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Prof. Dr. Molnár Sándor, FATE elnök

Kedves faiparos Kollégák, Barátaim!

A 60. születésnapját ünneplő FATE újonnan megválasztott elnökeként mindenkit 
tisztelettel és szeretettel köszöntök. Engedjék meg, hogy céljainkról, feladatainkról, új 
elképzeléseinkről, fejlesztési javaslatainkról rövid tájékoztatót adjak.

1. A FATE az FMK Alumni szervezete
Közismert, hogy a FATE megalakulása után azonnal zászlójára tűzte a faipari 

mérnökképzés megszervezésének segítését. Ma a tagság 80%-át a Faipari Mérnö-
ki Kar (FMK) volt hallgatói alkotják. Az FMK és a FATE együttműködésének új 
állomását jelentette, hogy a FATE 1993-ban megszervezte az „Öreg Fás Diákok 
Baráti Körét”. Ezen együttműködések továbbfejlesztését, tartalmilag magasabb 
szintre történő emelését jelenti a FATE elnöke és az FMK dékánja által a közel-
múltban megkötött szerződés, mi szerint a jövőben a FATE a végzett hallgatók 
(Alumni) szervezeteként is tevékenykedve elősegíti az „Alma Mater” és a faipari 
mérnökök közötti információ áramlást, a hagyományok ápolását, megőrzését és 
nem utolsósorban törekszik az FMK működésének, fejlesztésének sokoldalú tá-
mogatására, a kar népszerűsítésére.

2. A FAIPAR című folyóirat a faipari kutatások, valamint a FATE és az 
FMK Alumni közös „szócsöve”

Megőrizve a szakmai-tudományos jelleget a lap folyamatosan (negyedévente) 
információkat biztosít az FMK eseményeiről és lehetőséget ad a gyakorlatban dol-
gozó kollégák eredményeinek bemutatására. Célunk minden „FATE-Alumni” tag-
nak negyedévente eljuttatni a folyóiratot. Bízunk abban, hogy a jelenlegi 1000 db 
példányszámot néhány év alatt többszörösére emelhetjük.

3. Jelszavunk és meggyőződésünk: a fa a jövő vezető nyersanyaga
Szeretnénk alkotó részesei lenni a fahasznosítás új alapokra helyezésének. 

Sajnos a profitot hajszoló világ nehezen tudja megérteni, hogy a klímaváltozás 
megakadályozásában, környezetünk védelmében kiemelkedő szerepe van a fater-
mékeknek. Hisz mindannyian jól tudjuk, hogy minden fatermék a levegő szén-
dioxidjából nyert szenet tartalmaz, kb. 50% részarányban. Így szükségesnek tartjuk 
az erdész-faiparos társadalom összefogását és közös fellépését a kormányzati szer-
vek és a szélesebb társadalom hatékony informálása céljából. ( Jó példa az Európai 
Fafeldolgozók Szövetségének, a CEI-BOIS-nak a Memoranduma a brüsszeli EU 
központ felé.)

4. „Sopronba vissza-visszamegyünk…”
Igen, szeretnénk, ha egy évben egyszer, mint a hajdan volt soproni LIGNO-

NOVUM-ok idején, mindenki visszatalálna Sopronba. Bízunk abban, hogy már 
2011-ben kicsi lesz a „KISZ-ház”, és a 150 éves SMAFC sportcsarnokban vagy 
egy óriás sátorban kell az összevont közgyűlést és szakestélyt megtartanunk. Hi-
szem azt, hogy van mire visszaemlékezni, és lesz mit megbeszélnünk. A selmeci-
soproni hagyományok ápolása mellett az eddigieknek megfelelően kiemelt figyel-
met kívánunk fordítani szakmánk történeti feldolgozására és a tárgyi emlékek 
összegyűjtésére, megőrzésére is.
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5. Jó szakképzés nélkül nincs színvonalas egyetemi képzés!
A faipari mérnökképzés merítési bázisát a szakközépiskolák jelentik. Tehát az 

itt folyó oktatás színvonala jelentősen befolyásolja az egyetemi képzés minőségét 
is. A FATE Oktatási Bizottsága az elmúlt évtizedek során mindig igyekezett a 
szakközépiskolákban oktató faipari mérnököket összefogni és eredményesen lob-
bizni a képzés támogatására. (Pl. kezdeményezte a szakközépiskolák CNC gépek-
kel történő ellátását.) A jövőben szeretnénk az Oktatási Bizottság munkájának 
megújításával még élőbbé, tartalmasabbá tenni a szakközépiskolákkal való együtt-
működést.

6. Helyezzük új alapokra a regionális tevékenységet a FATE területi szer-
vezetek és új „fás központok” kialakításával

A FATE az egyének, a mérnökök, technikusok szervezete. Nagy lehetőségek 
rejlenek a regionális együttműködések fejlesztésében. Ha tudunk egymásról, is-
merjük egymás tevékenységeit, lehetőségeit, alkotásait, hobbijait, akkor számos 
kérdésre, problémára könnyebben megtaláljuk a helyes választ. Nem „feszes szer-
vezetek” létrehozására gondolunk itt, hanem baráti találkozók, szakmai tapaszta-
latcserék, sőt szakestélyek szervezésére. Egy-egy faiparban fejlett városban és tér-
ségben – mint ahogy ezt több példa is igazolja – igen kedvezőek erre a lehetőségek.

7. Fontos a szakmai szövetségek jó együttműködése, a fás szakmák egysége
Zárógondolatként szükségesnek tartjuk még aláhúzni, hogy országunk terüle-

tének egy ötödét erdő borítja, ma kb. 20 ezer különböző terméket készítenek fából, 
az erdőhöz-fához kapcsolódó iparágak mintegy százezer embernek biztosítanak 
megélhetést, az erdő és fa szerepe kiemelkedő a szén-dioxid megkötésben, a kör-
nyezetvédelemben és még sorolhatnánk.

Az érdekeink érvényesítése, ágazataink prosperitásának segítése nem nélkü-
lözhetik azonban az együttgondolkodást, a szakmai szervezetek szoros együttmű-
ködését. Nincs szükségünk felesleges belső vitákra, széthúzásra. A FATE részéről 
erősíteni kívánjuk Sopronnak mint az erdő és a fa szellemi, szakmai-tudományos 
központjának a szerepét, de tudomásul kell venni, hogy a faipar gazdasági és geo-
gráfiai centruma nem Sopronban van! Tehát legyen minél több nagy jelentőségű 
faipari szakvásár, kiállítás Budapesten, Nyíregyházán vagy Zalaegerszegen is. Így 
van ez pl. Ausztriában is, ahol Bécs mellett Klagenfurt, Graz, Linz és egyéb váro- 
sok is jelentős faipari rendezvényeket tartanak.

Befejezésül szeretnék tisztelettel és barátsággal mindenkit 
meghívni 2010. szeptember 10-én az egyetemi Ifjúsági Házban 
(volt „KISZ-ház”-ban) 18 órakor tartandó közgyűlésünkre és 20 óra-
kor az Öreg Fás Diákok Baráti Köre által szervezett szakestélyünkre.
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