italok stb.), és a szén-dioxid-kibocsátási egységek
értéke 20 €/tonna (2020. májusi érték), a modell további támogatást igényel az
élelmiszer-hulladék beszállítói számára a fenntartható ártalmatlanítás érdekében
nyújtott állami ösztönző formájában.
CO2 kibocsátási egység @ 96 EUR/t
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Alacsony CH4
hozamú
élelmiszerhulladék

Magas CH4
hozamú
élelmiszerhulladék

Alacsony CH4
hozamú
élelmiszerhulladék

1

€0

€0

€0

€ 16.940

2

€0

€0

€ 45.614

€0

3

€ 112.500

€0

€ 112.500

€0

4

€0

€0

€0

€0

5

€ 140.346

€ 97.931

€ 29.239

€ 20.402

6

€ 198.563

€0

€ 198.563

€0

7

€ 191.396

€ 148.442

€ 29.239

€ 20.402

8

€0

€ 53.438

€0

€ 53.438

9

€ 315.053

€ 84.788

€ 315.053

€ 84.788

10

€0

€ 20.000

€0

€ 20.000

11

€ 50.000

€0

€ 50.000

€0

12

2921 tonna

2794 tonna

2588 tonna

2561 tonna

13

1575 MWh

424 MWh

1575 MWh

424 MWh

14

421 tonna

294 tonna

88 tonna

61 tonna

15

2515 t CO2eq

1755 t CO2eq

1681 t CO2eq

1173 t CO2eq
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CO2 kibocsátási egységek @ 20 €/ton

Magas CH4
hozamú
élelmiszerhulladék
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EU-AJÁNLÁS A SZAKPOLITIKAI INTÉZKEDÉSEKRE & KPI
Az i-REXFO bemutatta Umbriában annak lehetőségét, hogy elkerülhető legyen több
mint 2500 tonna/év élelmiszer-hulladék lerakása, ami ehelyett több mint 2200 MWh/év
megújuló energia előállításához és több mint 120 tonna/év többlet adományozásához
járuljon hozzá. Az integrált rendszer révén több mint 9200 tonna/év CO2-egyenérték és
több mint 496.000 m3 vízfogyasztás kerülhető el. i-REXFO elköteleződési KPI értékét az
elért emberek 5%-os arányában mértük.
I-REXFO
MEGVALÓSÍTÁSI
KORLÁT

MEGMENTETT
ÉLELMISZER

182 Tonna
+24%

ELÉRT
EMBEREK

671,802
+424%

MAGATARTÁS
VÁLTOZÁS

Több operátorra
van szükség

A körkörös üzleti modellek működtetőiből
jogi konzorciumok létrehozása az
élelmiszer-pazarlás csökkentése érdekében
(CORFOWA).

24,520
+8%

Élelmiszerhulladákot
hasznosító biogáz
üzemek támogatása

Fejleszteni kell az élelmiszer-hulladékból a
megújuló energia/üzemanyag előállítására
irányuló uniós ösztönzőket, előnyben részesítve
a CORFOWA-ban működő biogáz üzemeket.

A fermentátum
szántóföldeken
történő
felhasználásának
könnyítése

ÉLELMISZERHULLADÉK
CSÖKKENÉS

CO2 ekv.
CSÖKKENÉS

VÍZFELHASZNÁLÁS
CSÖKKENÉS

9,941 Tonna

13,914 Tonna

744,788 m3

+91%

+9%

FENNTARTHATÓ
FÖLDTERÜLET

MEGÚJULÓ
ENERGIA

6,004 MWh
+62%

2,696 ha
+55%

3,430 MWh
+61%

i-REFXO Kulcsfontosságú projektindikátorok - KPI
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ILLETÉKES
EU BIZOTTSÁG

JUST

ENER-ENV

- Ösztönözze a tagállamokat az EoW-kritériumok (2008/98/EU) bevezetésére az
élelmiszer-hulladékból származó
biogáz-üzemanyagokra.
- Támogassák a fermentátum közvetlen
műtrágyaként való felhasználását (nem
komposztálva), valamint az (EU) 2019/1009
rendelet átvételét.

ENV-SANTE

- Egyszerűsített engedélyezési eljárások
engedélyezése a CORFOWA-k számára".

+2%

ENERGIA
MEGTAKARÍTÁS
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EU-AJÁNLÁS A SZAKPOLITIKAI
INTÉZKEDÉSEKRE

- Facilitare e promuovere l'accesso al
mercato ETS (Directive 2003/87/EC) delle
Veriﬁed Emission Reduction (VER) volontarie
se certiﬁcate da terze parti.

CO2 kibocsátási
egységek
elismerésének
előmozdítása az
összes résztvevő
számára

- Considerare CORFOWA un'attività
sostenibile ai sensi del Regolamento sulla
Tassonomia (EU) 2020/852 includendola
nell'elenco delle attività con un atto di
delega speciﬁco.
- Includere nelle procedure PEF e nelle
metodologie PEFCR la produzione di biogas,
la donazione di cibo, le misure di
prevenzione degli sprechi e le attività di
sensibilizzazione dei consumatori.

i-REXFO EU szakpolitikai javaslatok

ENV CLIMA

KÖZÖSSÉG

i-REXFO KONFERENCIÁK ÉS ESEMÉNYEK

Az i-REXFO közösségébe dán partnerek
is tartoznak, a Primetime kommunikációs
cég és a Ragnsells hulladékgazdálkodási
vállalat, amely a jó gyakorlatokért és az EU
kapcsolatépítésért felelős.
A projekt során a partnerek megosztották
egymással tapasztalataikat, rendezvényeket,
konferenciákat szerveztek illetve részt
vettek ilyeneken.
Az i-REXFO modellt bemutató
tájékoztató és fogyasztói ﬁgyelemfelkeltő
anyagokat készítettek és terjesztettek
számos, a civil és tudományos közösség
számára számos szakfolyóiratban és
konferenciaanyagban megjelent cikkek.
Amikor a járvány elérte Európát, Olaszország a frontvonalban volt, nagyon
magas árat ﬁzetett az áldozatok révén, és az egyik legszigorúbb lezárást vezette
be. Az i-REXFO-nak ezután át kellett alakítania és újra kellett programoznia
magát, módosítania kellett az eseménynaptárt és azok módszertanát.
Az i-REXFO közösségi csatornái pótolhatatlan erőforrásnak bizonyultak a
kezdetben megcélzott közönség eléréséhez, valamint online konferenciák és
kapcsolatépítő események megszervezéséhez, különösen sikeres eredményekkel
zárult 2021 májusában szervezett esemény, DAKOFA webinárium, valamint a
zárókonferencia 2022 februárjában, amelyekre Koppenhágában került sor és a
Ragn-Sells szervezésében.
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Massimo Forti, a Ragn-Sells vezérigazgatója az i-REXFO félidei konferenciáján

2019-ben Assisiben, a „Körforgásos
gazdaság és mikrohitel” című Lectio
Magistralis című előadása alkalmából
találkoztunk dr. Muhammad Yunus-szal, aki
a mikrohitel feltalálója és 2006-ban Nobel
díjas. Yunus azzal érvel, hogy fontos
ösztönözni a fiatalokat arra, hogy társadalmi
vállalkozókká váljanak, ne csak keressenek,
mert "pénzt keresni nem szórakoztató,
segíteni a világ megváltoztatásában sokkal
szórakoztatóbb".

Az i-REXFO koordinátora prof. Francesco Fantozzi közgazdasági
Nobel-díjjas Muhammad Yunusszal (Asisi, 2019)

Ezért mondja, amikor a mikrohitelről beszél: „nem jótékonyság, hanem olyan
vállalkozás, amelynek társadalmi célja van: segíteni az embereket kilábalni a
szegénységből”.
Mosolyogva erősítette meg, hogy az i-REXFO jó irányba halad.
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Ezt a jelentést a Ragn-Sells Denmark készítette és nyomtatta ki.
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i-REXFO is Partner of the
FAO ini�a�ve Save Food

Időtartam: 56 hónap
Teljes költség: 2 324 915 €
EU-hozzájárulás: 1 279 098 €

www.fao.org/save-food
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A kiadvány tartalma az i-REXFO partnerek kizárólagos felelőssége, és nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió véleményét.

info@irexfo.eu

www.iREXFO.eu
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