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Hollóházi Porcelán, 
hagyomány és megújulás!

A Hollóházi Porcelánokat gyártó Hollóházi Porcelángyár Kft. a  Pályázat első ered-
ményhirdetése, azaz 1998 óta nemcsak aktív résztvevője ennek a legnemesebb eszméket képviselő, a magyar 
terméket, minőséget, alkotást a gondolkodás középpontjába állító „mozgalomnak”, hanem az a megtisztelte-
tés is éri, hogy a termékei közül kerülnek ki a Pályázat nagydíjasainak trófeái. 

Ez a díj és ez az eszme 2017-ben 20 éves lett! Hosszú idő ez, mely fo-
lyamatosan igényelte és igényli ma is a megújulást, a folyamatosan és 
egyre gyorsuló ütemben változó fogyasztói igényekhez, gazdasági kör-
nyezethez, piaci elvárásokhoz való alkalmazkodást. A siker titka kettős: a 
hagyományok megélése és a folyamatos megújulás. Ennek ötvözetével 
érhető el, hogy a „hagyomány” ne a múltba feledkező leszakadás legyen, 
hanem egy talapzat, melyre épülhet, s melyre épülnie kell a jelennek és 
a jövőnek!

A megújulást a Hollóházi Porcelángyár Kft. sem kerülheti el, s ebbéli kö-
telezettségét nemcsak a gazdasági sikerek szükségessége kényszeríti ki, 
hanem a 2017-ben 240 éves iparalapítását ünneplő Hollóháza múltja és a 
minőségi magyar porcelángyártásért érzett felelősség is.

A hollóházi porcelán szlogenje az „élő hagyomány”, mert élő, s életünket 
végigkísérő! 

A Hollóházi Porcelán ott volt, ma is ott van a családi ünnepek asztalán, 
porcelánképként a szobafalon, díszként a vitrinben, vagy a munkahelyen, 

mint kávéscsésze. Mára pedig már ott van a (atalok nyakában, fülében ékszerként. S aki ezeket viseli, érzi a 
benne megtestesülő értékrendet is.

A Hollóházi Porcelán összeköti a nagyszülők emlékét, gyermek és (atalkort a gyermekeink jelenével, így a ha-
gyomány és a folyamatos megújulás, a negatív felhangoktól mentes konzervatív értékrend megtestesítője. 

„Az élő hagyomány”, „Hagyomány és megújulás” hirdeti szlogenünk, hiszen gondos kezek alkotják meg e tár-
gyakat, hosszú évek tapasztalatára építve. A porcelán tárgyak megalkotása során, évszázados hagyományok 
alapján, egy élő termék születik. Az élet pedig maga a körforgás, a születés, virágzás, elmúlás, de az elmúlás 
után az újjászületés. Sajnos a hollóházi porcelángyártás az elmúlt 20 év-
ben többször tapasztalta ezt a ciklust. Miközben folyamatosan próbált 
megújulni, újabb és újabb gazdasági válságok fenyegették. Egy, a nagy-
közönséget, a „fogyasztókat” célzó piacon a megújulás alapja, hogy a 
felnövő generációkat el tudja érni, s őket is be tudja vonni a porcelán 
csodálatába, bűvöletébe. 

2017. számunkra az újrakezdés éve 
volt! Nagy sikerrel rendeztük meg a 
település iparalapításának 240 éves 
ünnepét, az I. Hollóházi Porcelán 
Napot, melyet azzal tudtunk meg-
koronázni, hogy Hungarikummá 
tudtuk minősíttetni a Hollóházi 
Porcelángyár termékeit. A nagy si-
kerű rendezvényt hagyományosan 
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szeretnénk tovább folytatni és minden éven megrendezni, illetve idén 
a hagyományteremtő jelleggel a rendezvényhez kapcsolódóan Művész-
tábort is szervezünk. Terveink között szerepel továbbá, hogy aktívan 
bekapcsolódjunka Zempléni Művészeti Fesztivál rendsezvénysorozatba, 
melynek egyik koncerthelyszíne a Hollóházi Porcelánmúzeum pihenő-
parkja.

Ugyanakkor nem csak magunkat akarjuk ünnepelni, hanem a közönsé-
günknek is ajándékot akarunk adni. Ennek érdekében a régi hagyomá-
nyok mentén egy (atal, nagyon tehetséges művésznővel, Sütő Erikával 
közösen új étkészlet fejlesztésébe vágtunk. Ergonomikus, korszerű köve-
telményeknek megfelelő (mosogatógépben és mikrohullámú sütőben 
is használható), modern díszítésű, de csodálatos látványt nyújtó készle-
tünkkel szeretnénk elnyerni a fogyasztók elismerését és a Érték és Minő-
ség Nagydíjat. A Minerva kollekció bővítése mellett, dolgozunk Faragó és 
Domján dekorokkal is, új kollekciókfejlesztésével.

A hagyomány tehát még ÉL! De megtartásához fontos a megújulás, ehhez pedig részben az új ötletek, forma-
világ megalkotása szükséges, de leginkább hit, erő és akarat! Ezt a gondolatot mottónkban is szerettük volna 
megjeleníteni, mely legalább olyan mértékben és módon kifejezi törekvéseinket, hitünket és stratégiánkat, 
mint az előző:

Hollóházi Porcelán: „ hagyomány és megújulás”


