
Az Európai Bőripari Riport – SER 2020 – nemzetközi projekt hazai rendezvénye 

 

2019. december 3-án tartották meg az európai bőripari fenntarthatóságával foglalkozó SER 

2020 projekt magyarországi rendezvényét. Az eseményre a "Fenntarthatóság a textil- ruha- bőr- 

és cipőipari ágazatban" címmel megrendezett 2019. december 3-i szakmai fórum keretében 

került sor, a Corvin Hotel Budapestben. A Könnyűipari Ágazati Párbeszéd (KÁPB) által 

meghirdetett rendezvényen, amelyen a munkavállalói és a munkaadói oldal is képviseltette 

magát, a szociális párbeszéd több hangsúlyos kérdése is terítékre került.  

          

Az angol-magyar nyelven meghirdetett fórum iránt igen nagy volt az érdeklődés: a zsúfolásig 

megtelt teremben több mint 80 résztvevő, gyártók, kereskedők, tervezők, oktatók, hazai és 

külföldi projektpartnerek és a szakmai sajtó követte nagy érdeklődéssel az előadásokat. A 

fórum a bőripart érintő témákra fókuszált, ilyenek voltak a nyomonkövethetőség az ellátási 

láncban, a szakképzés, a bőripari innovációk és az alágazat imázsának megújítása. 

A bőr- és cipőipari témákat felvezető, bevezető előadást Molnár Ernő, a Debreceni Egyetem 

adjunktusa tartotta, A periféria iparági koncentrációinak felértékelődése? A magyar textil-

, ruha-, bőr- és cipőipar átalakuló földrajza címmel. Az előadásból kiderült, hogy bár az 

alágak szerepe a hazai feldolgozóiparban tovább csökkent az elmúlt időszakban, súlyuk 

azonban mégis jelentős az egyes régiókban. A bőriparban elsősorban az autóipari szereplők a 

nagy foglalkoztatók, míg a többi területen nagy többséget mutatnak a kis- és 

középvállalkozások, valamint a mikro-vállalkozások. Az ágazat munkavállalói létszámát 

érdemes tágabban értelmezni, hiszen számos kereskedelemmel, tervezéssel, vizsgálattal stb. 

foglalkozó cég is e területhez tartozik, bár ezek a vállalkozások a statisztikai adatokban nem 

ezeknél az alágaknál szerepelnek.  

Dr. Ines Anderie, a Pirmasens-i Kutató és Vizsgáló Intézet bőripari szakértője Bizalom és 

átláthatóság a bőriparban című előadásában a LEATHER STANDARD by OEKO-TEX® 

szabványt ismertette, amely a bőrdíszmű és a bőrbútorok, a bőrkárpitok, valamint a bőr 

autóülések gyártói számára is kiváló eszköz a bőripar által használt vegyszerek miatti aggályok 

eloszlatására. Az ilyen tanúsítással rendelkező termékek a vásárlók számára nagyfokú 

biztonságot jelentenek, mert a termékeket független vizsgálóintézetek ártalmas anyagokra 

bevizsgálták. A Kutatóintézetben cipőipari szakmai továbbképzés is folyik, hiszen itt működik 

az a legmodernebb technológiát is reprezentáló kompetenciaközpont, amely nemcsak a német, 

de külföldről érkező és tanulni vágyó érdeklődőknek is kínál cipőipari képzést.  



A portugál cipőipar hatalmas fejlődést tudott 

elkönyvelni az elmúlt évtizedben, amelynek 

eredménye, hogy Portugália a világ egyik 

legmeghatározóbb cipő-exportőrévé tudott válni. A 

fejlődésben nagy szerepe van a portugál cipőipari 

klaszternek, a szakmai szervezeteknek, a 

technológiai és design központoknak, amelyek a 

technológiai és design innovációkat támogatják. 

Ezzel kezdte meg előadását Rita Souto, a portugál   

technológiai központ, a CTCP oktatási igazgatója. 

Innovációk a portugál cipőiparban címmel tartott 

előadásában ismertette továbbá a portugál cipőipari 

stratégia főbb pontjait és bemutatott több érdekes projektet is, mint pl. a szakmai gyakorlati 

oktatást segítő projekt https://www.ctcp.pt/shoefablab/, vagy a saját magunk által tervezett 

cipőt, mint a személyre szabott innovációt (UNDANDY – DESIGN YOUR OWN SHOES, 

www.undandy.com , vagy DIVERGE – MAKE YOUR OWN TRACK www.diverge-

sneakers.com. Szemléletes példát hozott két különböző terület, az ékszerészet/bizsu és a 

cipőipar találkozásának sikerére, amelyet a https://www.haggua.pt/en gyönyörű 

cipőkollekciója bizonyít. 

Beőthy-Fehér Szabolcs, a BDSZ tanácsosa A szakoktatás fejlesztése és a munkahelyi 

egészség védelme - OiRA eszköz című előadásában kitért a hazai könnyűipari helyzetképének 

bemutatására is. Kifejtette a bőripart súlyosan érintő problémákat, mint pl. a munkaerőhiány, 

az idősödő szakembergárda, az alacsony presztízs, a bérfejlesztések ellenére is még mindig 

alacsony bérszínvonal, az alacsony hazai mobilitási hajlandóság stb. Rámutatott arra, hogy 

milyen technológiai kihívások előtt áll az iparág, és hogy a munkaadók a munkavédelmi 

képviselők képzésében jól használhatják a GINOP támogatással megvalósult, és a munkahelyi 

egészség és biztonság védelmére szolgáló kockázatkiértékelő rendszert. A www.safeinwork.hu 

honlapon elérhető magyar nyelvű könnyűipari munkavédelmi tananyag hiánypótló, a 

vállalkozások rendelkezésére álló kockázatkiértékelő online eszköz jól kiegészíti a bőriparnak 

készült, de csak idegen nyelven elérhető késztett anyagokat (OiRA).   

A COTANCE főtitkára, G. Gonzalez-Quijano az európai bőripart szociális és környezetvédelmi 

szempontból elemző jelentésére és a bőripar kedvező ökológiai lábnyomára hívta fel a 

hallgatóság figyelmét.  A bőripar ökológiai lábnyoma című előadásában érdekes tényt közölt. 

Mivel a bőripar teljes egészében az élelmiszeripari, azaz a húsiparban keletkezett 

mellékterméket dolgozza fel, nem tehető felelőssé a megnövekedett CO2 kibocsátásért. Nagy 

bajt okozna, ha nem állítana elő értékes termékeket a levágott állatok bőréből, mert a szerves 

és veszélyes hulladékok hatalmas problémát jelentenének. Előadásában beszámolt a második 

Európai Bőipari Riport (SER 2020) projekt céljairól is.  A riport azért készül, hogy bemutassa 

azokat az eredményeket, amelyeket a világ bőriparát meghatározó európai ágazat tesz a 

fenntarthatóság érdekében.   

https://www.ctcp.pt/shoefablab/
http://www.undandy.com/
http://www.diverge-sneakers.com/
http://www.diverge-sneakers.com/
https://www.haggua.pt/en


Ezt követően Schmél Ferenc, a TechnOrg cég 

szakértője kapott szót. A bőr megnevezés védelmében 

címmel megtartott előadásában a bőrtermékek 

hitelességével foglalkozott. Becslések szerint a 

forgalomba lévő bőrtermékek (lábbelik nélkül) 15-

20%-án találhatók olyan feliratok, melyek 

félrevezetőek, mert a felhasznált szintetikus 

anyagokat megtévesztően valamilyen bőrnek nevezik 

(pl. „vegán bőr”, „textilbőr”, „öko-bőr”).  Ez az 

európai bőriparnak évente mintegy 1,7 milliárd € 

veszteséget okoz, e veszteség forgalmának akár 20%-át is eléri.  A hallgatóság megtudta, hogy 

a COTANCE a bőripar védelme, és a fogyasztók félretájékoztatásának megakadályozása 

érdekében kezdeményezte e terület EU-s és tagállami szintű jogi rendezését. Az előadó 

ismertette, hogy ezt a törekvést a Magyar Könnyűipari Szövetség is támogatja, és létrehozott 

egy munkacsoportot a hazai gyakorlat áttekintésére. Dr. Schmél Ferenc, mint a munkacsoport 

elnöke meggyőzően érvelt a mellett, hogy bőr szó magában, azaz mindenféle jelző (pl. 

„természetes”, „igazi” stb.) nélkül jelentse az állati [nyers]bőrből előállított anyagot, és más 

(főleg szintetikus) bőrhelyettesítő anyagok elnevezésében ne szerepelhessen a „bőr” szócska 

vagy szótag.   

A rendezvényen fontos téma volt a bőripari 

szakmai oktatás is, amelynek új formáját mutatta 

be igen szemléletesen Pollák Erika. Az általa 

vezetett Bőrtanoda egy magán iskola, amely 

nyitott bármely korosztályból jövő és különböző 

előképzettséggel rendelkező érdeklődő előtt. Az 

oktatók a gyakorlati órákon bemutatják a 

bőrtermékek készítésének egyes lépéseit, a jól 

felszerelt műhelyben a mentorok segítő készsége 

és a közös munka biztosítja a jó légkört és 

meghozza az alkotás igazi örömét. 

A Magyar Könnyűipari Szövetség szervezésében megvalósult eseményt támogatta a SER 2020 

projekt.  Örömmel mondhatjuk el, hogy a projekt keretében sikerült több hazai gyártót is 

megszólítani és a rendezvényre meghívni. Ez a színvonalas nemzetközi rendezvény végre 

megmozdította a teljes alágazatot, ennek bizonyítéka, hogy több tucat bőr- és cipőipari 

vállalkozás regisztrált az eseményre.  

 

Budapest, 2019. 12. 08. 


