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Hogyan kerültél kapcsolatba a bőriparral? 
Családi vállalkozásunk van, amely állati prémek 
felhasználásával foglalkozik, ez eléggé hasonlít a 
bőrgyártás folyamatához. Gyermekkorom óta a családi 
vállalkozásban is segítettem, úgy érzem valójában a 
családi cégnél nőttem fel. Ebből adódóan nem is volt 
kérdés mi lesz a szakmám a jövőben.  
 

1. Ki javasolta számodra ezt a munkát? 
Egyszer egy bőripar területén dolgozó barátom említette, 
hogy Németországban kiváló lehetőség van a minőségi bőripari szaktudás megszerzésére. 
Érdekelt a dolog, jelentkeztem és jelenleg az Eagle Ottawánál dolgozom.  
 

2. Ez az első munkahelyed? 
Miután befejeztem a németországi tanulmányaimat, lehetőségem volt bőripari 
technológusként egy amerikai autóipari beszállító cégnél dolgozni, amely bőripari termékeket 
gyártott. Azóta hat év telt el, jelenleg én vagyok az egyik termékfejlesztési-vezető.  A hat év 
alatt úgy gondolom elég szerencsés voltam, hogy számos olyan projektben vehettem részt, 
amelyek lehetővé tették, hogy a szakmámhoz szükséges ismereteket megszerezhessem, 
bővíthessem. 
 

3. Elmondanád röviden pontosan mivel foglalkozol? 
A jelenlegi feladatom, hogy segítsem kidolgozni az új bőripari koncepciót a híres autómárkák 
legújabb modelljei számára, mint termékfejlesztési-vezető.  
 

4. Csapatban dolgozol? 
Igen a csapatmunka elengedhetetlen a munkám során. Egy új termék kifejlesztése összetett 
folyamat, amely számos technológiai lépést tartalmaz. Minden munkatársunkat bevonjuk a 
projektbe, minden ötlet segíthet a termékfejlesztés során.  
 

5. Az eddigi  elmondásod alapján elég monoton a munkád. Mi teszi érdekessé? 
Nem gondolnám, hogy monoton.  Természetes anyagokkal dolgozunk, ez már alapvetően 
változásokat eredményez. Minden bőripari termék, amivel dolgozunk egyedülálló.  Másrészt 
számos projektben vettem részt, és ezáltal a Világ kinyílt számomra. Lehetőséget kaptam, 
hogy ellátogassak az Egyesült Államokba, Svédországba, Olaszországba, valamint számos 
olyan országba, ahol újabb technológiákat sajátíthattam el.  Szerencsésnek érzem magam, 
hogy sok olyan emberrel találkozhattam, aki a bőriparban dolgozik. Úgy gondolok rájuk, mint 
egy családra.  
 



6. Bizonyos döntések során dönthetsz önállóan? 
Természetesen. Folyamatosan új termékeket fejlesztünk, ezáltal nem kell mindig a napi rutint 
követni, fontos a rugalmasság. Szabad kezet kapok egyes termékek tervezése során. 
 

7. Büszke vagy a munkádra? 
Természetesen, különösen akkor, amikor a csapattal közösen elérjük a célunkat. Ez mindig 
nagyon jó érzés, nagyon büszke vagyok a munkámra. 
 

8. Milyen volt a képzés időszaka, jó tapasztalat volt számodra? 
A „bőrös világ” egy kis család. Az oktatás során multikulturális közösségbe kerültem.  A 
Világ minden tájáról voltak osztálytársaim. Új emberek, új kultúra, új szokások, aminek 
minden percét élveztem.  A legcsodálatosabb az, hogy sosem tudhatod, mikor és hol 
találkozhatok újra velük. 
 

9. Miért szereted a munkád? 
Mert minden nap egy új ötletet, sikert kihívást jelenthet. 


