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„A munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség és a fenntarthatóság fejlesztése a ruházati termék gyártása 

ágazatban” GINOP-5.3.5-18-2018-00048 

Cél:

Eszközök és javaslatok kidolgozása a ruhaipar fenntarthatósági kihívásainak való megfeleléshez.

A projektpartnerek a fenntartható és körforgásos gazdasági modellre való átálláshoz felmérik a hazai

ruhaipar aktuális helyzetét és lehetőségeit. Tanulmányok és elemzések készülnek az ágazat

helyzetértékeléséhez, a képviseleti erő és a kollektív szerződések általi lefedettség növeléséhez, valamint

bemutatásra kerülnek nemzetközi jó gyakorlatok is.

Konzorciumi partnerek:

Magyar Könnyűipari Szövetség (MKSZ)

Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete (BDSZ)

Finanszírozás:

a Széchenyi 2020 program keretében 29,3 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatás

Együttműködő partnerek: 

Calida Hungary, Rajka; Unicon Zrt, Békéscsaba; Óbudai Egyetem; Debreceni Egyetem; TMTE

Futamidő:

2020. június 1- 2021. október 31.

PROJEKT ISMERTETÉSE
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Projekthonlap: www.tex2green.hu

Adatgyűjtés és adatfeldolgozás az ágazati helyzetértékeléshez 

Tex2green kérdőív: https://forms.gle/5R51f5eAQQ6nyNXUA

Kiküldött e-mailek száma: 1200 db, Válasz: 73 db

Cégadatbázis - kb. 700 vállalkozással (TEÁOR, árbevétel, létszám, székhely, fenntarthatósági információk)

8 ágazatspecifikus, szakmai tanulmány: 

Irányváltás a textil-, bőr-, cipő- és ruhaipar fenntarthatósági és körforgásos gazdasági átalakításához

• Hazai és külföldi vállalati jó gyakorlatok, tanúsítványok, iparági programok 

• A kollektív szerződések tapasztalatai a ruhaiparban és a kapcsolódó alágazatokban

• A magyar textil-, ruha-, bőr- és lábbeligyártó ipar helyzete az ezredforduló után 

• A hatékony konzultációhoz szükséges munkaügyi témájú elemzés 

• Környezeti kihívások – fenntartható gyártási folyamatok, környezetvédelem a textiliparban 

• A fenntartható textilgyártás követelményei és tanúsítása 

• A körforgásos gazdasági szemlélet oktatásának módszertana, szakmódszertani ajánlás 

• A körforgásos gazdaság és szabályozási környezete 

PROJEKT ISMERTETÉSE

http://www.tex2green.hu/
https://forms.gle/5R51f5eAQQ6nyNXUA
https://www.tex2green.hu/hu/cegadatbazis
https://www.tex2green.hu/hu/letoltesek
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Javaslatcsomag döntéshozóknak

8 javaslat a körforgásos, zöld és digitális gazdaságra való

átállásra

1. Zöld közbeszerzési stratégia kialakítása

2. A melléktermékekre vonatkozó szabályozások

3. A hulladékáram minőségének javítása szelektív gyűjtésnél

4. A fogyasztók tájékoztatása a bőrhitelesség kérdésében

5. A környezetet terhelő tényezők csökkentése

6. A járványidőszakokra vonatkozó hulladék szabályozás

kialakítása

7. A fenntarthatóság tanúsítása

8. Az oktatás a fenntarthatóságért

https://tex2green.hu/files/fajl/javaslat.pdf

PROJEKT ISMERTETÉSE

https://tex2green.hu/files/fajl/javaslat.pdf
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Érdekképviseleti platform

- Kérdezési lehetőség

>> szakértő válaszol

- 3-3 gyakran feltett kérdés munkaadói és

munkavállalói oldalról

PROJEKT ISMERTETÉSE
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Önértékelő kérdőív

Önértékelő online kérdőív a vállalkozások számára:

„Mennyire vagyok alkalmas a környezeti és humánökológiai szempontok alapján 

kidolgozott védjegyek alkalmazására?”

Cél: a vállalkozások képet kapjanak arról, hogy hol is tartanak a környezetvédelmi 

célkitűzéseik elérésében

Önértékelő kérdőív elérése:

www.tex2green.hu >> közösségi platform >> önértékelő kérdőív

Értékelés:

- a kitöltők az egyes alkotóelemek (környezeti, gazdasági és társadalmi) fejlesztés 

fontosságát értékelik a vállalkozásnál 

>> automatikus pontozás alapján értékelés a felállított pontrendszer segítségével

- megadott e-mail címre érkezik az eredmény

- azonnali visszajelzés 

PROJEKT ISMERTETÉSE

http://www.tex2green.hu/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8PmZjb1oMCuK23Og_kwOgOa5D9e6uAr829wxNgLBfuFeRdQ/viewform
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TEX2GREEN rendezvények

TEX2GREEN webinar I. 2020.11.11. TEX2GREEN WEBINAR II. 

2021.05.31.

Jó példa: CALIDA HUNGARY Kft Jó példák: NATURTEX Kft, Unicon Zrt. 

PROJEKT ISMERTETÉSE
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A TEX2GREEN egyik alapozó tanulmánya az irányváltáshoz
• hazai és külföldi vállalati jó gyakorlatokat, 

• fenntarthatósággal és környezetvédelemmel kapcsolatos tanúsítványokat és 

• iparági programokat mutat be

https://tex2green.hu/files/fajl/kriza_vegleges.pdf

Anglia – Textil Újrahasznosítók Szövetsége

Uniós jó példák a körforgásos átállásra: www.circularity.eu
Pl. a TouchPoint egy finn munkaruházati vállalat 

• újrahasznosított munkaruhakollekcióit viselik a finn gyorsétteremláncnál, 

• hulladékaikból bútorkárpit, kompozitok, új kültéri bútorok készülnek

Francia és észt jogszabály hatályban a textil szelektív gyűjtésére

Franciaországban az EPR alá tartozik a TCLF, Svédország és Hollandia tervezi

Dán, holland és olasz példa: önkormányzati hatáskörben a textil szelektált gyűjtésre

KÖVETENDŐ JÓ PÉLDÁK AZ ÁTÁLLÁSHOZ

https://tex2green.hu/files/fajl/kriza_vegleges.pdf
https://www.textile-recycling.org.uk/
http://www.circularity.eu/
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TEXTIL HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 

A körforgásos átállás 2018-as uniós irányelvének végrehajtásához

2021. évi II. törvény egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról

2021.08.31-ig társadalmi egyeztetésen az Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2021-2027 (bázisév: 2018)

A hulladékban rejlő másodnyersanyagok kiaknázásával és felhasználásával a tervek szerint

o csökkennek majd az adminisztratív terhek,

o egyszerűbbé válik a végrehajtás,

o nő a munkahelyek száma,

o csökken az üvegházhatású gázok kibocsátása,

o nagyobb mennyiségű másodnyersanyag kerülhet vissza a gazdaságba,

o csökken a nyersanyagimporttól való függőség.

TEX2GREEN javaslat: A hulladékáram minőségének javítása szelektív gyűjtésnél

Mi várható?

Települési hulladék – A textil hulladékot kötelező lesz elkülönített módon gyűjteni 2025. január 1-

től,(közszolgáltatás), terv: az újrafeldolgozás célértéke 2025-ig 55 %-ra, 2035-ig 65 %-ra nő

Ipari textil hulladék – koncessziós megoldások

KITEKINTÉS
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Forrás: Hermann O. Intézet

HULLADÉK HIERARCHIA
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Az ENTeR projekt fő célja az volt, hogy az ágazat egyre közelebb kerüljön a

fenntartható és körforgásos gazdasági modellhez.

Az ENTeR projekt a textilipari cégek és a kutató-fejlesztő intézetek közti

együttműködést mozdította előre, hogy csökkentse a keletkező textilhulladék

mennyiségét, és meggátolja a nem megújuló erőforrások felhasználását.

Az ENTeR az Európai Unió által az Interreg Central Europe program keretében

nyújtott finanszírozásnak köszönhetően kifejlesztett egy rendszert, amely

alkalmas az ipari textilhulladék értékének növelésére, tulajdonságaik

jellemzése és besorolása alapján, és egy online platform (M3P) segítségével

„egymásra találhat a hulladék és annak feldolgozója”.

Eddig 140 európai textil vállalkozás 220 féle hulladéka került be az online
adatbázisba és több féle piacképes terméket fejlesztettek ki hulladékból.

https://www.youtube.com/watch?v=jzvzBMbxD0A

ENTER – EXPERT NETWORK ON TEXTILE RECYCLING

https://www.youtube.com/watch?v=jzvzBMbxD0A
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2025-től a textil kötelező szelektív gyűjtésével

Európában várhatóan 4-5 millió t textilhulladék lesz

Euratex: 

5 nagy európai regionális ReHub felállítását szorgalmazzák:

TCLF - szektorális összefogás

Hatékony uniós lobbi a szakszövetségeken keresztük

Külön munkacsoport foglalkozik a körforgásos átállással

EU JRC (Közös kutatóközpont publikációja (2021)

Circular economy perspectives in the EU Textile sector

Uniós projektek a fenntarthatóságra és átállásra:

SER 20: https://www.euroleather.com;

Skills4smart: https://s4tclfblueprint.eu;

https://euratex.eu/sustainable-businesses/sustainable-

supply-chains

….

Belgium, Finnország, Németország, Olaszország, Spanyolország

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC125110
https://s4tclfblueprint.eu/
https://euratex.eu/sustainable-businesses/sustainable-supply-chains


KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!


