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1952 A Veszprémi Faárugyárban asztalos üzemet alakítanak ki 

1957 Elkezdik a fényezett székek gyártását. A gyár neve Szigeti 
József Faárugyár

1960-as A gyár már jelentős exportőr, szálloda berendező. 
Korszerűsödik a gyártás; pneumatizálás, szórólakkozás

1968 Kormos Ernő a Faárugyár dolgozója, majd főmérnöke  

1970-es Faipari mérnökök, technikusok, közgazdászok kerülnek a 
gyárba, újabb fejlesztésekre kerül sor. Kialakul a gyár profilja: 
szék, asztal, étkezőgarnitúra

1975 A Faárugyár a Könnyűipari Minisztérium irányítása alá kerül.
Balaton Bútorgyár a cég új neve, árbevétele 100 MFt, 
létszáma: 537 fő. A technológia korszerűsítése, NC gépek 
üzembe állítása. Kormos Ernő a Bútorgyár igazgatója 

1976 Megkezdődik a gyárnak a belvárosból való fokozatos 
kitelepítésének tervezése a Bútoripari Tervező Irodánál

1977 A gyár egyharmada a tűzvész martaléka

1980-as Új gyártelep fokozatos kiépítése a város külterületén 

1989 Új gyártelep avatása Veszprém külterületén a Házgyári úton

1990 A cég árbevétele 1 Md Ft  

1993 A gyár magánosítása, a FOTEX Rt. a tulajdonos. Három 
CNC Megmunkáló Központ megvásárlása és üzembe 
helyezése. A NORBA Kft. norvég-magyar közös vállalat 
megalapítása. Új profil a saját gyártású rétegelt-hajlított 
székelem 

1997 A cég árbevétele 1,8 Md Ft, létszáma 520 fő. 

1998 Kormos Ernő nyugdíjba vonul. Pauer Anna a Balaton Bútor Rt. 
vezérigazgatója. Kormos Ernő az Rt. Igazgatóságának elnöke,
a NORBA Kft. ügyvezetője 

2000 A cég 100 féle széket, karosszéket gyárt, étkező- és 
dohányzóasztalokat állít elő

2002 A cég árbevétele változatlan létszámmal 3 Md Ft

2003 Kormos Ernő munkaszerződése lejártával távozik a cégtől 

2006 Befejeződik a működés a régi (Budapesti úti) telepen. A 
Balaton Bútor Rt. tulajdonosa a Glamorous Kft.

2017 Balaton Bútor Zrt. az Y generációt célozza meg vevőkörének
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BEVEZETÉS

Kormos Ernő a Sopronban végzett első faipari mérnökök egyike. Életútja szorosan
kapcsolódik a Veszprémi Faárugyárnak a Balaton Bútorgyárrá fejlesztéséhez, a cég
hazai és nemzetközi elismertségéhez.

A fiatal, sportszerető Ernőnek a Videoton Rádiótechnikai Gyárban töltött évek után a
Veszprém belvárosában lévő Szigeti József Faárugyárban indult valódi életútja, majd
mint a Balaton Bútorgyár Rt. első vezetője vonult nyugdíjba.  Ez idő alatt vált a kis
fagyártmányüzemből  határozott  profilú,  technikailag  és  gazdaságilag  erős
középüzem, szék- és asztalgyár.   Irányítása alatt  a cég a skandináv technológiát
megvalósító  űlőbútor  gyártás  úttörője,  az  együttműködő  designerek  által
megálmodott  hazai  alapanyagból  készülő,  hajlított-rétegelt  elemekből  felépülő
ülőbútorok ismert és elismert gyártójává vált az országban és külföldön egyaránt. 

Kormos  Ernő  vezetésével  a  Balaton  Bútorgyár  saját  útját  járva  építette  ki  jól
gyümölcsöző kapcsolatát a Veszprémi Erdőgazdasággal, alakította ki saját termelési
profilját,  növelte  termelését,  telepítette  ki  Veszprém  belvárosából  a  gyárat,
korszerűsítette európai színvonalúra a gyártást. Más bútorgyártókkal együtt működve
bútorozta be skandináv típusú és hazai tervezésű ülőbútoraival a közintézményeket,
a hazai és külföldi szállodákat. 

Fiatalkorában aktív  sportoló,  majd  a  sport-  és  szakmai  egyesületeket  kedvelő  és
támogató személy. Kortársai, partnerei által az úriembernek tartott Kormos Ernőt a
szakmában  elért  eredményei,  emberi  magatartása  teszik  alkalmassá  életútjának
közzétételére. 

KORMOS ERNŐ ÉLETÚTJA
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Gyermek és ifjúkor 

Kormos  Ernő  1938  február  23-án  született  a  Győr-Moson-Sopron  megyei
Bősárkányban. Apja Kormos Miklós bognár, anyja Varga Borbála női szabó. Nővére
Magdolna  főkönyvelő  lett.  A  család  Ernő  12  éves  korában  költözött  Csornára.
Közgazdasági  középiskoláját  Győrött  végezte,  majd  a  soproni  Erdőmérnöki
Főiskolán akkoriban megalakult Faipari Mérnöki Kara első évfolyamának hallgatója
lett.  Másodévesen  a  veszprémi  Videoton  Rádiótechnikai  Gyár  ösztöndíjasa.  Havi
hatszáz forint ösztöndíjat kapott akkor, amikor apja ezret tudott haza vinni. 

Kilenc éves korában egy valódi  bőrlabdát  kapott  a szüleitől,  ettől  kezdve Ernőt  a
tanulás, az ismeretszerzés és a sport, pontosabban a futball érdekli. Tizenhat évesen
már a felnőtt csapat kapusa Csornán, majd egy évvel később a soproni NB II-es
Vasutas Sport Egyesület futballistájaként kerül be az Erdőmérnöki Főiskolába. 

1962-ben az akkor már Erdészeti és Faipari Egyetemen megszerzi faipari mérnöki
oklevelét.  Diplomamunkájában  a  bútorgyár  gyártási  rendszerének  szervezésével
foglalkozik.

Diplomaterv védése (1962)  

A Videoton Rádiótechnikai Gyárban
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Mint  a  Videoton  Rádiótechnikai  Gyár  korábbi  ösztöndíjasa,  az  1300  fős
veszprémfajszi  üzembe  kerül  1962-ben,  ahol  a  rádiók-  és  televíziók  káváit
készítették.  Először gyakornok,  termelési  osztályvezető,  majd 1963.  júliusában az
üzem főmérnökévé nevezik ki. Tanítómestere itt az Újpesti Rádiókávagyárból többed
magával  áttelepült  Hanczár  István  volt,  aki  mindent  tudott  a  kávagyártás
technológiájáról.

Főmérnöki kinevezése (1963)

A rádiókávák először az asztalosságban kialakult hagyományos eljárással, sarkítva
készültek furnérozott kivitelben. A Videotonban, Amerikából kapott berendezésekkel
alkalmazták  először  az  u.n.  hajtogatást,  ami  jóval  később  a  bútorgyártásban  a
„Folding  eljárás”  néven  vált  ismertté.  Ennek  lényege  a  kávák  vízszintes  és
függőleges elemeinek 45 fokos illesztése, összeragasztása

Errre az időszakára Kormos Ernő így emlékezik vissza:

„A  Videoton  Gyár  egy  korszerű,  jól  szervezett  nagyüzem  volt.  Itt  tanultam  meg
dolgozni,  a  gyártási  folyamatok  szervezését,  a  technológiáknak  gyakorlatba
bevezetését, a munkatársak irányítását, a kapcsolatépítést. Hálás vagyok a sorsnak,
mindezekért, melyeket a későbbi munkámban kamatoztattam, önképzéssel tovább
fejlesztettem „ 

1968 júliusában kerül át a Veszprém belvárosában, a Budapesti úton működő Szigeti
József Faárugyárba. 

A Faárugyárban, majd a Balaton Bútorgyárban  
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A  Szigeti  József  Faárugyárban  tömörfából  többféle  faipari  terméket  készítettek,
többek  között  talicskákat.  Innen  a  „Talicskagyár”  elnevezése.  Kormos  Ernő
munkaköre  többször  változik;  egyre  feljebb kerül  a  ranglétrán,  főmérnök (1968 –
1975) igazgató (1975-től) majd a részvénytársaság vezérigazgatója  az akkor már
Balaton Bútorgyár Rt.-nek  nevezett cégnél. 

A „Talicskagyárból”  egy korszerű,  bel-  és külföldi  piacokon versenyképes Balaton
Bútorgyár  gyártási  folyamatai  szervezésének,  korszerűsítésének  legfőbb  lépéseit
Kormos Ernő visszaemlékezésében olvashatjuk. Ebben nem kis szerepet játszik a
gyári  közösség  építése:  sport,  kulturális  programok,  családi  napok,  nyugdíjas
találkozók szervezése. Ritkaságszámba ment, hogy a cég az 1960-es évek végén
már  saját,  „Balaton  Bútorgyár”  feliratú  autóbuszával  szállította  sportolóit  a
mérkőzésekre, hétvégeken dolgozóit a pesti színházakba. 

A Bútorgyár a Veszprém Megyei Tanács felügyelete alatt működött, 1975-ben került
át a Könnyűipari Minisztérium irányítása alá., majd a minisztériumok átszervezése
után az Ipari Minisztériumhoz. 

A Balaton Bútorgyár vezetője

Az  1970-es  években  zajlott  a  bútoripari  rekonstrukció,  amelynek  során  állami
támogatással  rekonstruálták  a  meglévő  bútorüzemeket,  sorra  épültek  ki  a  nagy
bútorgyárak. Ekkor került sor a Veszprém belvárosában lévő Balaton Bútorgyárnak
külterületre  való  kitelepítése.  Ez  azonban  a  többiekkel  ellentétben  nem  állami
támogatással,  hanem  saját  forrásból,  a  képződött  nyereség  visszaforgatásából
valósult  meg.   A kitelepítés egyben kitűnő alkalom volt  a tömörfa megmunkálás
korszerűsítésére,  az  NC  technika  bevezetésére,  CNC  megmunkáló  központok
üzembe  állítására,  az  új  telephelyen  a  felületkezelés  modernizálására,
robotizálására.   

A technológia korszerűsítéséhez jó alapot nyújtott a dolgozók nagyobbik részének a
családi  hagyománya.  Kiváló munkásgárdával,  ipari  tanuló képzéssel,  technikusok,
mérnökök,  közgazdászok   munkába  állásával,  gyárban  a  feladatokhoz  felnövő
vezetői  gárdával   lehetett  megvalósítani  a  fejlődést,  a  gazdaságos  termelést.  A
bútorgyárak versenyében az éves gazdálkodási mutatók alapján a Balaton Bútorgyár
10 alkalommal kapja meg „Kiváló Vállalat” címet.
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Igazgatói alapbérének megállapítása (1975)

A  városközpontban  lévö  elavult  gyár  kitelepítésének  tervezése  1976-78-ban
kezdődött.  Maga  az  átköltözés  fokozatosan,  az  új,  a  Házgyári  úti  telephely
kiépítésének ütemében történt meg. Mindezt sikerült saját forrásból megvalósítani a
gyártás,  a  sorozatgyártási  folyamat  szervezésével  párhuzamosan:  sablonozás,
alkatrészgyártás,  raktározás, készre gyártás,  raktározás,  kiszállítás.  A késztermék
minőségének  biztosítását  ülőbútoroknál  billenőpados  tesztelés  garantálta  az
ülőbútoroknál.
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   Igazgatói megbízásának meghosszabbítása (1984)

A vállalat  1992. évi  privatizációjával  a  Fotex Rt.   amerikai-magyar cégcsoporthoz
került,  mivel  annak  meghatározó  tulajdonosa  Várszegi  Gábor  úgy  vélte,  hogy  a
meglévő  Domus Áruházi  lánc  termelői  hátterébe  mindenképpen  célszerű  egy-két
bútorgyárat beállítani. Első lépésként a Balaton Bútorgyár Rt., majd a szombathelyi
Dália Bútorgyár került a Fotex vállalatcsoporthoz. 

A  Balaton  Bútorgyár  Rt.  azon  kevés  hazai  bútorgyárak  közé  tartozik,  amelyek
sikeresen  szerepelnek  minőségi  termékeikkel  olyan  külföldi  nemzetközi
rendezvényeken,  mint  a  kölni,  milánói,  moszkvai  kiállítás  és  vásár.  Az  1990-es
évekre  a  gyár  termelésének  mintegy  egyharmadát  exportálja.  Referenciái  között
számos  hazai  szálloda;  Marina  –  Balatonfüred,  Men-Dán  -  Zalakaros,  Auróra-
B.almádi, Palotaszálló - Lillafüred, Villa-Medici – Veszprém, a Magyar Tudományos
Akadémia üléstermeinek berendezése szerepel, majd a  cég a Garzon Kereskedelmi
Kft.  fővállalkozásában  több,  mint  négyezer  széket  szállított  a  budapesti
Rendőrpalota, az ORFK, BRFK bebútorozásához. 



13

A Magyar Tudományos Akadémia díszterme a Balaton Bútorgyár 
   karszékeivel

Kormos Ernőt pontos, precíz embernek ismerte meg környezete. Soha nem sietett,
de minden esetben időben érkezett a megbeszélésekre és ezt partnereitől, is elvárta.
A  munkát  megkövetelte  sok  esetben  munkaidőn  túl  is,  de  meg  is  jutalmazta,
megfizette. Sikerült kialakítania, részben kinevelnie egy összeszokott jól húzó vezetői
gárdát, amely sikerre vitte elképzeléseit. Előadásait soha nem írta le, vázlat alapján
mondta el. 

A  Helland  norvég  céggel  1992-ben  alapított  NORBA  közös  vállalat  a  skandináv
technológiát  honosította  meg  a  nagyfrekvenciás  melegítésű  idompréseléssel  a
rétegelt-hajlított ülőbútorok gyártásában. Már ezt megelőzően a Budapesti Bútoripari
Vállalatnál  hagyományos (kontakt  eljárással)  készített  bútoroknál  bebizonyosodott,
hogy a hazai bükk fájából lévő hámozott furnérok erre kiválóan alkalmasak. A prések
mellé a cég több karosszék gyártási licencét is megvásárolta. Ezek között az egyik
legnépszerűbb típus a „Passát” karosszék (Terv: Arild Arness és Helge Taraldsen )
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Tárgyaló Passát karosszékekkel  

Együttműködések 

Kormos Ernőt korrekt partnernek ismerték meg azok, akikkel munkája során együtt
működött:

- Az  1970-es  években  példa  értékűnek  tekintették  a  szakmában  a  Balaton
Bútorgyár  és  a  Veszprémi  Erdőgazdaság  között  már  az  1960-as  években
kialakult  hosszabb  távú  keretszerződést,  amelynek  keretében  az
erdőgazdaság számára a bútorgyár biztos vevőt, a bútorgyárnak viszont az
erdőgazdaság biztonságos fűrészáru/bútoralkatrész ellátást jelentett. Ehhez a
bútorgyár gépeket adott át az erdőgazdaság fűrészüzemeibe, betanította az
ott  dolgozókat  a megkívánt  méretű és minőségű bútorlécek gyártására.  Az
Erdőgazdaság  herendi  és  zirci  fűrészüzeme  biztosította  a  bútorgyár
jóminőségű fűrészelt bútorléc ellátását.

- A  rétegelt-hajlított  elemekből  gyártott  ülőbútorok  első  példányai  skandináv
designerektől  származtak,  majd  ezek  fokozatosan  kiegészültek  hazai
formatervezők alkotásaival:  Torstein Flatoy,  Vásárhelyi János.

Horváth  Gyula  már  ezt  megelőzően  számos,  sorozatgyártásba  is  kerülő  
bútorok tervével gazdagította a gyár termékpalettáját. Az egyik a Tünde       
szék volt. 
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Tünde garnitúra  2 székkel Flaton karszék 
Terv: Horváth Gyula        Terv: Torstein Flaton 

Vásárhelyi  János,  tervei  alapján  készült  bútorok  külföldi  kiállításokon  is
elismerést arattak. Maradandó élményt nyújt 1991-ben a bútorgyár kiállítási
installációja  a  Budapesti  Nemzetközi  Vásáron  az  egyes  szegmenseket
összefogó  székely  kopjafás  -  mások  szerint  tulipános  –  oszlopfőkkel.
Sorozatgyártásba kerülő legsikeresebb bútora a Rotonda karszék és szék.

Székely kopjafás (tulipános) Rotonda karosszékek 
 oszlopfő

  

- A Balaton Bútorgyár  a  lakossági  bútorok  mellett  igen jelentős  mennyiségű
közületi  célú  közülti  bútort,  elsősorban  karosszéket,  széket  állított  elő,
amelyekkel, más hazai gyártókkal társulva közbeszerzésekben eredményesen
pályázott,  nyert,  majd  rendezett  be  olyan  intézményeket,  mint  a   Magyar
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Tudományos  Akadémia,  a   budapesti  Rendőrpalota  ,  minisztériumok,
országos hatáskörű szervek üléstermei, irodái.

- A  Home Art  Külkereskedelmi  Vállalat  szervezésében  –  más  magyar  bútor
gyárakkal  együtt - a Balaton Bútorgyár is részt vett a Wandex  maláj-magyar
vegyesvállalat  megalapításában  az  ottani  őserdő  fáinak  kitermelésére,
fűrészipari  feldolgozására,  ill.  a  hazai  bútorgyárak  bútorléc  ellátásának
javítására. A fűrészüzem felépült, működött, az első gumifa szállítmányokból
készült étkezőgarnitúrákat a Bútorvilág kiállításon be is mutatták, azonban a
fűrészüzem melletti petárdagyár felrobbanása elvitte az üzemet. 

   
A nyugdíjas 

1998-ban,  60  évesen,  munkaszerződése  lejártával  vonul  nyugdíjba,  adja  át  a
stafétabotot kereskedelmi helyettesének Pauer Anna faipari mérnöknek. Kapcsolata
nem  szakad  meg  a  céggel;  2003-ig  az  igazgatóság  elnöke,  majd  2007-ig  a
vezérigazgató tanácsadója. Közben, 1992 és 2000 között a  norvég -magyar közös
vállalat,  a  Norba  Kft.  ügyvezetője.   Azóta  is  elismeréssel  szól  utódjáról  Pauer
Annáról,  annak férjéről  Pauer  Károlyról  és  műszaki  helyetteséről  Hegyi  Jánosról,
Szabó Katalinról, Weisz Józsefről, Szegedi Istvánról, akinek apja már a bútorgyárban
dolgozott és fia ma is a cégnél van.  

Munkatársai körében 1998-ban nyugdíjas búcsúztatásakor. Jobbról balra: Hegyi 
János, Kormos Ernő, Pauer Anna, Weisz József, Varga Mari, Szabó Lászlóné,

 Cser Anikó, Hiri Sándorné, Gonda Sándorné 
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A család 

Felesége Földes Gizella, egykori évfolyamtársa, faipari mérnök, aki Ernő munkahelyi
és sportbeli elfoglaltsága alatt tartotta a frontot a családban, a Megyei Tanács Ipari
Osztálya csoportvezetőjeként ment nyugdíjba. .Fiúk, Gábor ügyvéd, aki két unokával:
Anett, Bence ajándékozta meg őket. 

       

      Kormosék nyugdíjazás előtt (1998)       Kormos Ágnes , Anett, Bence, Kormos 
 Gábor  (1998)

CIVIL SZERVEZETI TEVÉKENYSÉG 

Faipari Tudományos Egyesület 

Kormos Ernő  1960  óta  aktív  tagja  az  Egyesületnek,  elnöke  a  Veszprémi  Üzemi
csoportnak,  tagja az Egyesület Országos elnökségének. A Balaton Bútorgyár jogi
tagként támogatója az Egyesületnek. 

A rendszerváltoztatás előszelének idején megszűnt az Egyesület állami támogatása,
működése  financiális  válságba  került.  A  megváltozott  viszonyoknak  megfelelően
átalakított,  előterjesztett  új  Alapszabályt  1989-ben a közgyűlés nem fogadja el,  a
szervezet működésképtelenné válik.  Ekkor Kormos Ernő négy hónapra elvállalja az
az ideiglenes elnökség vezetését, az újabb Alapszabály kidolgozását és a működés
támogatását. 

1994-ben az Egyesület Elnökségétől megkapja a „Faipar Fejlesztéséért” kitüntetést,
2000-ben a Fáy Mihály életmű díjat, majd az Egyesület Örökös Tagjává választják. 
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Faipar Fejlesztéséért Díj    Fáy Mihály életmű Díj 
(1994) (2000)

 

1996-ban a Balaton Bútorgyár 100 éves jubileuma alkalmából a FATE Veszprémi
Csoportja és a Balaton Bútorgyár Rt. meghívására az Egyesület megjelent tagjai egy
emlékezetes;  kellemes  és  ünnepélyes  rendezvényen  vehettek  részt,  amelynek
keretében előadások hangzottak el, szakmai vetélkedőre és üzemlátogatásra is sor
került. 

Bútoripari Egyesülés

A  korábban  tanácsi  felügyelet  alatt  lévő  bútorgyárak  hozták  létre  a  Bútoripari
Egyesülést. Itt Kormos Ernőt megválasztották az Igazgató Tanács elnökének (1980).
Ezt a posztot közel 10 évig tölti be .

Akkoriban mondták  a  szakmában,  hogy „kormosok”  vezetik  az  Egyesülést,  mivel
igazgatója  Kormos  Pál  volt,  igazgatóságának  elnöke  meg  Kormos  Ernő,  sőt
főmérnöke is egy időben Fekete Imre lett.

Bútorszövetség 

A Balaton Bútorgyár a Bútorvállalkozók Országos Szövetségének tagja, ahol Ernőt
elnöküknek választják meg.  Ezt a tisztséget 2001-ig tölti be,. Később a Szövetség
örökös tiszteletbeli elnöke címet kapja meg és a „Bútor és Faiparért” emlékéremmel
tüntetik ki.  
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A „Bútorvilág” kiállítás megnyitóján

 

, Kupa Mihály pénzügyminiszterrel és Nagy Alajossal,
     a Garzon Bútorgyár igazgatójával (1993) 

Erdészeti és Faipari Egyetem 

Kormos Ernő meghívott előadóként többször is szerepel a Bútorgyártás tantárgyban,
1978-tólt tagja a záróvizsga bizottságnak. Egyetemet segítő munkásságáért az 1992.
évben  Címzetes  Egyetemi  Docensi  címet  kap,  majd  2004-ben  az  Egyetem
Díszpolgárává választják. 
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Nyugat-Magyarországi Egyetem Díszpolgári  kitüntetés oklevele (2004)

A kitüntetés méltatásában olvasható:

„…nagyra becsülve több évtizedes szakmai munkásságát, a Nyugat-Magyarországi
Egyetem és jogelődje intézményei, illetve a Faipari Mérnöki Kar fejlődését, oktató,
kutató  munkája  színvonalának  növelését  segítő  hatékony  és  eredményes
közreműködését,  önzetlen  erkölcsi  és  anyagi  támogatását,  az  Erdészeti,  Faipari,
Papíripari  Nemzetköz  Ösztöndíjas  Alapítvány  létrehozásában  és  fenntartásában
kifejtett elévülhetetlen érdemeit, példamutató és sikeres életútját” 

Kormos Ernő és felesége Földes Gizella 2012-ben kapják meg aranydiplomájukat az 
Egyetemen:
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Öreg Fás Diákok Baráti Köre

Kormos Ernő alapítója 1991-ben jannak a baráti  társaságnak, amelynek deklarált
célja  a  Sopronban  végzett  faipari  mérnökök  baráti  kapcsolatainak,  valamint  a
kölcsönös segítségnyújtás szervezett formában történő ápolása és biztosítása. Ezen
belül  is szakestélyek szervezése a Sopronban rendezett  FATE közgyűlések utáni
estén. A Baráti Körnek elnöke 10 éven át. 
. 
A Selmeci hagyományoknak és forgatókönyvnek megfelelő szakestélyek szervezése
azóta is Baráti Kör, ma már az Öreg Fás Diákok Egyesületének fő feladatát képezi. 

Ktüntetései 

Kormos  Ernő  gazdag,  eredményes  életútja  során  a  szakmai  kitüntetések  mellett
számos elismerést, állami és városi kitüntetést kap. A legfontosabbak:
  

1974. Sport Érdemérem bronz fokozat
1984 Munka Érdemrend arany fokozat
1986   Eötvös Lóránd Díj 
1999   Pro Meritis Érem (Veszprém)
2002 Pro Urbe Díj (Veszprém)
2002 Gizella Díj  (Veszprém).

                

Sport érdemérem (1974)    Munka érdemrend (1984)
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Eötvös Lóránd Díj ( 1986 ) Gizella Díj   (2002)

Veszprém város által adományozott kitüntetések; Pro Urbe, Gizella Díj, Pro Meritis 
indoklásaiban olvasható - többek között -  hogy:

 ”.. az északi ipartelepen létrehozott új telephelyre való kiköltöztetéssel Kormos Ernő
tehermentesítette  a belvárost,  sokoldalúan segítette  a városi  sportéletét,  szakmai,
erkölcsi és anyagi támogatásban részesítette” 

Hobbyja

Kormos Ernő több ízben említi, hogy hobbyja a tanulás, a munka és a sport. Aktív
sportoló a Csornai SE-ben, az NB II-es Soproni VS labdarugó csapatának kapusa,
hat  éven  keresztül.  Játszott  a  SMAFC  labdarúgó  csapatában,  majd  szervezője,
vezetője  a  Balaton  Bútor  SC  NB-1B  női  kézilabda  csapatának,  a  Veszprémi
Haladásnak,  majd  2005-ig  tagja  a  FOTEX   CV   Veszprém   férfi  kézilabda
szakosztálya  elnökségének. 
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Soproni Vasutas SE bajnok labdarugó csapata (1960/61) 

VISSZAEMLÉKEZÉSEK, NYILATKOZATOK

Kormos Ernő  

Soproni emlékeim

Érettségi után egy évig a Csormai Malom liszt raktárosa voltam. 1957-ben kerültem
Sopronba az SVSE labdarugójaként,  majd ősztől  az Erdőmérnöki  Főiskola faipari
szakának hallgatója lettem. 

Szerettem Sopront,  a Főiskolát,  az évfolyamtársakat,  akikkel  ma is aktív  (telefon)
kapcsolatban vagyok. A sors jó volt hozzám, hogy az SVSE labdarugó csapatához
kerültem.   Tagjainak  ma  is  hálás  vagyok,  hogy  befogadtak  családtagnak  és
támogattak egyetemi éveim alatt.  Mert ez nemcsak csapat volt,  hanem egy példa
értékű család, kíváló emberekből állt. 

A jogutód Soproni Egyetemnek köszönöm, hogy megtanítottak bennünket szakmánk
szeretetére, az elhívatottságra és egymás megbecsülésére.

Nyilatkozatai:

Életfilozófiáját  2013-ban, 75 évesen  az alábbiakban fogalmazta meg:

„Szeretem a nyílt, becsületes embereket, azokat, akik tisztességgel rendet tartanak
maguk körül.”

Ugyanekkor azt is nyilatkozta, hogy:

 „Két  bútorgyár  van az egész országban,  amelyik  a  nulláról  indulva a mai  napig
önálló útját járja : nem egyesült más cégekkel, nem osztódott. Az egyik a miénk, a
másik a fehérvári Garzon. A többi vagy tönkre ment, vagy százfelé szedték”. 

Emlékezetes maradt  a bútorszakma egykori  nagy öregjéről,  Bódogh Istvánról  tett
kijelentése: 

„Amikor a fiatal mérnökök a gyárakba, üzemekbe kerültek, találkoztak egy csodálatos
munkásemberrel, akinél talán senki sem tudott többet a gyártási folyamatokról és ezt
a  tudást  a  gépek  és  a  munkapadok  mellett  táplálta  az  ifjú  nemzedékbe.  Ő  volt
Bódogh István” 
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Bakonyi Gábor 

Kedves Ernő Barátom !

…..küldöm az egész cikket (a  Soproni  VSE labdarugó szakosztályának 60 évvel
ezelőtti  eredményéről  –  szerk.)  Eddig úgy tudtam,  hogy történelmet csináltatok a
soproni foci világában, de közel 60 év után is napirenden vagytok az azt is mutatja,
hgy olyan emberekbőll áll  és állt a csapat, akik nemcsak játékosok voltak, hanem
kiváló  és  tisztelni  való  emberek  !  Nekem  külön  öröm,  hogy  mindenkit  ismertem
személyesen. 

Baráti üdvözlettel: 
B. Gabi  

.

Nagy Alajos

Kormos Ernő nem bocsát meg 

A három közeli, több ízben együtt pályázó, - működő bútorgyár: a Balaton, a Cardó,
a Garzon vezetői és futball csapatai rendszeresen találkoztak. A foci döntőt egyik
alkalommal  a  Balaton  és  a  Garzon  vívta  meg.  Az  eredmény:  döntetlen,  ami
hosszabbítás  után  is  maradt.  A  7  m-esek  sem  hoztak  változást.  Végül  a  két
csapatkapitány rúgott egy-egy büntetőt.  Kormos Ernőnek nem sikerült, én berúgtam.
Ezt  Ernő  azóta  sem  bocsátotta  meg  nekem…  Természetesen  évtizedes
ismeretségünk, sokévi munkakapcsolatunk alapján nagy tisztelettel  és barátsággal
viseltetek Ernő iránt..

Tóth Sándor 

A busz 

Ifjú koromban egyik este a pesti belvárosban, ha jó emlékszem, a Kis Szinpad 
közelében kék színű „Balaton Bútorgyár” feliratos parkoló autóbuszt pillantottam 
meg. Abban az időszakban csak a nagy sportklubok, mint a Fradi, a Honvéd, az 
MTK, az Újpest rendelkeztek saját autóbusszal, szállították csapataikat a meccsekre.
A Balaton Bútorgyár még nem volt annyira ismert. Nyilván, valami új óriáscég  lehet - 
gondoltam – ha már saját busza is van…

Rotonda szék és Flaton karszék 

A 2000. körüli években vásároltam a Rotonda székekből és a szétszerelten érkező  
Flaton karosszékekből. A székek a konyha-étkezőnkbe, a karosszékek a szobánkba 
kerültek. Ezeket a bútorokat azóta is használjuk; anyagukban, kivitelükben ma is 
kíváló tulajdonságúak. Egyedül a szövetek cseréjére és a Flatonnál az összehúzó 
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csavarok meghúzására volt szükség; amúgy ezek a székek még ma is újszerűnek 
tűnnek.  

Rövidítések 

Bútoripari Egyesülés Eső Magyar Bútoripari Egyesülés 
Bútorszövetség Bútorvállalkozók Országos Szakmai Szövetsége 
BRFK Budapesti Rendőr Főkapitányság
Csornai SE Csornai Sport Egyesület 
Domus Lakberendezési áruház lánc 
Egyetem Erdészeti és Faipari Egyetem, Nyugat-Magyarországi 

Egyetem, Soproni Egyetem 
FATE Faipari Tudományos Egyesület 
FOTEX Rt. Magyar-amerikai vállalkozás. Fő tulajdonos Várszegi 

Gábor  
FOTEX KC FOTEX Veszprém Sport Egyesület  1996 – 2005 közötti 

neve 
Glamorous Kft.  Fő tulajdonos Matolcsy Ádám  
Megyei, Városi Tanács Területi államigazgatási szerv – Önkormányzatok elődje
MTA Magyar Tudományos Akadémia 
ORFK Országos Rendőr Főkapitányság 
SMAFC Soproni Műegyetem Atlétikai és Futball Club
Soproni VSC, SVSE Soproni Vasutas Sport Club 
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A Veszprémi Faipar gyárudvara (1920-es évek)  

A Balaton Bútorgyár üzemcsarnokai (1990-es évek) 
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FATE emlékfüzetek a fafeldolgozás 19. és 20.  századi nagyjairól 
(Megjelentek a Fatáj-online FAGOSZ hírforrásban)

2009 Gaul Károly  (1854 – 1932) A hazai faipari szakoktatás 
úttörője

2010 Bódogh István (1908 – 1988)  A hazai állami bútoripar
és rekonstrukciójának 
szervezője

2010 Rieperger László (1919 – 1986) A szakosított nagyüzemi 
bútorgyártás kidolgozója 
és bevezetője

2011 Thék Endre  (1842 – 1919) Asztalosmester, bútor- és 
zongoragyáros, az első 
hazai bútorgyár alapítója

2011 Lugosi Armand  (1924 – 1990) A faipari gépészeti szak-
írodalom megteremtője
 és oktatója

2012 Lámfalussy Sándor (1890–1975) A zalai fahasznosítás 
úttörője, fejlesztője

2012 Barlai Ervin    (1899 – 1976) A zalai fűrészipar, a hazai 
 erdészetpolitika, és az  egész
 fagazdaság úttörője

2013 Fáy Mihály (1918 – 1999) A hazai farostlemezgyártás
megteremtője

2013 Schmidt Ernő    (1925 - ꝉ) A szombathelyi forgácslemez-
gyártás megteremtője

2014 Petri László      (1925 - A szövetkezeti és állami bútor-
ipar fejlesztője 

2014 Lele Dezső      (1930 - ꝉ) A Faipari Tudományos
Egyesület vezető tisztség-
viselője, történetírója

2015 Mahunka Imre  (1859 – 1923) Albertfalvai születésű 
józsefvárosi bútorgyáros

2020   Kurusa László  (1943- A zalai bútorgyártás korszerű-
 sítője, a Pannon fa- és bútor-

ipari  együttműködések
szervezője 

2021 Kelemen Miklós  (1939 - A vásárosnaményi forgács-
lemezgyártás szervezője

2021 Kormos Ernő  (1938 - A Balaton Bútorgyár és a 
rétegelt-hajlított székgyártás

 fejlesztője
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(Dr. Tóth Sándor László, 
Budapest, 2021. szept. 22 ).


