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Kokasné Palicska Lívia
vezérigazgató

A divat ára
fenntarthatósági kihívások a kreatív iparba sorolt könnyűiparban



INNOVATEXT ZRT. 

Megbízhatóság és szakértelem, több, mint 70 év szakmai tapasztalat

• MSZ EN ISO/IEC 17025 szerint akkreditált laboratórium

• Egyéni védőeszközök EU típusvizsgálatára és ellenőrzésére 

kijelölt szervezet (azonosítási szám: 1523)

• Vizsgálatok, kutatás-fejlesztés, szakértés

• Minőségtanúsítások, textil és bőr termék- és gyártástanúsítás
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Asia

• Bangladesh

• Cambodia

• China (2x)

• Hong Kong

• India (4x)

• Indonesia

• Laos

• Myanmar

• Pakistan

• Sri Lanka

• Syria

• Thailand

• Turkey

• Uzbekistan

• Vietnam

Europe

• Bulgaria

• Lithuania

• Romania

• Russia

• Hungary

• UK

• Belarus

Africa

• Ethiopia

• Morocco 

Több mint 1 000 alkalmazott – kb. 500 a központban, Németországban

America

• Brazil

• Dom. Republic

• El Salvador

• Guatemala

• Honduras

• Colombia

• Mexico

• Peru

• USA

AZ INNOVATEXT ZRT 

A HOHENSTEIN CSOPORT TAGJA



1 
KUTATÁS & FEJLESZTÉS

2 
VIZSGÁLAT & 

TANÚSÍTÁS

3 
INFORMÁCIÓ, 

KONZULTÁCIÓ & 

OKTATÁS

KOMPETENCIA TERÜLETEINK
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RUHÁZATFIZIOLÓGIA ÉS MÉRETRE ILLESZKEDÉS

A divat ára
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ANDREW MORGAN: THE TRUE COST (2015)

https://www.youtube.com/watch?v=OaGp5_Sfbss
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https://www.youtube.com/watch?v=OaGp5_Sfbss


a gyapottermesztésnél

A  DIVAT ÁRA

https://truecostmovie.com/
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2021.04.22. A divat ára

HELYREIGAZÍTÁSOK

A textil-, ruhaipart érintő lejáratásokhoz 

A gyapottermesztésnek óriási a víz, műtrágya és vegyszer igénye.

A vízfelhasználás legnagyobb részéért az agrárium felelős!

A termesztés 60%-ban az olaj kinyerését szolgálja

8



A  DIVAT ÁRA 

2021.04.22. A divat ára 9



A divat ára2021.04.22. 10



A RUHAFELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA

A divat ára2021.04.22.

62 millió t 

102 millió t

2030

középosztály 3 milliárdról 5,3-ra nő
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A FAST FASHION OKOZTA PROBLÉMÁK

Környezeti és szociális katasztrófa

WATER
LAND

PESTICIDES

HUMAN 
AND LABOR 

RIGHTS

WATER
SAFETY

RESOURCE 
CONSUMP-TION

GREENHOUSE 
GASES
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A TEXTILGYÁRTÁS PROBLÉMÁI

A divat ára2021.04.22. 14



Túlfogyasztás

A népesség és a GDP
jelenlegi növekedési
tendenciáját figyelembe
véve a ruházat és lábbeli
fogyasztása világszerte
közel duplájára nő: azaz
102 millió t lesz 2030-ban.
Ez 500 milliárd darab
pólónak felel meg. Ez a
mennyiség már a Föld
„határai”-t feszegeti…

1.

a divatiparban

A JÖVŐ KIHÍVÁSAI

Technológiai robbanás, munkaerő

Nincs elég megfelelő mennyiségű, jól 
képzett, korszerű tudással rendelkező, 
motivált munkaerő. 
Az új technológiák, üzleti modellek, a 
digitalizáció, a gyors változások az 
ipari termelésben, robotok, új anyagok, 
új technológiák, stb. új kompetenciákat 
új készségeket igényelnek. 
Egyre fontosabb a jó munkakörülmény, 
megfelelő bérezés, karrier és fejlődési 
lehetőség. 

Környezeti dimenzió

A gyártás során felhasznált 
vegyszerek, a keletkező hulladékok 
környezetre/ emberre gyakorolt 
hatása, 
Nő a fenntarthatóság szerepe, a 
környezet védelme, fontos az 
erőforrásokkal való takarékoskodás,
Divatipari kihívások, fogyasztói 
szokások, fast, ultra-fast/slow
fashion, stb.

2.

3.2.

A divat ára2021.04.22. 15



Greenpeace publishes first 

„Dirty Laundry“ report

07-2011

Dirty Laundry contiouses

08-2011

Dirty Laundry contiouses Toxic Threads …

10-2012

Toxic Threads …

11-2012

Toxic Threads … Toxic Threads …

Greenpeace focusses on 

kids wear

Greenpeace focusses on 

kids wear
Greenpeace focusses on 

sports wear

Greenpeace focusses 

on cash and carry
Greenpeace focusses 

weather-proof clothing 

KAMPÁNY A 

FENNTARTHATÓ ÉS TRANSZPARENS DIVATIPARÉRT

2021.04.22. A divat ára 16



Az ipari vizek 

szennyezésének 

17-20 %-a ered a 

festödékből 

(Világbank)

A DIVAT ÁRA
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2021.04.22. A divat ára

SZERINTED MELYEK A LEGSZENNYEZŐBB 

IPARÁGAK?

Fogyasztói felmérés (11 200 válaszadó, 2017)
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Innováció, 

Új üzleti modellek, 

Együttműködés

Az ellátási lánc átvilágítása

Fogyaszói tudatosság

A SZISZTEMATIKUS VÁLTOZÁSOKHOZ 
EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KELLENEK

2021.04.22. A divat ára 19



Hogyan állítható meg divatipar 

okozta katasztrófa?

A divat ára2021.04.22. 20



A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS 17 CÉLJA

A divat ára2021.04.22. 21



A FENNTARTHATÓ DIVAT

A divat ára2021.04.22. 22
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2021.04.22. A divat ára

HELYREIGAZÍTÁSOK

A selyem „közellenség”, mert:

• 1 kg selyem előállításához 3 – 6000 selyemhernyóra van szükség

• A Higg Material Sustainability Index szerint a leginkább környezetszennyező szálasanyagok 

közé tartozik

Ezzel szemben 

• 1 kg selyem előállításához elég 4-500 (!) selyemhernyó

• A kőolajszármazékból gyártott szintetikus szálak környezetterhelése nagyobb

• A selyemgubó feldolgozása kevesebb hőenergiát igényel, mint az olvadékos szálképzés

24

(forrás: Higg index: https://apparelcoalition.org/the-higg-index )
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A bőr közellenség az állatvédők szerint

• A médiában egyre negatívabb a megítélése, nem tükrözve a bőr valódi körforgásos 

és fenntartható természetét.

• Aránytalanul magas  a Higg Index pontszáma

Ezzel szemben

• A bőr- és a bőrfeldolgozó ipar a legjobb példa a körforgásos gazdaságra, mert 

alapanyaga az élelmiszeripar (húsfeldolgozó ipar) mellékterméke (hulladéka)

• A bőr biológiailag lebomló alapanyag.



Növényi eredetű alapanyag megnevezésében nem szerepelhet a „bőr” kifejezés

• A termékek 15-20%-án félrevezetőek a feliratok : „vegán bőr”, „vega bőr”, „textilbőr”, 

„öko-bőr”, „almahéj bőr”, „ananász bőr”, „gomba bőr” stb. 

• A „vegán bőr” megtévesztő, mert a növényi cserzésű bőrre utalhat.

• Az európai bőripar vesztesége így 1,7 milliárd € /év (forgalmának 20%-a).

• A növényi őrleményeket, pigmentekkel és kötőanyagokkal mesterségesen viszik fel textil felületre

• A bőrt helyettesítő anyagokat eredetük (pl. gumi, poliuretán) vagy szerkezetük (pl. PVC fedésű textil, 

növényi eredetű műbőr) alapján kell megnevezni . 

• Követendő példa lenne a textil nyersanyagösszetételre és a lábbeli címkézésre vonatkozó rendelet.

Attól, hogy a divatipari alapanyag növényi eredetű, vagy újrahasznosított, még nem biztos, hogy

„fenntartható” is, ha a feldolgozás súlyos környezeti problémákat okoz!

Pl. a bambuszból készült szál tulajdonképpen viszkóz, gyártása erősen környezetszennyező!

.

HELYREIGAZÍTÁSOK
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2021.04.22. A divat ára

„ZÖLDRE MOSOTT” DIVAT

• A márkák több pénzt költenek zöld kommunikációjukra, mint a 
tényleges környezetbarát gyakorlatra, társadalmi 
felelősségvállalásra.

• Nincs egyértelmű szabályozás arra, hogy mikor hirdetheti magát a 
márka úgy, hogy „fenntartható”.

• A fenntarthatóságot hangsúlyozó márkák kollekcióiknak csak 
töredékében használnak organikus vagy újrahasznosított 
anyagokat.

• A „zero waste”, az „újrahasznosítható”, a „biológiailag lebomló”, a 
„komposztálható” vagy a „környezetbarát” stb. kifejezések mögött 
sokszor semmilyen bizonyíték nincs.

• Magát etikusnak hirdető márka mögött is állhatnak gyárak 
„éhbérért” dolgozó varrónőkkel (még Kelet-Európában is).
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2021.04.22. A divat ára

A FELESLEGES RUHÁK TÖBBSÉGE ELÉGETÉSRE 

KERÜL

28
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LUXUSMÁRKA IS INKÁBB ELÉGETTE

Burberry válasza 2018-ban: 

Ha nem tudom eladni, akkor inkább energiát termeljen

és ezt vallják a fast fashion kereskedői is…



Népesség növekedés x fosszilis erőforrások csökkenése x vízkészletek kimerülése 

x extenzív iparosodás gyorsuló növekedése

A gazdaság eddigi mottója: „gyárts – használd – dob el” nem fenntartható

Trendek:

• Szűkös erőforrások

• Átalakuló fogyasztói szokások

• Technológiai áttörések térnyerése

Cél: Körforgásos gazdaság

Tudás-alapú gazdaság

• Környezetszennyezés megállítására,

• megújuló erőforrások használatára és 

• környezetbarát technológiákra van szükség

A LINEÁRIS GAZDASÁG NEM FENNTARTHATÓ

A divat ára2021.04.22. 30
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A KÖRFORGÁSOS MODELL A TEXTIL/RUHA 

GYÁRTÁSÁBAN
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TEXTIL HULLADÉKOK ÚTJA

A FORRÁSTÓL A KEZELÉSIG

A divat ára2021.04.22. 32



AZ ÚJRAHASZNOSÍTÁS ELŐNYEI A KÖRNYEZETRE

• 1 kg textil újrahasznosításával megtakarítható … 

Source: Bureau of International Recycling

0.5 l

6000 l

3.6 kg

2021.04.22. A divat ára 33
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Fenntartható design – tervező, gyártó

Megosztás (sharing economy) – fogyasztó

Karbantartás, javítás – gyártó, fogyasztó, kereskedő

Felújítás – gyártó

Újragyártás – gyártó

Újrahasznosítás – fogyasztó, gyártó

Újrafelhasználás – gyártó, kereskedő, fogyasztó

A KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG MODELLJE

2021.04.22. A divat ára

Amire ehhez szükség van: 20 % innováció, 80%  szemléletváltás

35



EU 
TEXTIL/RUHÁZATI 

IPARA

1 700 ezer 
munkavállaló

176 000 cég

180 milliárd euró 
árbevétel

EU BŐR/CIPŐIPARA

315 ezer munkavállaló

21 800 cég

35 milliárd euró 
árbevétel

MAGYARORSZÁG 
TEXTIL/RUHÁZATI 

IPARA

33 ezer munkavállaló

6 300 cég 

250 milliárd Ft 
árbevétel

MAGYARORSZÁG  
BŐR/CIPŐIPARA

12 ezer munkavállaló
100 cég

182 milliárd Ft 
árbevétel

A DIVATIPAR GYÁRTÓI HÁTTERE

A divat ára2021.04.22.

Világszerte 

60 millió 

munkavállaló

70-80% nő

gyerekmunka

20 millió bére a létminimum 

alatt

14-16 órás műszak

Veszélyes munkakörülmények

Hétvégén is

36(2019)



AZ ÁGAZAT LEHETŐSÉGEI

Átalakulás tudás-intenzív iparággá 

Fenntartható fejlődést biztosító

technológiai és üzleti megoldások

Körforgásos gazdasági modell

Etikus foglalkoztatás

Munkavédelem és biztonság

Rövidebb értékláncok

Nyomonkövethetőség

Transzparencia

stb.

A divat ára2021.04.22. 37
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A viselet:

hovatartozás, hagyomány, kultúra, stílus, önkifejezés, kommunikáció…



2021.04.22. A divat ára

EZ A JÖVŐ? 

http://www.fabricanltd.comSpray-on-clothing: Fabrican
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2021.04.22. A divat ára

EZ A JÖVŐ? 
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2021.04.22. A divat ára

AMI NEMRÉG ELKÉPZELHETETLEN VOLT -

REGENERATÍV MEDICINA

https://www.acoknowledge.org/
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Okos ruházat

TUDÁS-INTENZÍV IPARÁG

Okos cipő

A divat ára2021.04.22. 42



Digitalizció, robotok, 3D-s gyártás/nyomtatás, virtuális prototípusgyártás, 
lézer, plazma, nano, új vegyszerek stb. 

3D kötőgép (Ministry of Supply’s ‘3D 
Print-Knit’ )

ADIDAS speedfactory
http://bgr.com/2017/10/05/adidas-
speedfactory-shoes-made-by-robots/

Digitális textil nyomás

Lézerkoptatás
http://rebrn.com/re/laser-fading-denim-jeans-3257488/

Orvosi eszközöket (pl. hasfali hálót)

gyártó lánchurkológép

Plazma kikészítőgépsor

TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓK

A divat ára2021.04.22. 43
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TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓK

HímzőautomataElektronikus 
szabásmintatervezés

Automata terítékvágó

A divat ára2021.04.22. 44



TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓK

3D-s kompozitokhoz automata 
Jacquard 2.0 szövőgép 

Festödei nagynyomású 
színezőgép

Elektronikus mintázású, 
automata síkkötőgépek

Kikészítőipari gépsor

A divat ára2021.04.22. 45



www.profactor.at https://www.proglove.de

A divat ára2021.04.22. 46

http://www.profactor.at/
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http://www.waldemeyer.com/videodress.html

…világít, változtatja színét, fényjelenségekkel kommunikál…

A divat ára2021.04.22. 47



JÓ GYAKORLATOK 

https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/sector/textiles-apparel-and-leather

A divat ára2021.04.22. 48

https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/sector/textiles-apparel-and-leather
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GEERN HUB, BERLIN

A divatszakma érintettjeinek találkozási, kapcsolatépítési felülete

Szakmai rendezvények mottója: fenntarthatóság, digitalizáció, innováció 



2021.04.22. A divat ára

HAZAI TEXTIL- ÉS RUHAIPARI ERŐSSÉGEINK

Nagy hozzáadott értéket teremtő területek:

• Autóipari beszállítók (autókárpit gyártás)

• Védő- és formaruhák

• Alsóruházat, felsőruházat, sport- fürdőruha, lakástextil

• Műszaki textilek gyártása

Fejlesztések:

• Szoftveres, energiatakarékos beruházások (CAD/CAM, elektronikus vezérlésű ipari 
varrógépek, varratvízhatlanító és steppelőgépek, LED világítás stb.)

• Made to measure, 3D-s tervezés,tervezés és gyártáselőkészítés fejlesztése

• Termékre és technológiára technikai alkalmazásokhoz  (szűrők, textilerősítésű 
kompozitok, geotextilek, üreges kelmék, egészségügyi termékek, textil alapú 
építőanyagok, kutyahámok stb.)

Oktatás: etikus, öko-divat, LCA alapú terméktervezés szemlélete

Kutatás: parametrikus 3D-s tervezés ruházathoz és műszaki textilekhez, textilek a 
csomagolásban, szállítmányozásban, nanoszálak, biotechnológia, 
enzimes kezelés, biokompozitok, színezéktartalmú szennyvíz kezelése (radioaktív 
sugárzással színezék lebontása, bomlástermékek  mikrobiális lebontása stb.)

50



HAZAI BŐR- ÉS CIPŐIPARI HELYZETKÉP

Nagy hozzáadott értéket teremtő területek:

• Bőr autókárpitok, ülések, 

• Munkavédelmi lábbeli, kesztyűk

• Táskák, bőrdíszmű termékek

• Designer termékek, kézzel varrott lábbelik 

• Ortopédiai cipők

• Nyerges áruk, lószerszám

Hand made by Attila

A divat ára2021.04.22. 51



HAZAI INNOVÁCIÓK

Kárpáti Judit /MOME 
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A divat ára

Merényi Zita: Provocut
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INTERKNITTING - Lévai Zsófi nyertes kollekciója/Gombold újra 2017
A divat ára2021.04.22. 54



ÖKO-TUDATOS DIVATTERVEZŐK 

HAZAI BEMUTATÓK

marie claire fashion days:

A divat ára2021.04.22. 55

AWARE by PRINTA, 

WYHOYS,

LAZLO, 

ALMA VETLÉNYI

Rethy Fashion, OAT AVA, Touch me not, Trip Hemp Fashion, AIAIÉ, Kamorka, 

Undersea Bikini, Botanika, Malinko, Mittersisters,Müskinn, NASHA, Plantethics, Old 

Blue, Rikov, Sharolta, Shamo Bags, Nez shoes stb. 

„Vissza a természethez”

http://asalon.hu/hu/designers/tervezok-no-es-ferfi_45/printa_990
http://asalon.hu/hu/designers/tervezok-noi_5/lazlo_178


Alma Vetlényi: zero waste2021.04.22. A divat ára 56



AWARE BY PRINTA: 
Walking DistanceA divat ára2021.04.22. 57

http://asalon.hu/hu/designers/tervezok-no-es-ferfi_45/printa_990


LAZLO:
One size, újrahasznosítás

A divat ára2021.04.22. 58

http://asalon.hu/hu/designers/tervezok-noi_5/lazlo_178


WYHOYS:
organikus pamut, 
OEKO-TEX,
Bambuszselyem

A divat ára2021.04.22. 59

http://asalon.hu/hu/designers/tervezok-no-es-ferfi_45/wyhoys-organic-clothing_704


MAGYAR DESIGN- ÉS DIVATÜGYNÖKSÉG

A divat ára2021.04.22. 60

www.hfda.hu
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A FENNTARTHATÓ DIVAT HAZAI ESEMÉNYE 

2021.04.22. A divat ára 63

GLOBAL SUSTAINABLE FASHION WEEK
(http://www.gsfashionweek.com) 

6. GSFW:

várhatóan idén 

júniusban

ismét online



ÖKO-TUDATOS

HAZAI SZERVEZETEK

• Nemzeti Divatliga Egyesület 

• Fashion Revolution

Hungary

• Retextil

• Reciclista

• Medence

• ReCreativity

• Szputnyik

• Zöldpolc ökoáruház

• stb

A divat ára

Retextil Reciclista

2021.04.22. 64



2021.04.22. A divat ára 65

HAZAI SZAKMAI SZERVEZETEK

MAGYAR KÖNNYŰIPARI SZÖVETSÉG

www.mksz.org

TEXTILIPARI MŰSZAKI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

www.tmte.hu

http://www.mksz.org/
http://www.tmte.hu/


2018. november 29-én megalakult 

Magyarországon a Körforgásos Gazdaság 

Platform, amelynek tagja a

Magyar Könnyűipari Szövetség is

KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG PLATFORM

A divat ára2021.04.22. 66
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HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI PROJEKT

CÉL:

• Textilipari hulladékok csökkentése

• Másodlagos nyersanyagok

• Körforgásos gazdaság támogatása

• Életcikluselemzésen alapuló megoldások 

felkutatása

• Tudás megosztása

• Fenntartható kapcsolatok kialakítása

ENTeR - Expert Network on Textile Recycling

Szakértői hálózat textíliák újrahasznosításhoz (CE1136)



ÚJRAHASZNOSÍTÁSSAL, BEGYŰJTÉSSEL

FOGLALKOZÓ HAZAI CÉGEK

Újrahasznosító, feldolgozó cégek:

• TEMAFORG Zrt. 

• TESA Kft., ( 3 000 t/év)

Textil használt ruhabegyűjtéssel foglalkozó cégek :

• Textrade Kft. -(40 000 t/év )

• ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft. 

• Easyget Kft. (UK-ból importál és értékesít)

• Rakoczi Kft (UK-ból importál és értékesít)
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ÚJRAHASZNOSÍTÁS??
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Marks and Spencer, 2012



2021.04.22.

https://www.youtube.com/watch?v=hd_lCXQzA80
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VÁLLALATI JÓ GYAKORLATOK

Adidas ’No Dye’ 
színezékmentes dizájn

Worn Again márka : 
PET palackokból és csomagolásokból nyert újrahasznosított poliészterből és 
cellulózból

Naturtex
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https://www.adidas-group.com/en/sustainability/products/sustainability-innovation/#/adidas-nodye/
https://wornagain.co.uk/
https://naturtex.hu/


Petit Pli cég: ruha  ’együtt nő’ a kisbabával

VÁLLALATI JÓ GYAKORLATOK

Medence Csoport Old Blue Enemy in the wardrobe
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https://shop.petitpli.com/
https://www.medencedesign.com/
https://oldblue.hu/
https://yurkov.hu/enemy-in-the-wardrobe-private-sale/


VÁLLALATI JÓ GYAKORLATOK
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LEHET A DIVAT ETIKUS ÉS TRANSZPARENS?
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• SZÁMOS BIZONYÍTÉK….
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Chemical 

regulation EU 
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A DIVAT ELISMERT TANÚSÍTÁSAI
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Confidence

KOMPLEX ESZKÖZ A FENNTARTHATÓSÁG BIZONYÍTÁSÁRA
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HOGY A VILÁG JOBB LEGYEN

Hosszú távú, 

környezetbarát termelési 

folyamatok

A 

KÖRNYEZETÉRT

Szociálisan felelős 

munkavégzési feltételek

AZ 

EMBEREKÉRT

Hiteles, átlátható és 

egyszerű eszköz a 

fenntartható gyártási 

körülmények 

láttatására

MÁRKÁK, BESZERZŐK ÉS 

GYÁRTÓK SZÁMÁRA
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KOMPLEX ESZKÖZ A FENNTARTHATÓSÁG BIZONYÍTÁSÁRA
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HOGY VÉDI AZ OEKO-TEX AZ EGÉSZSÉGED?
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https://www.youtube.com/watch?v=Y9nOGWld5vI
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KOMPLEX ESZKÖZ A FENNTARTHATÓSÁG BIZONYÍTÁSÁRA

A nemzetközi OEKO-TEX® szervezet 1992 óta működik
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KOMPLEX ESZKÖZ A FENNTARTHATÓSÁG BIZONYÍTÁSÁRA

STeP by OEKO-TEX®

© iStock.com / Lane Oatey/Blue Jean

a bőr és textil értéklánc

környezetbarát és szociálisan 

felelős termelőüzemeinek 

tanúsítványa. Segítségével a gyártók 

egy értékelő kérdőív, egy helyszíni 

audit és az ezekből kialakuló 

összpontszám segítségével 

igazolhatják a fenntarthatóság iránti 

elkötelezettségüket.

© iStock.com / knape

a világ egyik legismertebb, ártalmas 

anyagokra bevizsgált textíliákra 

alkalmazott védjegye. Valamennyi 

textiltermék tanúsítható a feldolgozás 

bármely szakaszában, a fonaltól a 

kikészített textílián keresztül a 

késztermékekig. Ebbe beletartoznak 

a fonala, gombok, cipzárak és a 

bélések is.

STANDARD 100 by OEKO-TEX®
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A STANDARD 100 BY OEKO-TEX® TERMÉKKATEGÓRIÁI

3.

TERMÉKKATEGÓRIA

Nem közvetlenül 

a bőrön viselt 

termékek:

dzsekik, kabátok, 

ruhák stb.

4.

TERMÉKKATEGÓRIA

Lakástextíliák:

függönyök, 

asztalterítők, 

kárpitok, szőnyegek, 

tapéták stb.

2.

TERMÉKKATEGÓRIA 

Közvetlenül 

a bőrön viselt 

termékek:

alsóruházat, 

ágyneműk, pólók, 

zoknik stb.

1.

TERMÉKKATEGÓRIA

Termékek csecsemők 

és 3 év alatti 

gyermekek számára:

alsóruházat, 

rugdalózók, ágyneműk, 

frottírtermékek stb.
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MODULÁRIS RENDSZER

Textilből és nem 

textilből készült 

kiegészítők

Textíliák

(nyers és 

kikészített)

Használatra kész 

késztermékek

Nyersanyagok, 

elemiszálak, 

filamentek

Fonalak (nyers 

és kikészített)

A STANDARD 100 by OEKO-TEX® terméktanúsítása moduláris struktúrával rendelkezik. 

A kész-, félkésztermék, kellék és kiegészítő bármelyik feldolgozási szakaszban vizsgálható és tanúsítható. 
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VIZSGÁLATI KRITÉRIUMOK

TERMÉKMINŐSÉG

EGÉSZSÉGRE 

POTENCIÁLISAN 

ÁRTALMAS ANYAGOK

TILTOTT + SZABÁLYOZOTT 

ANYAGOK

BIOLÓGIAILAG AKTÍV + 

ÉGÉSGÁTLÓ ANYAGOK
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86

BUYING GUIDE & CÍMKE ÉRVÉNYESSÉGÉNEK 

ELLENŐRZÉSE

TANÚSÍTOTT TERMÉKEK 

• Online nyilvántartásban megtalálható 

az összes OEKO-TEX® által tanúsított 

termék, márka és gyártó. 

ONLINE ELLENŐRIZHETŐ TOVÁBBÁ

• az érvényesség;

• a vonatkozó termékkategória;

• a termék leírása.

A FOGYASZTÓK EZZEL KÉPESEK

• ellenőrizni a terméket és rendeltetését;

• ellenőrizni a jogosultságot a védjegy 

alkalmazására.

ÉS EZZEL...

• megalapozott döntést hozhatnak 

vásárláskor.
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www.oeko-tex.com



STeP by OEKO-TEX®

FENNTARTHATÓ GYÁRTÁS



Termékek 

összeállítása: 

szabászati, varrodai 

és egyéb kapcsolódó 

eljárások

Szövés, kötés, 

szál- és kelmegyártás 

és a kapcsolódó 

eljárások

Szivacs- és

matracgyártás

Kiegészítők (pl. 

cipzárok, gombok, 

címkék)

Színezés, nyomás, 

kikészítés, bevonatos 

kelmék gyártása és a 

kapcsolódó eljárások

Textíliák és 

kiegészítőik 

logisztikai 

központjai

Száraz és nedves 

fonás és a kapcsolódó 

eljárások

Egyéb (pl. nem 

mezőgazdasági 

szálgyártás)

© istock.com / YES BRASIL
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FENNTARTHATÓ GYÁRTÁS A TEXTIL-, RUHA- ÉS BŐRIPARBAN
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A FOLYAMAT TANÚSÍTÁSÁNAK ÉRTÉKELŐ RENDSZERE

MINIMUMKÖVETELMÉNYE

K

JÓ

KITŰNŐ
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Vegyi anyagok

kezelése

Minőségirányítási

rendszer

Munkahelyi egészség-

védelem és biztonság

Szociális 

felelősségvállalás

Környezeti teljesítmény

Környezetirányítási

rendszer



EGYÉRTELMŰ KOMMUNIKÁCIÓ

MADE in – hol?...
Biztonságos munkahelyi környezetben, 

társadalmi felelősségvállalással

MADE with – miből?…
ártalmas anyagokra vizsgált összetevőkből

MADE in – hogyan?...
Környezetet kímélve
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Lehetővé teszi a 

vevőknek a 

„fenntartható” 

döntést!
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OEKO-TEX VÉDJEGY
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MIT TEHETSZ TE A FENNTARTHATÓ DIVATÉRT?

• Vásárolj tudatosan!

válassz minőségi, megbízható termékeket,

Keresd a címkén a védjegyeket, amelyek az átláthatóságot, a környezetre veszélyes anyagok

ellenőrzését, az organikust, a GMO-mentességet, az újrasznosítást, a körforgásra alkalmasságot és az 

etikus gyártást igazolja.

• Hosszabbítsd meg a ruhád élettartamát!

slow fashion (lassú divat); 

szolgáltató jelleg erősítése; 

hatékonyabb újrahasznosítás és javítás; 

okos és személyre szabott divat.

• Csökkentsd a mikroműanyagok vízekbe való kibocsátását!

Pl. kerüld a mikroszálas, bolyhozott, csiszolt, 

polár szintetikus anyagok gyakori mosását

• Használj hatékonyabb mosási és szárítási programot!

Pl. alacsony hőfok, alacsony centrifugálási fordulatszám, 

kevés víz, optimális töltet, folyékony mosószer

Teregess, friss levegőn száríts

Ritkábban moss/vegytisztíts, többször szellőztesd a ruhát

• Gyűjtsd és szelektáld a használtat, keress újrahasznosítást!

körforgásos a divat, kiterjesztett gyártói felelősség. 
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MIT TEHET AZ ORSZÁG A FENNTARTHATÓ 

FEJLŐDÉSÉRT?

Az ökológiailag értékes területeink növekvő aránya (87%) van rossz állapotban.

Vizes élőhelyek 97%-át veszítettük el, ellenben az országunk területének felén szántóföldek 
vannak.

Sajnos dobogósok vagyunk betonozási képességben: „Ne betonba, hanem emberbe fektessünk!”

CÉL:
• A nagy környezeti áldozattal járó növekedési pályáról át kell állni egy tudás- és innováció-

vezérelt fejlődési útra;
• Fejlesszük a humántőkét, hogy növekedjen az innovációs teljesítmény;
• Az anyagáramok területén nyújtott teljesítményünk romlását meg kell állítani;
• Fejlesszünk olyan új termékeket, szolgáltatásokat, technológiákat, amik képesek jóval kisebb 

környezeti teher mellett az életszínvonalunk fenntartására, akár további növelésére;
• Keressük a bio-termékeket, a helyben termelést, hazai feldolgozást…

(forrás Bartus Gábor, Nemzeti Fenntarható Fejlődési Tanács)



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
kokas@innovatext.hu

FASHION REVOLUTION

KAMPÁNYHÉT 

2021. ÁPR. 19-25

A TE VÁLASZTÁSOD!
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