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Egy interjúban egyszer úgy fogalmazott, hogy az önéletrajza 
mindössze három sorból áll. Mi ez a három?
Általános iskola, gimnázium, egyetem, Roland Divatház. Négy sor.

A Roland Divatház családi vállalkozás, amelynek ön a vezetője. Mit 
jelent az ön számára ennek a családnak a tagja lenni?
Számomra ez a minden. Nem tudom, milyen lehet nem itt dolgozni. Amióta 
az eszemet tudom, itt vagyok. Soha nem dolgoztam máshol, másképp, 
ebből adódóan nincs összehasonlítási alapom. Minden döntést nekem, 
nekünk kell meghozni, és minden felelősséget nekem, nekünk kell vállalni. 

KEll A KRITIKUS 
TöMEG

A                             DIvATHáZ vEZETőjéT 
KéRDEZTüK ExKlUZív MáRKáKRól, 
 A FASHION STREETRől, A SPORTRól
 éS ARRól, MIlyEN éRZéS FORMA–1-ES  
 vERSENyAUTóT vEZETNI. 

Szöveg text by Lami Juli
Fotó photography by PressArchiv

Illusztráció illustration by Liz Mayer

You once said in an interview, that your resume is no longer than three 
lines. What are these three lines?
Elementary school, high school, university, Roland Divatház. Ok, four lines.

Roland Divatház is a family business, lead by you. What does it mean to 
you, to be part of this family?
For me, this is everything. I have no idea how it would be not to be working 
here, ever since I can remember, I've been part of it. I've never worked 
anywhere else, so I have no grounds for any comparison. All decisions have 
to be made by me, by us, and I, we have to take full responsibility. 
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WE NEED THE 
CriTiCAL MASS
WE TALkED To THE LEADEr oF roLAND DivATHáz 
AbouT ExCLuSivE brANDS, THE FASHioN STrEET, 
SPorTS... AND AbouT HoW iT FEELS To DrivE A 
ForMuLA 1 CAr. 
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You have grownup kids. Are they going to take 
the business over from you?
My daughter already works here, while my son 
is still studying. I hope he will want to work 
here too, but it's going to be his decision. I don't 
influence them, I just open some doors, and they 
are free to choose which one to walk in to.

Originally, Roland Divatház was a company 
manufacturing clothing, but today is the 
exclusive retailer of renowned brands. What 
was the reason behind this pivot?
Necessity. First we only manufactured ties, then 
we started trading them. Later we we did the 
same with suits, and then came retail. Today, 
retail is dominant, as manufacture has vanished 
from Hungary (mostly to Asia), and wholesale 
became kind of an old-fashioned remnant. 

For some brands, like Tommy Hilfiger, you 
are the exclusive distributor. How important is 
exclusivity?
We achieved this with our business model and 
our work. Exclusivity doesn't exist in a legal 
sense, but in practice, we are covering it, and 
there are no others in this system.

Currently, Hugo Boss is the flagship brand 
of your portfolio, and Tommy Hilfiger was 
already looking for you, to distribute their 
brand in Hungary. Gossip says you said no to 
Burberry. Is this true?
I can't deny it. By the way, Chevignon was our 
first brand, but that was a short lived story, and 
Boss was our first big brand. It's interesting that 
it wasn't us going after them, and it probably 
wouldn't even have worked that way. We were 
lucky enough for Boss to come to us, and from 
then on, all brands who wanted to expand in the 
CEE region, turned to us. 

Felnőtt gyerekei vannak, ők viszik majd 
tovább a vállalkozást?
A lányom már itt dolgozik, a fiam egyetemista. 
Remélem, majd ő is szeretne részt venni a 
vállalkozás fejlesztésében, de ez az ő döntése 
lesz. Nem befolyásolom őket, csak kinyitom az 
ajtót... többet is, ők pedig választanak, melyiken 
mennek be.

A Roland Divatház eredetileg ruhagyártó 
cég volt, ma pedig neves márkák exkluzív 
forgalmazója. Mi az oka ennek a 
változásnak?
A kényszer. Először csak nyakkendőt 
gyártottunk, aztán nagykereskedtünk is vele, 
később ugyanezt megtettük az öltönnyel is, 
majd következett a kiskereskedés. Ma már 
a kiskereskedés a meghatározó, ugyanis a 
gyártás eltűnt Magyarországról (elsősorban 
Ázsiába), a nagykereskedés pedig egy ódivatú 
valamivé vált. 

Bizonyos márkáknak, például a Tommy 
Hilfigernek kizárólagos forgalmazói. 
Mennyire fontos ez a kizárólagosság?
Ezt az üzleti modellünkkel és a munkánkkal 
értük el. Kizárólagosság jogilag nem létezik, a 
gyakorlatban azonban mi lefedtük, más nincs 
benne ebben a rendszerben.

Jelenleg a Hugo Boss a portfóliójuk 
csúcsmárkája, és a Tommy Hilfiger már 
kimondottan önöket kereste meg, hogy 
forgalmazzák itthon a márkát. A pletykák 
szerint a Burberrynek nemet mondott. 
Igazak ezek?
Nem tudok tagadni. Egyébként a Chevignon 
volt az első, de elég kérészéletűre sikeredett 
az együttműködés. Tulajdonképpen a Boss 
volt az első nagy márkánk. Érdekes, hogy 
nem mi mentünk őutánuk – valószínűleg az 
nem is működött volna. Nekünk volt olyan 
szerencsénk, hogy a Boss minket keresett 
meg, és onnantól kezdve az összes márka, 
amelyik Kelet-Európában akart terjeszkedni, 
hozzánk fordult. 
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A Burberrynek miért mondott nemet?
Nem volt jó az üzleti modelljük. Túl sok 
beruházás, túl kevés megtérülés.

Milyen márkákat látna szívesen a sajátjai 
mellett az utcában? 
Konkurens márkákat. Az tesz igazán jót az 
üzletnek, ha van kritikus tömeg. Régen az 
arany- vagy a szőnyegkereskedők is egymás 
mellett árusítottak, ez nem lehetett véletlen.

Annak idején miért választotta a Fashion 
Streetet? 
Láttam benne a fantáziát. Egyik szombat 
délután sétálgattam a belvárosban, akkor már 
megvolt a Boss üzlete, csak máshol, és azon 
gondolkoztam, hogyan lehetne tovább haladni. 
Betévedtem a Deák Ferenc utcába – már épült 
a Deák Palota –, bemásztam az építkezésre, 
majd miután kikergetett az őr, közöltem a 
feleségemmel, hogy nekem ez az üzlet kell. Az 
utcáról akkor még semmit nem tudtam, maga 
üzlethelyiség tetszett meg nagyon. 

Most nyitna üzletet a Fashion Streeten?
Tulajdonképpen nyitunk, hiszen ahogyan két 
éve felújítottuk a Tommy Hilfiger-üzletet, 
ugyanazt tesszük most a Hugo Boss-szal. 
Tízéves szerződést írtunk alá, nagyon komoly 
beruházást valósítunk meg. 

A Boss és a Mercedes nagyon szoros 
kapcsolatban áll. Ez a magyarországi Hugo 
Boss életében mit jelent?
Tavalyelőtt még a McLarené volt a márka, 
tavaly mentek át a Mercedeshez. A McLarennel 
azonban 36 évig tartott a megállapodásuk. Mi 
leginkább marketing irányultságú cég vagyunk, 
ezért mindig nagyon nagy bulikat rendeztünk a 
Boss környékén. A Rolanddal 1992-ben kezdtük 
el a konfekciót, és minden évben mi tartottuk 
a legnagyobb divatpartit. 1998-ban jött a Boss, 
2003-ban volt az első igazán nagy partink, 
akkor lefedtük az egész városligeti tavat, és 
egy vízen járó divatbemutatót csináltunk. 
Részben saját, részben franchise ötlet volt. 
2004-től jöttek a Forma–1-es partik. Egy ideig 
ezek a Fashion Streeten zajlottak, de volt már 
a Parlamentben is rendezvényünk, továbbá a 
Korda Stúdióban 200 kaszkadőrrel... Szeretjük 
a szokatlan megvalósításokat. 

Why did you say no to Burberry?
The business model wasn't right. Too much 
investment, too little returns.

What brands would you like to see in the 
streets next to yours? 
The brands of the competition. That's what 
really drives business, if there's a critical mass. 
In ancient times, gold or carpet vendors also 
offered their products next to each other, and 
not by accident.

Back at the beginning, why did you decide to 
choose Fashion Street? 
I saw the potential in it. One Saturday, at a time 
when we already had the Boss store, only in a 
different location, I was walking downtown and 
started thinking about the next steps. I ended 
up at  Deák Ferenc street, where Deák Palota 
was already under construction, I climbed in to 
the construction, and after the security guy sent 
me away, I told my wife that I need this store. 
At that point I didn't know anything about the 
street, I just fell in love with the store itself. 

Would you open a store at Fashion Street 
today?
We basically are just doing that, as the same 
way we did with the Tommy Hilfiger store, we 
are about to completely renovate the Hugo Boss 
store. We signed a contract for ten years, and 
are seriously investing in the location. 

A Boss and Mercedes have really close ties. 
What does this mean for Hugo Boss in 
Hungary?
Two years ago, Boss was still committed to 
McLaren, and they went over to Mercedes last 
year. Their cooperation with McLaren however 
lasted 36 years. We are a very marketing 
oriented company, so we always make huge 
parties around Boss. We at Roland started 
doing ready-to-wear clothing in 1992, and we 
held the biggest fashion party every year. Boss 
came in 1998, and in 2003 we had our first 
truly big party, when we covered the entire 
Városligeti-tó, and put up a fashion show 
floating on water. This was partially our own, 
partially a franchise idea. From 2004 came the 
F-1 parties. For some time, these took place at 
Fashion Street, but we also had parties at the 
Parliament, as well as at the Korda Studios, 
with 200 stuntmen...so, we did some quiet 
unusual things. 
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Ön ült már Forma–1-es autóban?
Vezettem is. Van egy cég, amelyik azzal 
foglalkozik, hogy mindenféle autókat lehessen 
kipróbálni a Rába Ringen. Persze nem az 
aktuális modelleket, tehát nem Vettel alól vettük 
ki a kocsiját.

Milyen érzés volt? 
Nem kaptam levegőt. Persze nem rögtön 
engednek a pályára, először végig kellett menni 
a saját kocsimmal, aztán egy gokarttal, aztán 
egy Forma Renault-val, és csak aztán lehetett 
a Forma–1-es autóba ülni. Nagyon büszke 
voltam, mert azt mondták, elsőre senki nem tud 
elindulni, de nekem sikerült. 

Nagy hokirajongó hírében áll.  
Mi, mint Roland, minden érdemi magyar 
sportágat és sportolót támogatunk. A pekingi és 
a londoni olimpián is mi öltöztettük a csapatot, 
öltöztettük a foci-, a vízilabda- és a kézilabda-
válogatottat, mindenkit, aki világraszóló 
eredményt mutatott fel. Sok sportolóval 
találkoztam, és bár a sportolók alapvetően 
normálisak, a hokisok kiemelkedően azok 
voltak. Ők is, a menedzsment és a szurkolók is. 

A Roland Divatház eredetileg nyakkendők 
bérgyártásával foglalkozott. Az ön számára 
milyen az ideális nyakkendő?
Borzasztóan szomorú vagyok, hogy nem 
hordok nyakkendőt, de ennél kényelmetlenebb 
viselet kevés van a világon. Sajnos ez olyan, 
mint a kalap. Kiment a divatból. Remélem, még 
visszajön, mert a szívemhez nagyon közel áll.

Did you ever sit a Formula 1 car?
I've even driven one. There's a company 
offering trial runs with many cars at the Rába 
Ring. Not the latest models of course, so we 
didn't have to take it away from Vettel..

How did it feel?
I couldn't breath. Of course they don't allow 
you on the track right away, first you have to 
take a lap in your own car, then a go-kart, then 
a Formula Renault, and only after that comes 
the F1 car. It was a very proud moment, as they 
told me no one can get going at the first try, but 
I did it somehow. 

You are known to be a great hockey fan.  
We at Roland support all successful Hungarian 
sports and athletes. We provided clothing for 
the national delegation in Beijing as well as 
the London Olympics, we dressed the football, 
water polo and handball teams, everyone 
who has world class results to show for. I've 
met a lot of athletes and even though all of 
them are good guys, the hockey players are 
extraordinary. And not just the players, but also 
management and the fans. 

Originally Roland Divatház was 
manufacturing ties. What makes a perfect tie 
for you?
I'm incredibly sad that I don't wear any ties, but 
there hardly is a more uncomfortable piece of 
clothing in the world. It's a bit like with hats. It's 
out of fashion. I hope for it to make a comeback, 
as it's something really close to my heart.

CUSHMAN & WAKEFIELD.

BUILT TO LEAD.
Cushman & Wakefield is a leader in the
global real estate marketplace, putting the
client at the center of everything we do.
With over 43,000 employees in over 60 countries.
400 million square meter of space under management.
$191 billion in transactions.
$5 billion in revenues.
Built to help clients reach their full potential.

Cushman & Wakefield is the exclusive 
Leasing Agent and Property Manager 
of Fashion Street.

cushmanwakefield.hu
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