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Ruhagyártás és környezetszennyezés



Ruhagyártás és környezetszennyezés
1 póló = 2700 l víz



Ruhagyártás és környezetszennyezés
Andrew Morgan: The True Cost (2015)



Az el nem adott ruhák és használt ruhák 
által okozott környezetszennyezés
                     

  Évszakonkénti kollekciók

  Fast fashion (H&M, Zara)

  Ultrafast fashion (ASOS)

 EGYRE TÖBB 

RUHASZEMÉT



Mi történik a használt ruhákkal?
USA: évi 14-15 millió tonna ruhaszemét

● Szelektív ruhagyűjtők
● Adományboltok
● Hulladéklerakók (84%)
● Továbbértékesítés 



Mi történik a használt ruhákkal?
Hulladéklerakók-

➢ kemikáliák-talajvíz szennyezés
➢ szintetikus anyagok

lebomlás: több száz év

Ruhák égetése-

➢ levegőszennyezés
➢ H&M esete-Roskilde, Dánia



➢ Június 12. Gyermekmunka Elleni Világnap (2002.)
➢ A világon 200-240 millió gyermek dolgozik, 15 millió Ázsiában
➢



Munkajog
Magyarországon (2012. évi I. törvény, 
MTv.)

Munkaszerződés

Min. 16. életévét betöltötte (14-16 között 
engedélyhez kötött → max. 14 óra/hét)

Két munkanap között min. 11 óra

Nincs ilyen (new york-i egyezmény)

Ázsia nem tartozik hozzájuk

napi 8-10-12 óra

3 dollár/nap

embertelen, életveszélyes körülmények 
között



Norvég divatmániás lányok
https://www.aftenposten.no/norge/i/4d1nl9/Video-fra-Aftenposten?category=105
14

https://www.aftenposten.no/norge/i/4d1nl9/Video-fra-Aftenposten?category=10514
https://www.aftenposten.no/norge/i/4d1nl9/Video-fra-Aftenposten?category=10514


Divatjog



A szellemi alkotások (köztük a divatipar 
szellemi termékeinek) jogi védelme 

A szellemi termékeket alapvetően két jogterület védi 
hagyományosan

iparjogvédelem szerzői jog 



A védett jogokat jogszabályok határozzák meg
Az iparjogvédelem jellemzően a műszaki, technikai, funkcionális 
jellegű szellemi alkotásokat védi. 
Ide tartoznak az áruk megkülönböztetésére szolgáló megjelölések 
(árujelzők) is.
A divattermékek az alábbi kategóriákban élvezhetnek védelmet: 

védjegyoltalom 
(árujelző): 

Guess, Gucci, LV

formatervezési minták
oltalma (cipők, táskák, 

övcsatok)



Divat védjegyek



Szerzői jog
- Az irodalom, tudomány, művészet alkotásait védi.
- A ruhák tervét (szabásminta) és a ruhákat, mint művészeti 
alkotásokat képes védeni.
- Yves Saint Laurent divattervező volt az első személy, aki 
alkotását a francia bíróság előtt meg tudta védeni Ralph 
Laurennel szemben, aki az 1966-ban tervezett, majd a 90’ 
években újra bemutatott fekete szmokingját másolta le. 





Mit jelent a védelem?

• A jogosult engedélye nélkül senki nem 
másolhatja, vagy használhatja a védelem alá 
tartozó ruhát, védjegyet.

• Engedély nélküli használat: bitorlás!
• Jogkövetkezmény pl.: eltiltás a további 

használattól, megsemmisítése a már megvalósult 
termékeknek, kártérítés.



Yves Saint Laurent  VS Christian Louboutin



Balenciaga VS Steve Madden



Christian Dior VS Nasty Gal

















De édes az a táska!



VS





Diophy
Louis 

Vuitton





http://www.youtube.com/watch?v=o6Ya5MZi_to


Árfeltüntetés

Mi az irányadó 
jogszabály?

- A fogyasztóvédelemről szóló 
1997. évi CLV. törvény (Fgytv.)

- 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM 
együttes rendelet a termékek 
eladási ára és egységára, továbbá a 
szolgáltatások díja feltüntetésének 
részletes szabályairól

Irányadó jogszabály









PTK: hibás 
teljesítés

A kötelezett (eladó) hibásan teljesít, 
ha:

A dolog (ruha) a teljesítés 
időpontjában nem felel meg a 
szerződésben vagy a 
jogszabályban megállapított 
minőségi követelményeknek. 

A kötelezett a hibás teljesítésért 
kellékszavatossággal tartozik.



Kellékszavatossági 
jogok

A jogosult kellékszavatossági igényei alapján 
választása szerint az alábbiakat kérhet:

● kijavítást, vagy
● kicserélést, vagy
● vételár arányos leszállítását, vagy
● a szerződéstől elállhat, ha a kijavítás vagy 

kicserélés nem lehetséges. Ilyenkor a 
terméket vissza kell adni, az eladó pedig 
visszaadja a vételárat. 



19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a 
fogyasztó és vállalkozás közötti 
szerződés keretében eladott 
dolgokra vonatkozó szavatossági és 
jótállási igények intézésének 
eljárási szabályairól

● A szerződés megkötését a 
fogyasztónak kell bizonyítania 
(számla vagy nyugta)

● A vállalkozás köteles jegyzőkönyvet 
felvenni



Természetes személy, aki

● szakmája
● önálló foglalkozása
● üzleti tevékenysége

körén kívül köt szerződést 
(vásárol).

Fogyasztó fogalma 
PTK alapján 

8:1. § 3. pont



Fogyasztó és vállalkozás közötti 
szerződés esetén vélelmezni kell, 
hogy a teljesítést követő 6 hónapon 
belül a fogyasztó által felismert 
hiba már a teljesítés (ruhavásárlás) 
időpontjában megvolt.A fogyasztót védő 

hibás teljesítési 
vélelem



A kötelezettnek (eladó) kell 
bizonyítania, hogy ő hibátlanul 
teljesített, a hiba a szerződéskötés 
után, a fogyasztó magatartásából 
adódóan keletkezett. 

A fogyasztót védő 
hibás teljesítési 

vélelem



Használati kezelési 
útmutató Textíliák kezelési tájékoztatójára 

kiterjedően érvényes szabvány van, 
ezért a használati útmutató 
tartamilag akkor fogadható el, ha a 
szabványban részletezett ötféle 
kezelésre (mosás, fehérítés, 
szárítás, vasalás, vegytisztítás) 
szöveggel, vagy piktogrammal 
valamilyen utalás, utasítás történik.



PTK személyiségi 
jogok 

2:42 § és 2:43 §

Ptk. 2:52. § 

Akit személyiségi jogában 
megsértenek, sérelemdíjat 
követelhet az őt ért nem vagyoni 
sérelemért (fájdalomdíj).

pl: élet, testi épség, egészség, 
becsület, stb..



Termékbiztonság

•Az EU-ban csak biztonságos 
termék hozható forgalomba.

•Biztonságos az a termék, amely 
a fogyasztó életét, testi épségét 
és egészségét nem veszélyezteti.

•Mégis találunk a divattermékek 
között olyanokat, amelyek e 
kritériumnak nem felelnek meg.

•Sajnos, a fogyasztók erről 
többnyire mit sem tudnak, így 
elmarad a jogkövetkezmény!



Mérgező ruhák 
2011

•A Greenpeace 2011-ben 15 
világmárka – egyebek mellett az 
Adidas, a Calvin Klein, a H&M, a 
Lacoste, a Nike és a Puma – 
ruháiban talált mérgező vegyi 
anyagokat.

•A Kínában, Vietnámban, 
Malajziában és a Fülöp-szigeteken 
gyártott ruhák kétharmadában 
találtak mások mellett hormonális 
zavarokat okozó 
nonilfenol-etoxilátot (NPE) is.



Mérgező ruhák 
2014

•A Greenpeace vizsgálatok a ZARA 
Budapesten árusított 
gyermeknadrágjaiban is kimutattak 
rákkeltő, valamint hormonrendszert 
károsító anyagokat.

•A Greenpeace újabb vizsgálata 
számos veszélyes vegyi anyagot 
talált jól ismert márkák – mint 
például a Disney és a Burberry, a 
C&A és az Adidas – gyermekeknek 
gyártott ruháiban és cipőiben, a 
zöldszervezet aktivistái tiltakozásul 
kis szörnyekkel borított ruhákat 
varrtak az Adidas Andrássy úti 
márkaboltja előtt.



Detox 
Avant-Garde

•A vizsgálatok és a nemzetközi nyomás 
hatására több márka tett ígéretet, hogy 
2020-ig eltávolítják a mérgező anyagokat a 
gyártási folyamatból.

•Az eredmények alapján dobogós helyre 
került a H&M, a Zara, valamint az olasz 
Benetton. A három vállalat az összes 
kritériumnak megfelelt, kiérdemelve az 
elismerő „Detox Avant-Garde” besorolást.

•12 további márka, közöttük a C&A, a Mango, 
az Adidas, a Levis, a Puma bár tettek 
lépéseket, de ez még kevés.
A szégyenfalra kerültek az Armani, a 
Diesel, a GAP, a Versace, amelyek még 
csak elkötelezettséget sem vállaltak.


