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A jelen Jövőkép dokumentum a Bioalapú Iparágak Konzorciuma (BIC) és  

tagjai, a BBI JU tanácsadó testületei: az tagállami képviselői 

csoport és a tudományos bizottság, valamint a következő 

szervezetek közös munkája eredményeként jött létre: 

 

European Bioeconomy Alliance (EUBA) és tagjai: 

Confederation of European Forest Owners (CEPF); 

Confederation of European Paper Industries (CEPI); 

European Association for Bioindustries (EuropaBio); 

European Association of Sugar Manufacturers (CEFS); 

European Bioplastics (EUBP);                                                                                                                                                                                                                                              
European Farmers and European Agri-Cooperatives (Copa-Cogeca); 

European Renewable Ethanol Producers Association (ePURE); 

European Starch Industry Association (Starch Europe); 

European Vegetable Oil and Protein Meal Industry (FEDIOL); 

Forest-based Sector Technology Platform (FTP) 

és Primary Food Processors (PFP)   

European Agricultural Machinery Industry (CEMA) 

European Chemical Industry Council (Cefic) 

European Technology Platform ‘Food for Life’ 

European Technology Platform for Sustainable Chemistry (SusChem) 
 

A Európai Környezetpolitikai Intézet (IEEP) 

tanácsadóként vett részt a folyamatban. 
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https://bioeconomyalliance.eu/
http://www.cepf-eu.org/
http://www.cepi.org/
https://www.europabio.org/
https://cefs.org/
https://www.european-bioplastics.org/
https://copa-cogeca.eu/Menu.aspx
https://www.epure.org/
https://www.starch.eu/
https://www.fediol.eu/
http://www.forestplatform.org/%23!/
http://www.pfp-eu.org/
https://www.cema-agri.org/
https://cefic.org/
http://etp.fooddrinkeurope.eu/
http://www.suschem.org/
https://ieep.eu/
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2050-re Európában az ipar fenntartható és 

versenyképes bioalapú ipar lesz, ami a 

körkörös biotársadalom kialakulásához 

hozzájáruló munkahelyeket és növekedést 

biztosít. Ebben a körkörös 

biotársadalomban a tájékozott polgárok 

fenntartható életmódot választanak, a 

gazdasági növekedést társadalmi jóléttel és 

a környezet tiszteletben tartásával ötvöző 

gazdaságot támogatva. 

 
 

Vezetői összefoglaló 

Az élelmiszer tekintetében arra ösztönzi az 

állampolgárokat, hogy hozzászokjanak az 

innovatív új élelmiszerekhez és a 

környezetre minimális hatással lévő 

élelmiszer-forrásokhoz. Erőforrás-

hatékonyak leszünk és egy olyan 

hulladékmentes társadalomban fogunk 

működni, amely a természeti erőforrásokat 

az ökoszisztémákkal összhangban 

használja ki és hatékonyan hasznosítja az 

energiát. 

A szénsemleges bioalapú ipar központi 

szerepet játszik az éghajlatváltozás 

elleni küzdelemben, miközben Európát 

a szénsemleges társadalom felé 

mozdítja el.  

 
 

 

Háttér 

A tájékozott és elkötelezett európai polgárok 

olyan bioalapú termékeket és 

szolgáltatásokat választanak, amelyek 

nemcsak a sokoldalú képzettséget igénylő 

és biztonságos munkahelyeket támogatják, 

hanem javítják a társadalom és a környezet 

jólétét, miközben végső soron javítják saját 

egészségüket. 

Ennek a gondolkodásmódnak a révén 

megvalósul a körkörös biotársadalom, 

aktívan hozzájárulva az ENSZ fenntartható 

fejlődési céljai (SDG) közül tizenkettőnek a 

megvalósításához, és csökkentve a 

társadalom fosszilis erőforrásoktól való 

függését, a bolygó, a gazdaság és az 

állampolgárok javára. 

Ez a Jövőkép fenntartható és versenyképes bioalapú 

ipart hoz létre az EU-ban, lehetővé téve, hogy  

2050-re körkörös biotársadalom jöjjön létre. A 

dokumentum négy kulcsfontosságú mozgatórugóra 

összpontosít: 

1. Az élelmiszerbiztonság elősegítése a világ 

növekvő népessége számára és a fenntartható 

termékek iránti igény kielégítése 

2. Hozzájárulás a bolygó fenntarthatóságához 

3. Munkahelyek és növekedés létrehozása a 

körkörös bioökonómiában 

4. A körkörös bioökönómiai társadalom elérése  

Ebben a körkörös biotársadalomban a tájékozott 

polgárok fenntarthatóbb eszközöket választanak az 

élethez, és elismerik a bioökonómiai társadalmi modellt 

és kihasználják annak előnyeit. A bioalapú termékek és 

szolgáltatások a hasonló fosszilis alapúakhoz képest 

mind árukat, mind teljesítményüket tekintve 

versenyképesek. Az EU az élelmiszer-, takarmány- 

és bioalapú termékek előállítására szolgáló, 

rendkívül hatékony és fenntartható biomassza-

termelésbe való korai és proaktív beruházásai 

révén a biológiai ipari beruházások globális 

központja és a körkörös biogazdaság nemzetközi 

referenciapontja. Ez a Jövőkép tehát egy olyan 

forgatókönyvet ír le, amelyben az élelmiszerek, a 

megújuló termékek és az energia fenntartható módon 

biztosított közösségeink számára. 

Ez a Jövőkép egyesíti az európai bioalapú 

szervezetek és szakértők kollektív tudását. 

Ez magában foglalja a BIC tagságának 

teljes spektrumát, olyan különféle 

ágazatokat ölelve fel, mint a 

mezőgazdaság, az élelmiszer- és 

takarmány-előállítás, az erdészet és a 

cellulóz- és papírgyártás, az édesvízi és 

tengeri termékek, a vegyszerek és 

anyagok, beleértve a bioműanyagokat, a 

technológiai szolgáltatókat és azon túl. 

Magukban foglalják továbbá az érdekeltek 

széles körét, legyenek azok nagyok vagy 

kicsit, egyéb európai szövetségeket és 

ágazatokat, az elsődleges szektort,  

a márkatulajdonosokat, a tagállamok 

képviselőit, tudósokat és környezetvédelmi 

szervezeteket, akik együttesen Európa 

földrajzi és természeti sokszínűségét 

képviselik. Ez a Jövőkép a stratégiai kutatási 

és innovációs menetrend (SIRA) 

kidolgozásának keretéül is szolgál, a 

Horizont Európa (2021–2027) keretében a 

bioalapú megoldásokkal foglalkozó köz-

magán társulás számára. A SIRA fontos 

eszköz lesz a jövőkép realizálásában és 

megvalósításában, az összes érintett 

szereplő (őstermelők, ipar, tudományos 

körök, az EU és a társadalom egésze) 

bevonásával. 
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Az élelmiszerbiztonság 
elősegítése a világ növekvő 
népessége számára    

 

Az integrált és innovatív körkörös műveletek élelmiszereket, 
takarmányokat, bioalapú termékeket, szolgáltatásokat és 
bioenergiát állítanak elő, miközben megőrzik az ökoszisztémákat 

és a fenntartható termékek 
iránti igény kielégítése  

Élelmiszerek, takarmányok, bioalapú termékek, 

szolgáltatások és energia integrált, hatékony 

előállítása révén, minimális környezeti hatással. 

az egyre növekvő keresletnek megfelelő 

élelmiszer-termelés integrálása az innovatív 

rendszerekkel annak mellék- és maradék-

áramainak valorizálására a termékekbe és 

szolgáltatásokba a különféle piaci szektorok 

számára; hozzájárulás az ENSZ 2. SDG-jéhez  

(Az éhezés megszüntetése); 

a körkörösség elvein működve a szükséges 

összetevők visszajuttatása a talajba a talaj 

széntartalmának növelése és a kimerülés 

elkerülése érdekében, és elősegítve a komposzt 

műtrágyaként történő felhasználását; 

a biológiai sokféleség fokozása, 

beleértve annak társadalmi 

vonatkozásait is, az EU mezőgazdasági 

és környezetvédelmi politikájának 

összefüggésében. 
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A bioalapú műveletek 
fenntarthatóan hasznosítják az 
új és a rendelkezésre álló 
alapanyagokat, és értéknövelő 
termékeket hoznak létre, 
minimális környezeti hatással: 

a több forrásból, például a szárazföldből, a 

tengerből, a levegőből (beleértve a CO2-ot) és 

a települési biohulladék-áramokból származó 

megújuló nyersanyagok minden alkotórészét 

fenntartható módon, az alapanyagok 

intelligens és hatékony, a hulladékmentesség 

célkitűzésével történő felhasználásával; 

biztonságos, tápláló és változatos 

élelmiszerek és takarmány előállítása 

emberek és állatok számára, valamint az 

állati és növényi fehérjék fenntartható 

fogyasztásának elérése; hozzájárulás az 

ENSZ 3. SDG-jéhez (Egészség és jóllét); 

értékteremtés a társadalom számára és a 

környezet védelme fenntartható, jó minőségű 

megoldásokkal; ide tartozik a megújuló 

energiaforrásokra való áttérés támogatása 

minden szállítási mód esetében; hozzájárulás 

az ENSZ 7. SDG-jéhez (Megfizethető és 

tiszta energia); 

 
hatékony logisztika és fenntartható 

élelmiszerek, takarmányok és bioalapú 

termékek és szolgáltatások folyamatos 

biztosítása az európai polgárok számára, és 

miközben kreatív megoldások nyújtása a 

változó és új piaci ágazatok számára. 

 
Az összekapcsolt, bioalapú 
műveletek között létrejön a 
köztes áramlások cseréje és 
szinergiákat érnek el 

az operatív hatékonyság és olyan 

szolgáltatások beépítése, mint a precíziós 

gazdálkodás, a folyamat intenzívebbé tétele, a 

digitalizálás, a mesterséges intelligencia és az 

adattudomány (ideértve a big data kezelést és 

elemzést is); 

nagy és kis léptékű műveletek és 

moduláris feldolgozó rendszerek 

működtetése, amelyek elősegítik a hatékony 

ipari ökoszisztémát és lehetővé teszik a kkv-k 

részvételét az értékláncokban; 

s új üzleti modellek ösztönzése, amelyek 

jobban integrálják az elsődleges szektorokat és 

a piaci szereplőket, és egész Európában teljes 

mértékben működőképesek. 
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A bioalapú műveletek 
megoldásokat kínálnak az 
éghajlatváltozás elleni 
küzdelemhez: 

olyan új folyamatok és értékláncok 

létrehozása és a meglévők fejlesztése a 

biogazdaság számára, amelyek teljes 

mértékben fenntarthatók és küzdenek az 

éghajlatváltozás ellen, hozzájárulva az ENSZ 

13. SDG-jéhez (fellépés az éghajlatváltozás 

ellen); 

A bioalapú értékláncok azon 

képességének kiaknázása, hogy széndioxid-

elnyelőként szolgálva negatív kibocsátással 

működjenek, a szén és a légkörből befogott 

más üvegházhatású gázokból új értéknövelő 

termékeket előállítva. 

 
 
 

A fenntartható körkörös bioökonómia 
hatékonyan és felelősen használja a 
vizet, és megoldásokat kínál a tiszta 

víz elérhetőségének növelésére: 

a víz újrafeldolgozása és 

újrafelhasználása a vízfelhasználás 

hatékonyságának javítása és az édesvíz-

kivétel csökkentése érdekében; 

a szennyvíz kezelése és fertőtlenítése a 

biztonságos újrafelhasználás érdekében; 

a szennyezés és a veszélyes anyagok 

kibocsátásának elkerülése, hozzájárulva az 

ENSZ 6. (tiszta víz és alapvető köztisztaság) 

és 14. (ócaánok és tengerek védelme) SDG-

jének megvalósításához. 
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Hozzájárulás a 
fenntartható bolygóhoz 

Szénsemleges értékláncokkal a természeti 

erőforrások optimális felhasználása, védve a 

környezetet, és növelve a társadalom és a 

gazdaság értékét. 

A fenntartható körkörös 
gazdaság felelősen használja a 
természeti erőforrásokat, és 
megszünteti a bioszféra 
szennyezését: 

magas szintű erőforrás- és 

energiahatékonyság mellett működve, 

megújuló nyersanyagokat és energiát 

hasznosítva, a hulladékmentes termelésre 

törekedve. Ez hozzájárul az ENSZ 6. (Tiszta 

víz és alapvető köztisztaság), 7. 

(Megfizethető és tiszta energia), 12. (Felelős 

termelés és fogyasztás), a 14. (Óceánok és 

tengerek védelme) és a 15. (Szárazföldi 

ökoszisztémák védelme) SDG-jéhez; 

az újrafeldolgozható vagy komposztálható, 

környezettudatosan tervezett bioalapú 

termékek ösztönzése; a bioszféra 

szennyezésének és összeszemetelésének 

megakadályozása; hozzájárulás az ENSZ 6. 

(Tiszta víz és szennyvízelvezetés), 14. 

(Óceánok és tengerek védelme) és 15. 

(Szárazföldi ökoszisztémák védelme) SDG-

jéhez. 
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Munkahelyek és növekedés megteremtése   
a körkörös biogazdaságban 

A rendelkezésre álló és potenciális helyi alapanyagokat 

mozgósító értékláncokkal és a keresletet kielégítő és minden 

szereplő számára előnyös termékek előállításával. 

Az innovatív értékláncok az 
elsődleges szektoroktól a piacokig 
terjedő szereplőket stratégiai 
partnerként foglalják magukban: 

 az elsődleges szektorból résztvevő szereplők 

az értékláncok és eredményeik társtervezői, 

osztozva azok előnyeiben a vidéki, tengerparti és 

városi területeken; 

az élelmiszerek, takarmányok és 

alapanyagok további növényi alapú 

termelésének ösztönzése; 

lehetővé téve a márkatulajdonosok 

számára a bioalapú alkalmazásokra való 

áttérést az állampolgárok tájékoztatása és a 

fenntartható bioalapú alternatívák 

ismertségének növelése révén; 

hozzáadott érték létrehozása a 

fosszilis alapú alternatíváknál jobban 

teljesítő fogyasztói termékek és 

szolgáltatások számára az életciklus-

fenntarthatósági értékelések
2
 és a 

funkciók teljesítménytesztjeinek 

eredménye alapján; 

az érték és a kockázatok 

megosztása minden résztvevő 

ágazattal. 

2 Egy termék, folyamat vagy szolgáltatás környezeti, gazdasági és 
társadalmi hatásainak értékelése egész életciklusának 
vonatkozásában. 
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Az ipar munkahelyeket teremt a vidéki, 
tengerparti és városi területeken, fellendítve 
a helyi gazdaságokat: 
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 Forgalom a biogazdaságban az 

EU-28-ban, 2008-2015* 
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Fenntartható finanszírozás és 
beruházás a bioalapú szektor 
támogatására: 

 

a bioalapú tevékenységek kiterjesztése egész Európára, új vagy 

kiegészítő jövedelem biztosítása az elsődleges szektor szereplői 

számára1, élénk, fenntartható közösségek létrehozása a vidéki, 

tengerparti és városi területeken; 

az önkormányzatok és a városi környezetek segítése a 

maradványáramok valorizálásában, a hulladéklerakók mellőzésében és 

új jövedelem biztosítása az önkormányzatok  

és a „hulladékgazdálkodás” szereplői számára; 

a biotechnológia más tudományágakkal együtt történő alkalmazása az 

új és innovatív ipari tevékenységek számára; 

munkalehetőségek megteremtése a multidiszciplináris, sokszínű és 

innovatív bioalapú ágazatban szükséges készségek és kompetenciák 

teljes körében, vidéki, tengerparti és városi területeken.  
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2015 

a kockázat és a siker szintjét 

(kockázat/hozam arány) a befektetők számára 

kommunikáló keretrendszer kiépítése, 

megkönnyítve a belépést az új bioalapú 

értékláncok fejlesztési folyamatának különböző 

szakaszaiba; 

a zöld/fenntartható beruházások 

preferenciális finanszírozása a magán- és 

állami befektetők által; 

az együttműködést a teljes kutatási és 

innovációs láncban fokozó beruházások 

támogatása, növelve a kutatás 

demonstrációs projektekké fejlődésének 

valószínűségét; 

 
1
Az elsődleges ágazatok közé tartozik a mezőgazdaság, az élelmiszer- és takarmánytermelés, a 

kertészet, az erdészet, a kék gazdaság és a fenntartható akvakultúra. 

Gyógyszerkészítmények Textilek és textiltermékek 

Vegyszerek és műanyagok Dohánytermékek 

Bioenergia Italok 

Bioüzemanyagok Élelmiszertermékek 

Papír és papírtermékek Erdőgazdálkodás 

Erdőalapú iparágak Mezőgazdaság 

 
Forrás: nova-Institute (2018) 

 

az EU regionális fejlesztési finanszírozási 

eszközeiből történő finanszírozás támogatása. 
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https://biconsortium.eu/sites/biconsortium.eu/files/documents/European_Bioeconomy_in_Figures_2008-2015_06042018.pdf
https://biconsortium.eu/sites/biconsortium.eu/files/documents/European_Bioeconomy_in_Figures_2008-2015_06042018.pdf
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Az összekapcsolt K+F központokkal rendelkező innovációs 

infrastruktúra ösztönzi a nyílt innovációt és megkönnyíti a 

szakértelem cseréjét Európa-szerte: 

nyílt hozzáférés biztosítása kísérleti 

létesítményekhez, műszaki és kereskedelmi 

tesztplatformokhoz a kereskedelmi hasznosítás 

felgyorsítása érdekében;; 

alacsony belépési és részvételi küszöb 

biztosítása a kkv-k számára. 

A tagállamok és régiók politikai 

fellépéssel támogatják a 

biogazdaságot: 

a körkörös biogazdaság előnyeinek 

kihasználása infrastruktúrákon és jogszabályi 

kereteken keresztül, valamint a helyi 

alapanyagok bioalapú értékláncokban történő 

felhasználásának elősegítése; 

az EU Biogazdasági Stratégiájának 

végrehajtása minden fontosabb, releváns uniós 

szakpolitikai kezdeményezésben, ideértve 

többek között a közös agrárpolitikát, a közös 

halászati politikát, az élelmiszer-stratégiát, a 

vízügyi keretirányelvet, valamint az éghajlat- és 

környezetvédelmi stratégiákat. 
 

12 Forrás: EU Joint Research Centre (2018) 13 

 
 
 

 
A körkörös bioökonómiai 
társadalom elérése 

Az innovációs és tudásközpontok hatékony 

hálózatain keresztül, összekapcsolva az ipari 

szereplőket, a befektetőket és az önkormányzatokat, 

a földrajzi és illetékességi határokon átívelően, 

tájékozott polgárok részvételével. 

 
 

 
Az elsődleges szektorok, az 

operatív szereplők, a K+I 

intézmények és a piaci szereplők 

együttműködnek az oktatási 

intézményekkel a készségek és 

kompetenciák iránti kölcsönös 

igények kielégítése érdekében: 

a biogazdasággal kapcsolatos készségek 

és kompetenciák iránti igények folyamatos 

cseréje Európa-szerte a szakmai, alkalmazott 

és alapkutatásban egyetemi és doktori szinten; 

az oktatási igények összehangolása az összes 

szereplő, a társadalom és az tudományos 

társadalom között; 

a bioökonómiai tantervek és diplomák 

egységesítése Európa-szerte; 

 valamennyi szereplő hozzájárulásának 

gyakorlati és „valós idejű” példákon alapuló 

elismerése a tantervekben, oktatási 

programokban és anyagokban; 

a nemzeti és európai innovációs versenyek 

ösztönzése a hallgatók és az induló 

vállalkozások példamutató teljesítményének 

ösztönzése érdekében; 

az egész életen át tartó tanulási lehetősé-

gek és képzések intézményesítése, amiben az 

ipar, a kormány és a társadalom is osztozik. 

 
 
 
 
 
 

Az aktív polgárok új bioalapú 

termékeket és szolgáltatásokat 

vásárolnak és javaslatokat 

tesznek ilyenekre: 

 részvétel a bioalapú termékek és 

szolgáltatások tervezésével, gyártásával, 

marketingjével és felhasználásával 

kapcsolatos új üzleti modellekben és 

kapcsolatokban (quadruple helix); 

 az innovatív körkörös biogazdasági 

alkalmazások társadalmi elfogadottságának 

és piaci elterjedésének elérése stratégiai 

értéklánc-partnerségek révén; 

 a hagyományos 20. századi lineáris 

szokásoktól eltérő vásárlási és fogyasztási 

szokások révén: 

 az összes biztonsági és 

termékszabványnak megfelelő 

versenyképes bioalapú termékek 

vásárlása; 

 biztonságos, tápláló, változatos és 

vonzó ételek fogyasztása, 

amelyeknek minimális az ökológiai 

lábnyomuk. 
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További információért írjon nekünk: 
info@biconsortium.eu 
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