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ÉLELMISZERIPAR 
A XXI. SZÁZADBAN
KÖRNYEZETSZENNYEZÉS 
NÉLKÜL?



Lehetséges-e fejlett élelmiszeripar környezetszennyezés 

nélkül?

• Rövid válasz, NEM!  Mert minden emberi jelenlét környezeti 
kibocsátással jár. De nem mindegy, hogy ez hogyan viszonyul a 
környezeti elemek terhelhetőségéhez…

• Hosszú válasz, talán mégis… A mezőgazdaság és az élelmiszeripar 
által okozott környezeti terheléseket képesek vagyunk minimalizálni, 
a szennyvízkezeléssel és  hulladék kibocsátás radikális 
csökkentésével. 

• Az előadás további részében főleg a hulladékgazdálkodás megoldási 
lehetőségeire fókuszálunk. Cél a zéró kibocsátás megközelítése!



Globális környezeti problémák

• Túlnépesedés
• Térfoglalás (mezőgazdasági területek, lakott területek 

növelése)
• Természeti erőforrások kifosztása
• Környezeti elemek elszennyezése

• Légszennyezés (globális klímaváltozás)
• Vizek szennyezése (felszíni és felszín alatti)
• Talajszennyezés, hulladékgazdálkodás



A globális szennyezés forrásai

• Ipar (bányászat, energetika, nehézipar, vegyipar, könnyűipar, élelmiszeripar, 
stb.)

• Közlekedés, logisztika, (kereskedelem)
• Lakossági szennyezések (légszennyezés, szennyvíz, kommunális hulladék)
• Mezőgazdaság
A globális környezetszennyezés elsődleges forrása a növekvő népesség szükségleteit 
kielégítő globális nagyipar és az óriási tömegű árú szétosztását biztosító gigantikus 
globális logisztikai rendszer. (Fogyasztói társadalom.)
A mezőgazdaság  és az élelmiszeripar nem tartozik a legszennyezőbb ágazatok közé. A 
lakosság közvetlen környezeti hatásai jelentősek, de nem meghatározók.



A növekvő népesség élelmiszer ellátása

• Mezőgazdaság térfoglalása (termőterületek növelése, természetes 
élőhelyek csökkenése)

• Nagyüzemi mezőgazdaság fokozott környezetszennyezése (lég-, víz-
és talajszennyezés)

• A természeti környezet erőforrásainak kifosztása (erdők kitermelése, 
túlvadászat, túlhalászat, monokultúrák, kemizálás)

• Talajok pusztulása (erózió, defláció, stb.)
• A GMO probléma 



Az élelmiszeripari alapanyagok előállítása

• A mezőgazdasági tevékenység alapvető célja az emberi társadalom 
élelmiszer ellátása

• Ennek érdekében folyamatosan bővíteni kell a
• primer (növénytermesztés) és 
• szekunder biomassza (állattartás) mennyiségét, valamint a 
• műszaki-technológiai infrastruktúrát: gépesítés, automatizálás 

(smart-farming), előkészítő, feldolgozó technológiák, stb.)



A biomassza *

Biomassza: biológiai eredetű szervesanyag-tömeg, egy biocönózisban vagy biomban, a szárazföldön és 
vízben található élő és nemrég elhalt szervezetek (növények, állatok, mikroorganizmusok) 
testtömege; biotechnológiai iparok termékei; és a különböző transzformálók (ember, állatok, feldolgozó 
iparok stb.) összes biológiai eredetű terméke, hulladéka, mellékterméke. 
Primer biomassza: növényi produkció (fitomassza, fotoszintézis), a természetes vegetáció, szántóföldi 
növények, erdő, rét, legelő, kertészeti növények, vízben élő növények
Szekunder biomassza: állati biomassza (zoomassza, tápláléklánc), az állatvilág, gazdasági haszonállatok 
összessége, továbbá az állattenyésztés fő termékei, melléktermékei, hulladékai. Az emberi társadalom 
testtömegét nem szokás a biomassza fogalmába vonni. 

Harmadlagos biomassza: a biológiai eredetű anyagokat felhasználó iparok termékei, melléktermékei, 
hulladékai, emberi települések szerves hulladékai. 

A biomassza hasznosításának fő iránya az élelmiszertermelés, a takarmányozás, az energetikai hasznosítás 
és az agráripari termékek alapanyaggyártása.



A mezőgazdaság környezeti hatásai*

• A növénytermesztés alapvető célja a primer biomassza-produkció (a zöld növényi produktum) 
megtermelése
• Műtrágyázás (talajok kimerülése, nitrátosodás, szikesedés)
• Növényvédelem (biológiailag aktív anyagok káros környezeti hatásai)
• Öntözés (másodlagos szikesedés)
• Növényborítottság hiánya (erózió, defláció, szálló por, stb.)
• Növénytermesztés melléktermékei, hulladékai (szalma, kukoricaszár, csutka, stb.)

• Az állatarttás célja a szekunder biomassza-produkció (állati termék) elállítása.
• Trágyakezelés (nagyüzemi hígtrágyák, kellemetlen szagok)
• Elhullás (veszélyes hulladék)
• Állategészségügyi  hulladékok
• Rovarok, rácsálók elszaporodása, fokozott fertőzésveszély

• Műszaki infrastruktúra 
• Gépek, berendezések, műszaki-technológiai háttér szennyezései (veszélyes hulladékok)



Környezetkímélő mezőgazdaság

Az ésszerű, a talaj állapotát, a növények igényét, kártevőit, kórokozóit 
figyelembe vevő növénytermesztés és 
a szakszerű, környezetkímélő állattartás, valamint  
a megfelelően üzemeltetett műszaki infrastruktúra nem okoz kritikus 
változásokat a természeti erőforrások állapotában. 

A negatív irányú változás túlméretezés, helytelen talajhasználat, nem 
megfelelő tápanyagellátás, túlöntözés és a szakszerűtlen és felelőtlen 
állattartás hatására következhet be, valamint a gépek, berendezések, 
műszaki-technológiai egységek nem megfelelő üzemeltetése esetén.



Energia növények

A biomassza, mint megújuló (alternatív) energiaforrás megjelent a modern 
energia-politikában, támogatott a biomassza kifejezetten energetikai célú 
hasznosítására alkalmas növények mezőgazdasági termesztése:

• Fás szárú, különböző vágásfordulójú ültetvények telepítése (nemesnyár, fűz, 
akác, éger, gyertyán, stb.)

• Lágy szárú száraz biomassza szántóföldi termesztésből (energiafüvek, 
nádféleségek)

• Biodízel előállításához olajos magvú növények (repce, napraforgó) 
termesztése

• Bio-etanol előállítására alkalmas növények (kukorica, búza, árpa) termesztése



Az élelmiszeripar alapanyagai

• Különböző biomasszák, melyek forrása elsősorban a 
mezőgazdasági termelés

• Növényi eredetű alapanyagok (primer biomassza: 
szénhidrátok, cukrok, mono- és poliszacharidok, cellulóz, 
növényi olajok és növényi fehérjék)

• Állati eredetű alapanyagok (szekunder biomassza: állati 
fehérjék  és zsírok) 



Növényi eredetű alapanyagok élelmiszeripari feldolgozása *

• Betakarítás, átmeneti tárolás 
(melléktermék, hulladék)

• Beszállítás, fogadás, minőség ellenőrzés, átmeneti tárolás 
(hulladék)

• Mosás, tisztítás, válogatás (szennyvíz, hulladék)
• Feldolgozás egy, vagy több lépcsőben (szennyvíz, hulladék)
• Csomagolás, késztermék tárolása (hulladék)
• Kiszállítás



Állati eredetű alapanyagok élelmiszeripari feldolgozása*

• Beszállítás, minőség-ellenőrzés, átmeneti tárolás (hulladék)
• Mosás, tisztítás (szennyvíz)
• Állatvágás  (élő állat esetén), kivéreztetés (melléktermék, hulladék)
• Külső bőr, szőrzet, toll eltávolítása (szennyvíz, hulladék)
• Mosás, tisztítás (szennyvíz)
• Feldolgozás  több lépcsőben (melléktermék, szennyvíz, hulladék)
• Késztermék csomagolás, átmeneti tárolás (hulladék)
• Kiszállítás



Az élelmiszeripar környezeti hatásai

• Légszennyezés nem túlzottan jelentős (hőenergia előállítás, 
kellemetlen szagok)

• Jelentős vízhasználat (mosás, tisztítás, takarítás, higiéniai és 
technológiai vízhasználat) 

• Jelentős szennyvízképződés, melynek előtisztítása kötelező.  
• Hulladékképződés (biomassza jellegű anyagok, melyek túlnyomó 

része a felhasznált alapanyagokkal megegyező, vagy hasonló 
összetételű).



Élelmiszeripari szennyvizek

• Mosóvizek az alapanyagok tisztítására az előkészítés során (víznél nehezebb, 
szilárd, ülepíthető szennyezőanyagok: homok, agyagásványok, sár és por)

• Az élelmiszeripari feldolgozás során keletkező szennyvizek (az alapanyaghoz 
hasonló összetételű szerves szennyezés)

• szabad szemmel megkülönböztethető lebegő anyagok (szűrés: vákuum-
dobszűrő, keretes szűrőprés)

• Nagyobb méretű víznél könnyebb, vízzel nem elegyedő zsír és olajcseppek 
(zsírfogó akna: a víz felszínére felúszó szennyezés eltávolítható)

• Kolloid méretű szennyezők (csak vegyszer adagolással távolíthatók el: 
koaguláció, flokkuláció, flotáció)

• A tisztítás során leválasztott folyékony vagy iszapszerű szerves szennyezőanyag 
biomassza, melyet a továbbiakban hulladékként kell kezelnünk. 



Élelmiszeripari hulladékok

• Humán célra nem felhasználható alapanyagok (minőséghibás, 
romlott alapanyagok)

• Gyártási hulladékok (alapanyag maradványok)
• Minőséghibás, lejárt szavatosságú, vagy megromlott termékek
• Hulladék biomassza, összetétele azonos, vagy hasonló az 

alapanyagok összetételéhez (gyorsan bomló szerves anyagok: 
cellulóz, keményítő, cukrok, egyéb szénhidrátok, fehérjék, zsírok, 
olajok, stb.)

• Élelmiszeripari szennyvizek tisztítása során leválasztott anyagok 
(szervetlen és szerves iszapok)



Hulladék vagy melléktermék? (biomassza) *

Nem hulladéknak, hanem „mellékterméknek” lehet tekinteni, valamely anyagot vagy 
tárgyat, amely olyan előállítási folyamat során képződik, amelynek elsődleges célja 
nem az ilyen anyag vagy tárgy előállítása, a következő feltételek együttes teljesülése 
esetén:

a) további felhasználása biztosított,
b) előállítását követően – a szokásos ipari gyakorlattól eltérő feldolgozás nélkül –
közvetlenül felhasználható,
c) az előállítási folyamat szerves részeként állítják elő,
d) a környezetet és az emberi egészséget hátrányosan nem érinti, és
e) további használata jogszerű, azaz meghatározott módon történő felhasználása 
tekintetében az anyag vagy tárgy megfelel a termékre, a környezet- és 
egészségvédelemre vonatkozó összes jogszabályi előírásnak.



A biomassza hasznosítás lehetőségei 

• Élelemiszeripari alapanyag 
• Állati takarmányozásra történő felhasználás
• Ipari nyersanyag (textilipar)
• Értékes anyagok kinyerése (vitaminok, enzimek, fur-

furol, stb.)
• Energetikai célú hasznosítás (energia növények)
• Komposztálás (talajerő visszapótlás)



A biomassza energetikai célú hasznosítása

I. Közvetlen hőtermelés, eltüzelés (alacsony víztartalom: fahulladék, szalma, stb.)
II. Feldolgozás után energetikai célú hasznosítás

1. sajtolás (fizikai)
2.1. szilárd végtermékek (brikett, pellet)
2.2. folyékony végtermék (növényi olajok, bio-dízel)

2. pirolízis (kémiai): pirolízisolaj, vagy -gáz
3. fermentálás (anaerob mikrobiológiai folyamatok: erjesztés, rothasztás)

3.1. folyékony végtermék (alkohol: bio-etanol) keményítő tartalmú alapanyagokból 
(kukorica, rizs, árpa, burgonya, stb.)

3.2. gáznemű végtermék (biogáz: metán) magasabb víztartalmú vegyes szerves 
hulladékokból (energia növények, kommunális szennyvíziszapok, hígtrágya, stb.)

Az energetikai célú felhasználásnak legelterjedtebb módja a közvetlen hőtermelés /égetés/.



Mi a teendő az élelmiszeripari hulladékokkal?

• Az élelmiszeripari hulladékok mennyiségének túlnyomó része 
hasznosítható! Cél a teljes mennyiség hasznosítása!

• Az értékes biomassza típusú hulladékokra kell fokuszálni!
• (A kevésbé értékes szervetlen anyag-tartalmú, leválasztott 

iszapok, vagy más, esetleg műszaki tevékenységekből 
származó veszélyes hulladékok szakszerű kezeléséről is 
gondoskodni kell!)



A megoldás folyamata

• Komplex szemlélet, átfogó rendszervizsgálat
• Rendszerelemzés, kritikus pontok feltárása
• A lehetséges műszaki megoldások feltárása
• A legjobb elérhető műszaki megoldások kiválasztása (BAT: 

Best Available Technology)
• (Komplex) Projekt-terv elkészítése (ütemezés)
• Finanszírozási források (forrástérkép)
• Kivitelezés
• A projekt-eredmények ellenőrzése



Van még tennivalónk, ha…

• Az elmúlt évhez képest nem csökkentettük a víz és energia 
felhasználásunkat legalább 5%-kal.

• Bármelyik telephelyünkön a szennyvíz előtisztító még nem 
működik teljes hatékonysággal.

• A szennyvíztisztításból leválasztott iszap kezeléséről, 
hasznosításáról nem gondoskodtunk.

• Ha a gyártási melléktermékek és hulladékok teljes 
mennyiségének hasznosítása még mindig nincs megoldva. 

Jó hír: mindenre van elérhető műszaki megoldás!



Rossz hír…

Sokszor hiányzik a szándék, a szakértelem, és a pénz!
(Pénzt és szakértőt mindig lehet találni.)

Köszönöm a figyelmet!
Szabó Ferenc

adjunktus
SZTE Mérnöki Kar



Ami az előadásból kimaradt

• Időhiány és terjedelmi okok miatt nem volt alkalom 
részletsebben kifejteni a mezőgazdaság környezeti hatásait!

• Ugyanezekből az okokból kifolyólag az élelmiszeripar 
rendkívül szerteágazó területeinek részletesebb 
ismertetésére sem volt mód.



EGYES ÉLELMISZERIPARI ÁGAZATOK

KÖRNYEZETI HATÁSAI

Az élelmiszeripar légszennyezése nem jelentős, általában a szükséges 
hőenergia előállítása során keletkeznek füstgázok, valamint főleg a fehérje 
tartamú szennyvizek és hulladékok bomlása során keletkeznek kén és nitrogén 
tartalmú bűzös gázok. Ez utóbbiak mennyiségét a higiéniai előírások 
betartásával, rendszeres takarítással és fertőtlenítéssel csökkentik. Mindenütt 
keletkeznek kommunális szennyvizek (ahol emberek tartózkodnak és 
dolgoznak), ezekkel és az esetleges légszennyezésekkel külön nem 
foglalkozunk. A következőkben az élelmiszeripar néhány területének lényeges 
technológiai eredetű szennyvizeit, melléktermékeit és hulladékait tekintjük át 
a teljesség igénye nélkül.



EGYES ÉLELMISZERIPARI ÁGAZATOK

KÖRNYEZETI HATÁSAI

1./ Hús és baromfi feldolgozás (sertés, marha, juh, kecske, nyúl, csirke, pulyka, 
kacsa, liba: vágóhidak, nyers húskészítmények és egyéb állati eredetű 
termékek)
Szennyvizek: jelentős mennyiségű, mosó, tisztító vizek (szervetlen anyagok, 
homok és agyagásványok, úszó lebegő szerves anyag, fertőtlenítő szerek), 
technológiai szennyvizek (fekáliás jellegű szerves eredetű lebegőanyag, 
gyomor és béltartalmak, zsírok, olajok, fehérjék) keletkeznek (jól tisztítható)
Melléktermékek és hulladékok: Fehérje tartalmú (vér, toll, bőr, szaru pata, 
csont, hús, belsőségek) és zsír tartalmú hulladékok (jól hasznosítható, magas 
energiatartalmú értékes anyagok)



EGYES ÉLELMISZERIPARI ÁGAZATOK

KÖRNYEZETI HATÁSAI

2./ Tejipar (tej, tejszín, tejföl, vaj, joghurt, kefir, túró és sajt-, savó-, 
írókészítmények, tejpor, fehérjekoncentrátum-gyártás)
Szennyvizek: jelentős mennyiségű, mosó, tisztító vizek (szervetlen anyagok, 
homok és agyagásványok, úszó lebegő szerves anyag, fertőtlenítő szerek), 
technológiai szennyvizek (zsírok, fehérjék) keletkeznek (jól tisztítható)
Melléktermékek és hulladékok: Fehérje és zsír tartalmú hulladékok (író, savó, 
permeátumok, gyártási hulladékok) (jól hasznosítható, magas energiatartalmú
értékes anyagok)



EGYES ÉLELMISZERIPARI ÁGAZATOK

KÖRNYEZETI HATÁSAI

3./ Tojásértékesítés, -feldolgozás (fertőtlenítés, jelölés és csomagolás, 
tojáskészítmények, fehérje koncentrátumok, porok)
Szennyvizek: kevés mosó, tisztító víz (szervetlen anyagok, homok és 
agyagásványok, minimális úszó lebegő szerves anyag, fertőtlenítő szerek)
Melléktermékek és hulladékok: Fehérje tartalmú (gyártási hulladék, törött 
tojás) és kevés fehérjével szennyezett kalcium tartalmú tojáshéj



EGYES ÉLELMISZERIPARI ÁGAZATOK

KÖRNYEZETI HATÁSAI

4./ Élelmiszer-tartósítás és konzervipar (hűtés, fagyasztás, sózás, savanyítás, édesítés, 
cukrozás, kandírozás, hőkezelés, befőzés, sűrítés, szárítás, aszalás,  porok, instant italok 
és élelmiszerek, füstölés, érlelés, liofilizálás, vegyszeres tartósítás, konzervgyártás)
Szennyvizek: Jelentős mennyiségű, mosó, tisztító vizek (szervetlen anyagok, homok és 
agyagásványok, úszó lebegő szerves anyag, fertőtlenítő szerek), technológiai 
szennyvizek (úszó lebegő szerves anyag, zsírok, olajok, fehérjék) keletkeznek (jól 
tisztítható)
Melléktermékek és hulladékok: Cukrokat, poliszacharidokat, cellulózt, keményítőt, 
olajokat és fehérjéket tartalmazó növényi eredetű anyagok, fehérje és zsír tartalmú 
állati eredetű hulladékok (jól hasznosítható, magas energiatartalmú értékes anyagok)



EGYES ÉLELMISZERIPARI ÁGAZATOK

KÖRNYEZETI HATÁSAI

5./ Malomipar (hántolt, őrölt gabonatermékek, lisztek)
Szennyvizek: Kis mennyiségű, mosó, tisztító vizek (szervetlen anyagok, homok 
és agyagásványok, úszó lebegő szerves anyag, fertőtlenítő szerek)
Melléktermékek és hulladékok: Kevés szénhidrátokat, cellulózt, keményítőt 
tartalmazó növényi eredetű anyag, hulladék (jól hasznosítható, magas 
energiatartalmú értékes anyagok)



EGYES ÉLELMISZERIPARI ÁGAZATOK

KÖRNYEZETI HATÁSAI

6./ Sütőipar (kenyér, péksütemény)
Szennyvizek: Kis mennyiségű, mosó, tisztító vizek (szervetlen anyagok, homok 
és agyagásványok, úszó lebegő szerves anyag, fertőtlenítő szerek)
Melléktermékek és hulladékok: Kevés szénhidrátot, cellulózt, keményítőt 
tartalmazó növényi eredetű anyag, hulladék (jól hasznosítható, magas 
energiatartalmú értékes anyagok)



EGYES ÉLELMISZERIPARI ÁGAZATOK

KÖRNYEZETI HATÁSAI

7./ Cukoripar (kristály, por és ízesített cukorkészítmények, szirupok)
Szennyvizek: Nagy mennyiségű, mosó, tisztító vizek (szervetlen anyagok, 
homok és agyagásványok, úszó lebegő szerves anyag, fertőtlenítő szerek),  
cukor és egyéb úszó-lebegő szerves anyag tartalmú, valamint mésztartalmú
technológiai szennyvizek.
Melléktermékek és hulladékok: Szénhidrátokat, cukrot, cellulózt, tartalmazó 
növényi eredetű anyagok, répaszelet, melasz, mésziszap (jól hasznosítható, 
magas energiatartalmú értékes anyagok)



EGYES ÉLELMISZERIPARI ÁGAZATOK

KÖRNYEZETI HATÁSAI

8./ Édesipar (édességek, cukorkák, csokoládék, desszertek, kekszek, édes 
sütemények)
Szennyvizek: Kis mennyiségű, mosó, tisztító vizek (szervetlen anyagok, homok 
és agyagásványok, úszó lebegő szerves anyag, fertőtlenítő szerek)
Melléktermékek és hulladékok: Kevés szénhidrátokat, cellulózt, keményítőt 
tartalmazó főleg növényi eredetű anyag, hulladék (jól hasznosítható, magas 
energiatartalmú értékes anyagok)



EGYES ÉLELMISZERIPARI ÁGAZATOK

KÖRNYEZETI HATÁSAI

9./ Növényolajipar (étolajok és biodízel)
Szennyvizek: Kis mennyiségű, mosó, tisztító vizek (szervetlen anyagok, homok 
és agyagásványok, úszó lebegő szerves anyag, fertőtlenítő szerek)
Melléktermékek és hulladékok: Szénhidrátokat, cellulózt, keményítőt olajokat 
tartalmazó növényi eredetű anyagok, hulladékok, napraforgóhéj, préslepény 
(jól hasznosítható, magas energiatartalmú értékes anyagok)



EGYES ÉLELMISZERIPARI ÁGAZATOK

KÖRNYEZETI HATÁSAI

10./ Söripar (palackozott és hordós, azaz csapolt sörök, sörélesztő)
Szennyvizek: Jelentős mennyiségű, mosó, tisztító vizek, palackmosás, 
fertőtlenítés (szervetlen anyagok, homok és agyagásványok, úszó lebegő 
szerves anyag, fertőtlenítő szerek)
Melléktermékek és hulladékok: Szénhidrátokat, cellulózt, keményítőt 
tartalmazó növényi eredetű anyagok, hulladékok, főzési, derítési, szűrési 
maradékok (jól hasznosítható, magas energiatartalmú értékes anyagok)



EGYES ÉLELMISZERIPARI ÁGAZATOK

KÖRNYEZETI HATÁSAI

11./ Borászat (palackozott és lédig kiszerelésű borok, pezsgők, borpárlatok, 
törköly pálinka)
Szennyvizek: Mosó, tisztító vizek, palackmosás, fertőtlenítés (szervetlen 
anyagok, homok és agyagásványok, úszó lebegő szerves anyag, fertőtlenítő 
szerek)
Melléktermékek és hulladékok: Szénhidrátokat, cukrot, cellulózt, keményítőt 
alkoholt tartalmazó növényi eredetű anyagok, hulladékok, törköly préslepény, 
szőlőhéj, szőlőmag, erjesztési, derítési, szűrési maradékok (jól hasznosítható, 
magas energiatartalmú értékes anyagok)



EGYES ÉLELMISZERIPARI ÁGAZATOK

KÖRNYEZETI HATÁSAI

12./ Szeszipar (égetett szeszek, ecet és élesztő gyártás)
Szennyvizek: Mosó, tisztító vizek, palackmosás, fertőtlenítés (szervetlen 
anyagok, homok és agyagásványok, úszó lebegő szerves anyag, fertőtlenítő 
szerek)
Melléktermékek és hulladékok: Szénhidrátokat, cukrot, cellulózt, keményítőt 
alkoholt tartalmazó növényi eredetű lepárlási maradék, az ecetgyártás 
erjesztési, derítési, szűrési maradékai (jól hasznosítható, magas 
energiatartalmú értékes anyagok)



EGYES ÉLELMISZERIPARI ÁGAZATOK

KÖRNYEZETI HATÁSAI

13./ Üdítőital gyártás (ásványvizek, szénsavas és mentes, valamint rostos 
üdítőitalok, energiaitalok)
Szennyvizek: Mosó, tisztító vizek, palackmosás, fertőtlenítés (szervetlen 
anyagok, homok és agyagásványok, úszó lebegő szerves anyag, fertőtlenítő 
szerek)
Melléktermékek és hulladékok: Szénhidrátokat, cukrot, cellulózt, keményítőt 
tartalmazó növényi eredetű anyagok, hulladékok, a gyümölcslevek esetében 
gyümölcstörköly préslepény, gyümölcshéj, gyümölcsmag (csonthéj) esetleg 
derítési, szűrési maradékok (jól hasznosítható, magas energiatartalmú értékes 
anyagok)



EGYES ÉLELMISZERIPARI ÁGAZATOK

KÖRNYEZETI HATÁSAI

14./ Vendéglátóipar (Éttermek, menzák, büfék, cukrászdák, kávéházak, stb.: 
jellemző a helyben történő ételkészítés és fogyasztás)
Szennyvizek: Mosó, mosogató, tisztító vizek, takarítás, fertőtlenítés (szervetlen 
anyagok, homok és agyagásványok, oldott és úszó lebegő szerves anyag, 
zsírok, olajok, fehérjék, mosó, fertőtlenítő szerek)
Melléktermékek és hulladékok: Növényi és állati eredetű alapanyag 
hulladékok, feldolgozási maradékok, ételmaradékok (fogyasztási maradék, el 
nem adott étel) (hasznosítható, magas energiatartalmú anyagok)



JOGI NYILATKOZAT

Ez a <dokumentum, termék, esemény, weboldal> az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg a Interreg-IPA 

Határon Átnyúló Együttműködési Program Magyarország-Szerbia által. A <dokumentum, termék, esemény, weboldal> 

tartalmáért teljes mértékben (a) < Kedvezményezett neve > vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között 

nem tekinthető az Európai Unió és / vagy a programot Irányító Hatóságnak állásfoglalását tükröző tartalomnak.


