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MIT TANÚSÍTUNK?
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EZ AZ OEKO-TEX®

18

független textil- és

bőr vizsgálóintézet

60

országban 

világszerte

206.000

kiadott 

tanúsítvány

14.000

cégnél 

világszerte
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OEKO-TEX® – TERMÉK- ÉS FOLYAMATKONTROLL

STeP by OEKO-TEX®

© iStock.com / Lane Oatey/Blue Jean

a 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®



STANDARD 100
BY OEKO-TEX®
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A STANDARD 100 by 

OEKO-TEX®...

• ...egy átfogó és független vizsgálati és 

tanúsítási rendszer bármely feldolgozási 

fázisból származó textiltermékekre.

• A textíliák csak abban az esetben 

kaphatják meg a tanúsítványt, ha az 

összes alkotóelemük megfelel a rájuk 

vonatkozó követelményeknek

• A vizsgálati kritériumokat évente 

felülvizsgálják, azok a jogszabályokat 

messze meghaladják

© iStock.com / PeopleImages

A STANDARD 100 by OEKO-

TEX® címke magas fokú, 

tényleges termékbiztonságot 

kínál a fogyasztók számára 

azokkal a textíliákban 

található vegyi anyagokkal 

szemben, melyek ártalmasak 

lehetnek az egészségre



A TERMÉKTANÚSÍTÁS CÉLJAI
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1

2

Az OEKO-TEX® egy megbízható, a gyártóktól független termékcímkét kínál a 

végfelhasználók számára. Ez garantálja, hogy a termékek biztonságosak, és a 

STANDARD 100 kritériumlistájának megfelelően be lettek vizsgálva. Ezzel jelentős 

mértékben járul hozzá a fogyasztók védelméhez.

A textil ellátási lánc vállalatai célzott támogatást kapnak az általuk kívánt humánökológiai 

termékbiztonság kialakításában, egy tudományosan alátámasztott kritériumlista és pártatlan 

laboratóriumi vizsgálatok segítségével.

A FOGYASZTÓK VÉDELME

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS A CÉGEK SZÁMÁRA

© iStock.com / PeopleImages



A STANDARD 100 by OEKO-TEX® TERMÉKKATEGÓRIÁI
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3.

TERMÉKKATEGÓRIA

Nem közvetlenül 

a bőrön viselt 

termékek (dzsekik, 

kabátok, etc.)

4.

TERMÉKKATEGÓRIA

Lakástextíliák (függönyök, 

asztalterítők, kárpitok, 

stb.)

2.

TERMÉKKATEGÓRIA 

Közvetlenül 

a bőrön viselt 

termékek (alsóruházat, 

ágyneműk, pólók, zoknik, 

stb.)

1.

TERMÉKKATEGÓRIA

Termékek csecsemők 

és 3 év alatti 

kisgyermekek számára 

(alsóruházat, rugdalózók, 

ágyneműk, 

frottírtermékek, stb.)



A MODULÁRIS RENDSZER
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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 textiltermékek 

bármelyik feldolgozási szakaszban vizsgálhatóak és tanúsíthatóak (a kiegészítők gyártását is beleértve) 



A VIZSGÁLATI KRITÉRIUMOK ÁTTEKINTÉSE
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TERMÉKMINŐSÉG

EGÉSZSÉGRE 

POTENCIÁLISAN ÁRTALMAS 

ANYAGOK

TILTOTT + 

SZABÁLYOZOTT 

ANYAGOK

BIOLÓGIAILAG AKTÍV + 

ÉGÉSGÁTLÓ ANYAGOK



BUYING GUIDE & CÍMKE ÉRVÉNYESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE
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TANÚSÍTOTT TERMÉKEK 

• Online nyilvántartásunkban megtalálható az 

összes, OEKO-TEX® által tanúsított 

terméke, márka és gyártó. 

ONLINE ELLENŐRIZHETŐ TOVÁBBÁ...

• az érvényesség

• a vonatkozó termékkategória

• a termék leírása

A FOGYASZTÓK EZZEL KÉPESEK LESZNEK...

• ellenőrizni a terméket és rendeltetését

• ellenőrizni a jogosultságot a védjegy 

alkalmazására

ÉS EZZEL...

• megalapozott döntést hozhatnak vásárláskor



STeP BY OEKO-TEX®
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HOGYAN TEHETJÜK EGY KICSIT 

JOBBÁ A VILÁGOT?

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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A LEGLÉNYEGESEBB ELŐNYÖK

ÚJ PIACOK

MEGHÓDÍTÁSÁHOZ

ÉS 

ÚJ BESZÁLLÍTÓI 

KAPCSOLATOK 

KIALAKÍTÁSÁHOZ 

TEXTIL- ÉS 

BŐRTERMÉKEK GYÁRTÓI 

SZÁMÁRA

CÉGEK ÉS

KERESKEDŐK 

SZÁMÁRA

Egyértelmű és átfogó 

dokumentáció a cég 

fenntarthatósággal kapcsolatos, 

saját erőfeszítéseiről

Minősített beszállítók

a világ bármely pontjáról
Független szervezet

által igazolt

fenntartható gyártási 

körülmények

Hatékony termelési

folyamatok kialakítása



SUSTAINABLE AND TRANSPARENT

TEXTILE PRODUCTION PROCESSES

1515

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

SUSTAINABLE AND TRANSPARENT TEXTILE 

AND LEATHER PRODUCTION PROCESSES
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AZ ALAPVETŐ KÖVETELMÉNYEK

A STeP tanúsítvány előfeltétele a 6 különböző alapmodul 

minimumkövetelményeinek teljesítése

© iStock.com / chinaface
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VEGYIANYAG-

KEZELÉS

FŐ TERÜLETEK

• Vegyi anyagok megfelelő kezelése

• Megfelelés az MRSL-lista (gyártás során 

korlátozott anyagok jegyzéke) 

határértékeinek

• A „zöld kémia” elősegítése

• Megelőzés

• Rendszeres alap- és továbbképzések

• Az alkalmazott vegyi anyagok folyamatos 

figyelemmel kísérése és a kockázatok 

kommunikálása

© Getty Images/ GregorBister
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FŐ TERÜLETEK

• Az erőforrások hatékony felhasználása

• Kibocsátási határértékek 

levegőszennyezésre, szennyvízre és 

szennyvíziszapra 

vonatkozólag

• Hulladékkezelés

• A karbonlábnyom csökkentése

• A legjobb rendelkezésre álló 

technológiák (BAT) használata

• Környezetbarát vegyi anyag kezelés 

és tárolás

© istock.com / Dhoxax

KÖRNYEZETI

TELJESÍTMÉNY
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KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI

RENDSZER

FŐ TERÜLETEK

• ISO 14001 és egyéb szabványok

• Rendszeres környezeti jelentések 

publikálása

• Kijelölt környezetvédelmi felelősök

• Rendszeres tréningek a 

környezetvédelmi célok 

megvalósításával kapcsolatban 

• Folyamatos fejlesztési intézkedések

© istock.com / Morsa Images
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MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

RENDSZER

FŐ TERÜLETEK

• Megfelelő minőségirányítási 

rendszerek,

pl. ISO 9001

• Értékáramok nyomonkövethetősége, 

felelősségi köreik és dokumentációjuk

• Kockázatkezelés 

• Folyamatos fejlesztés iránti 

elkötelezettség

© Getty Images / Erik Isakson
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MUNKAHELYI EGÉSZSÉG-

VÉDELEM ÉS BIZTONSÁG

FŐ TERÜLETEK

• Munkahelyi biztonsággal kapcsolatos 

intézkedések

(pl. szűrőberendezések, hallásvédelem, stb.)

• Épületek és gyártóüzemek biztonsága

(pl. körültekintő építkezések, menekülési 

tervek, elkülönített termelési területek, stb.)

• Kockázatok kerülése és megelőzése

• A meglévő munkabiztonsági szabványok 

alkalmazása 

(pl. ISO 45001)

• Munkabiztonsági képzések

© istock.com / andresr
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SZOCIÁLIS

FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

FŐ TERÜLETEK

• Szociálisan méltányos 

munkakörülmények, az ENSZ és az ILO 

egyezményeinek megfelelően

• Méltányos munkabérek

• Az elterjedt szociális 

rendszerszabványok elismerése (pl. SA 

8000), és megfelelés a jogszabályi 

követelményeknek

• Képzési lehetőségek és oktatási 

tevékenységek a vállalat szociális 

felelősségvállalásával kapcsolatban

• Valamennyi alkalmazott aktív 

részvételének és hozzászólásának 

támogatása

© istock.com / michaeljung
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A TANÚSÍTÁSI FOLYAMAT

6

Az OEKO-TEX® egy 

részletes auditjelentést 

készít

A tanúsítvány 3

évig érvényes

A TANÚSÍTVÁNY ÉS AZ 

AUDITJELENTÉS

Helyesbítő intézkedések

és támogatás

a STeP auditortól

ÉRTÉKELÉS

5

A STeP auditor 

megerősíti az előzetes 

értékelés során 

megadott adatok 

érvényességét

HELYSZÍNI

AUDIT

4

Elektronikus 

online kérdőív 

az önértékeléshez

Az ISO 9001, ISO 14001 és

az SA 8000 szabványok 

elismerése

ONLINE

ÉRTÉKELÉS

2

Értékelés

a képzett

OEKO-TEX®

STeP auditorokon 

keresztül

ELEMZÉS ÉS

KIÉRTÉKELÉS

3

Jelentkezési lap az 

OEKO-TEX® 

honlapján

JELENTKEZÉS

1



STeP BY OEKO-TEX®
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A MODULÁRIS ÉRTÉKELŐ RENDSZER

Vegyi anyagok

kezelése

Minőségirányítási

rendszer

Munkahelyi egészség-

védelem és biztonság

Szociális 

felelősségvállalás

Környezeti 

teljesítmény

Környezetirányítási

rendszer

MINIMUMKÖVETELMÉ

NYEK

JÓ

KITŰNŐ
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A HELYSZÍNI AUDIT

(ÚJRA)TANÚSÍTÓ

AUDIT

BEJELENTETLEN

AUDIT

FELÜGYELETI

AUDIT

BEJELENTETLEN

AUDIT

1,5 ÉVTANÚSÍTVÁNY 

KIADÁSA

3 ÉV

LEJÁRAT &

MEGÚJÍTÁS
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EGYÉB TUDNIVALÓK A TANÚSÍTVÁNYRÓL

Függ...

• a cég méretétől

• a specifikus vizsgálati kritériumoktól 

• attól, hogy a létesítmény milyen szinten 

foganatosított már intézkedéseket a 

környezetvédelem és a szociális 

felelősségvállalás terén (szabványok, 

irányítási rendszerek, stb.)

KÖLTSÉGEK

• Egy STeP tanúsítvány 3 évig 

érvényes és később folyamatosan 

megújítható bármennyi alkalommal

ÉRVÉNYESSÉG

• Körülbelül 3 hónapra van szükség a 

jelentkezéstől kezdve az adatok 

gyűjtésén és kiértékelésén keresztül 

az auditig és 

a tanúsítvány kiadásáig

• A tanúsítási folyamat időtartama a 

szóban forgó létesítmény egyéni 

körülményeitől is függ

A TANÚSÍTÁS 

IDŐTARTAMA



© iStock.com / stocknroll © iStock.com / stocknroll

GLOBÁLISAN SZABVÁNYOSÍTOTT AUDITRENDSZER
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• Globálisan egységes

• Alapvető értékelési eszköz

• Világszerte érvényes szabványok és kritériumok

• Textilekkel kapcsolatos szakértelem 

• Helyi jelenlét és szakértelem

SZIGORÚ MINŐSÉGI SZÍNVONAL

• Éves auditori tréningek  

• Folyamatos online képzések

• Nemzetközi szintű szakértői ismeretek cseréje 

• Együttműködés egyéb szabványokkal,

kezdeményezésekkel és tanúsításokkal

OKTATÁS ÉS AUDITORKÉPZÉS

1 2



MADE IN GREEN
BY OEKO-TEX®
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A MADE IN GREEN 

ALAPELVEI

A MADE IN GREEN by OEKO-TEX® 

címkével jelölt termékeket 

fenntartható módon gyártották,

emellett

könnyedén visszakövethetőek.

✓ Ártalmas anyagokra bevizsgált

✓ Környezetbarát létesítményekben 

készült

✓ Biztonságos és szociálisan felelős

munkahelyeken készült

© iStock.com / anouchka
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MIT JELENT A MADE IN GREEN?

A MADE IN GREEN VÉDJEGGYEL 

JELÖLT TERMÉKEKET:
ÁRTALMAS ANYAGOKRA 

BEVIZSGÁLT

ÉS FENNTARTHATÓ 

MÓDON GYÁRTOTTÁK

= &
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A MADE IN GREEN by OEKO-TEX® ALAPKÖVETELMÉNYEI

+ +

Valamennyi varrodának 

STeP by OEKO-TEX® tanúsítottnak 

kell lennie

A termék legyen a 

STANDARD 100 vagy 

LEATHER STANDARD 

by OEKO-TEX® által 

tanúsítva

STeP by OEKO-TEX® tanúsítás 

a termék tömegének 

85%-ára, és

minden egyes alkatrész minimum 5%-a 

a terméke teljes tömegének. Ez csak a 

nedves vagy vegyi folyamatokat végző 

termelőüzemekre vonatkozik (kivéve a 

nedves fonási vagy szálképzési 

eljárásokat)



A MADE IN GREEN BY 
OEKO-TEX®
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megadja a fogyasztóknak a 

fenntartható döntés 

lehetőségét

34

validált adatokkal 

támogatja a teljes 

mértékben átlátható

beszállítói lánc elvét

egy eszköz, amely 

összegyűjti a beszállítói 

lánc tagjainak és 

termékeinek adatait.

A termékazonosítóval és/vagy 

QR-kóddal ellátott MADE IN 

GREEN címke egy egyedi 

kommunikációs eszköz. 

Segítségével a fogyasztók 

könnyedén megtudhatják, hol 

készültek ruhadarabjaik

A MADE IN GREEN

© iStock.com / PeopleImages

A „QR Code” a DENSO WAVE INCORPORATED bejegyzett védjegye.
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ADATVÉDELEM

Az OEKO-TEX® az ellátási lánc beszállítóit 
összekötve egy teljes mértékben átlátható 

rendszert kínál

Az OEKO-TEX® biztosítja az adatok 
teljeskörű védelmét

A MADE IN GREEN címke tulajdonosa 
határozhatja meg, hogy mennyi információt 

kíván nyilvánosságra hozni. A 
termékazonosító a címke tulajdonosa által 
nyilvánosságra hozott információt osztja 

meg az érdekelt felekkel



© iStock.com / Hero Images
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ÁTLÁTHATÓ ÉS 

ELLENŐRIZHETŐ

• Minden címke egyedi azonosítóval 

(és/vagy QR-kóddal) rendelkezik

• A QR-kód beolvasásával vagy a 

termékazonosító beírásával a 

www.madeingreen.com oldal megadja a 

tanúsított létesítményre vonatkozó 

adatokat és egyéb részleteket

• Az átláthatóság növeli a bizalmat a 

gyártók textiltermelési folyamataiban és 

kiemeli elkötelezettségüket a 

biztonságosan és fenntartható módon 

gyártott textil- és bőrtermékek iránt 

A „QR Code” a DENSO WAVE INCORPORATED bejegyzett védjegye.



Köszönjük!



38

Kapcsolat

+3620 380 9608

step@innovatext.hu

krain@innovatext.hu

www.oeko-tex.comW

T

E

Krain Tamás

STeP by OEKO-TEX®auditor

INNOVATEXT Zrt.

mailto:step@innovatext.hu
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