
Világszerte évente 100 millió tonnányi 
textilszálat gyártanak évi három-négy 
százalékos növekedés mellett. Ennek 
oka egyrészt a bolygón élő emberek 
számának, másrészt a megnövekedett 
középosztály fizetőképes keresletének 
folyamatos és erőteljes emelkedése. A 
teljes textilágazat 60 százalékát jelenti 
a ruhaipar, a fennmaradó részt a lakás-
textilek és a műszaki textíliák (agrárium, 
építőipar, vegyipar, gyógyászat, környe-
zetvédelem, csomagolás, sport stb.) ad-
ják. A száltermelés 60 százaléka mes-
terséges, a többi természetes szál. Az 
arány fokozatosan a műszál javára to-
lódik el. 

A textil- és ruhaipar – az energetika 
után – a második legnagyobb környe-
zetterhelő iparág. A gyártás jelentős 
szén-dioxid-kibocsátással (a textilipar 
a világ szén-dioxid-kibocsátásának a 
10 százalékáért felelős), víz-, talaj- és le-
vegőszennyezéssel jár, illetve nagymér-
tékű nem megújuló erőforrást igényel 
(alapanyag, energia, víz, vegyszerek). 
A ruházati iparág karbonlábnyoma 195 
millió tonnányi szén-dioxid, míg a víz-
lábnyoma 46,4 millió köbméter. 

Újrahasználat 
és újrahasznosítás
A környezet megóvása és az erőforrá-
sokkal való takarékosabb bánásmód je-
gyében egyre jobban felértékelődik a 
T&R termékek újrahasználata és a hul-

ladékká válást követő hasznosítása. 
2015-ben az Európai Unióban hatmillió 
tonnányi ruházati cikk fogyott. A T&R 
termékeknél megkülönböztetünk gyár-
tás során keletkező hulladékokat és a 
lakossági felhasználást követően hulla-
dékká váló termékeket. Utóbbiból hoz-
závetőlegesen évi hatmillió tonnányi 
hul ladék képződik, amelynek csupán a 
25 százaléka kerül újrahasználatra és 
-hasznosításra, 75 százaléka égetőben 
vagy lerakóban végzi.

A gyártási textilhulladékok lehetnek 
vágási hulladékok, hibás termékek, tex-
tilszálak stb. Csak az EU textilipara évi 
16 millió tonnányi hulladékot termel. 
Ezek kezelése és hasznosítása eltér a 
lakossági hulladékoktól. Miután általá-
ban egynemű, tiszta anyagokról van 
szó, a gyártás során külön gyűjtve a 
hasz nosíthatóságuk is könnyebben 
meg oldható (bútorkárpitanyagok, gép-
rongyok stb.). A lakossági textilek (la-
kástextil, ruhanemű stb.) kezelése, új ra-
használata, -hasznosítása nehezebben 
kivitelezhető például inhomogenitásuk 
vagy eltérő keletkezési helyük miatt. 

Körforgás a T&R területén
Az EU körforgásos gazdaság koncep-
ciója célul tűzte ki, hogy az egyes 
anyagáramok zárt láncot alkossanak, 
az anyag ba és a termékbe fektetett 
energia benntartható legyen a termelés-
kereskedelem–fogyasztás körforgásá-

ban. Az előző két évtizedben az elgon-
dolás a T&R területén sem érvényesült, 
sőt ellenkező irányú folyamatok zaj-
lottak. Miközben 2000 és 2015 között 
a termelés és a fogyasztás megkétsze-
reződött, egy ruhanemű viselése 200 
alkalomról 150 alkalomra csökkent. A 
megnövekedett fogyasztás és a csök-
kenő használati idő következménye, 
hogy jelentősen megnőtt a használt ru-
hák aránya a hulladékban. A tendenciát 
korán felismerték Nyugat-Európában 
és a fejlett országokban, így ezeken a 
helyeken már több évtizede gyűjtik a 
használt ruhát. Először döntően karita-
tív szervezetek végezték a feladatot, ma 
viszont már vállalkozások is folytatnak 
gyűjtési tevékenységet. A legnagyobb 
használtruha-exportőrök a jóléti, fejlett 
országok: az Amerikai Egyesült Álla-
mok, Kanada, Németország, Svájc, az 
Egyesült Királyság és Hollandia. A gyűj-
tés jellemzően közterületi konténerben 
történik, ritka megoldás a költséges 
házhoz menő gyűjtés. 

A ruhaneműt a fejlett országokban 
vegyesen bálázzák, és elsősorban Ke-
let- és Közép-Európában értékesítik vá-
logatás céljára. Tapasztalat a gyűjtés 
volumenéről, hogy évente lakosonként 
átlagosan 6–10 kilogrammnyi használt 
ruha gyűlik össze ezekben az országok-
ban. A válogató-feldolgozó üzemek a 
használt ruhát minőség, igény, évszak, 
nemek stb. szerint szétválogatják. Eltá-
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volítják belőlük a hordásra alkalmatlan 
hulladékot. A szétválogatott ruhákat a 
piac igényeinek megfelelően bálázzák, 
és piaci viszonyok között a világ külön-
böző pontjain értékesítik. A ruhának 
már nem megfelelő hulladék további 
feldolgozásra kerül, tépési technológiá-
val elemi szálakat állítanak elő belőle, 
vagy géprongyként hasznosul. Az anya-
gában nem hasznosítható hulladékot 
energetikailag hasznosítják, legtöbb-
ször cementgyárakban. 

Magyarországon is karitatív szerve-
zetek kezdték a használt ruhák jóté-
kony célú gyűjtését. A mennyiség növe-
kedésével tárolási, feldolgozási kapaci-
tás hiányában a feladatot egyre inkább 

forprofit alapon működő gazdasági 
szervezetek vették át. Ezek közül a 
2000-es évek elejétől kiemelkedett a 
Textrade Kft., amely először a Vöröske-
reszttel közösen, később önállóan kon-
ténereket helyezett el az ország váro-
saiban. Székesfehérváron 200 fővel ki-
alakított egy válogatóüzemet, és az ösz-
szegyűjtött ruhákat a piac igényeinek 
megfelelve kezdte válogatni és értéke-
síteni. 

Kevés a gyűjtőkonténer
Az ország gyűjtőkonténerekkel való le-
fedettsége még közel sem teljes. A je-

lenlegi 2129 konténert nagyon sokan 
nem érik el, ezért a használt ruhák a 
kommunális hulladékgyűjtőben landol-
nak. Az optimális lefedettség az lenne, 
ha ezer főre jutna egy konténer, tehát a 
teljes lakosság esetén tízezer konténer-
re lenne szükség. Habár a magyar la-
kosság ruhanemű-fogyasztási szerke-
zete némileg eltér a fejlett nyugati or-
szágokétól, például az olcsóbb kategó-
riájú ruhaneműből valószínűleg több 
fogy, de a középosztály életszínvonalá-
nak javulásával a fogyasztás kezd nö-
vekedni. Magyarország a visszagyűjtés-
ben jelenleg még 0,6–1 kg/fő/év érték-
nél, azaz a nyugati mennyiség tizedénél 
tart, indokolt tehát a gyűjtés infrastruk-

túrájának fejlesztése. A konténerszám 
növelése, a gyűjtési, válogatási rend-
szer működtetése magas költségekkel 
jár, amit a csökkenő piaci árak mellett 
nem lehet kitermelni. 

Ugyanakkor a körforgásos modellt a 
T&R területén lehet a legkisebb ráfordí-
tással megvalósítani. Nincs még egy 
olyan anyagáram, ahol ilyen volumen-

ben lenne elérhető az újrahasználat! 
A lakosság is fogadókész, ez jól érzékel-
hető a használtruha-üzletek forgalmá-
ból. Az EU körforgásos gazdaság kon-
cepciója megerősíti a fenti célokat az-
zal, hogy az eddigieknél erőteljesebben 
fogalmazza meg a „kiterjesztett gyártói 
felelősség” követelményét, ami a gyár-
tók pénzügyi felelősségét hangsúlyoz-
za az általuk gyártott termékek teljes 
életciklusában. Jelenleg itthon a körfor-
gásos gazdaság koncepciójának tár sa-
dalmi egyeztetése zajlik az Innováci ós 
és Technológiai Minisztérium (ITM) 
szak mai apparátusa és az érdekképvi-
seletek között. A folyamat végén mó-
dosulni fog a hulladékról szóló törvény 
és végrehajtási rendeletei, elkészül a 
2020–2027 közötti időtartamra vonat-
kozó Országos hulladékgazdálkodási 
terv és az Országos megelőzési prog-
ram. Alkalmas tehát az idő arra, hogy a 
T&R újrahasználat és újrahasznosítás 
fejlesztése napirendre kerüljön. 

A T&R szektor a gyűjtés és a feldolgo-
zás területén még komoly tartalékokkal 
bír. A további fejlesztéshez azonban 
szükség lesz a gyártó-forgalmazó cé-
gek pénzügyi felelősségvállalására. Le-
hetőség nyílik a gyártók és kezelők, va-
lamint a hulladékhasznosítók közötti, 
jogszabály által szabályozott pénzügyi 
együttműködésre, a gyűjtők, hasznosí-
tók finanszírozására. Az ITM által veze-
tett társadalmi egyeztetés során várha-
tóan kialakul a konszenzusos megol-
dás, amely hozzájárul ahhoz, hogy a 
szabályozás a T&R területét is kiemelt 
anyagáramként kezelje, és a kiterjesz-
tett gyártói felelősség ott is hozzájárul-
jon az iparág fejlődéséhez. 
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