FATE-FMK együttműködési megállapodás
Dr. Jereb László, a NymE FMK dékánja
Horváth Tibor, a FATE elnöke

Ünnepel a Faipari Tudományos Egyesület. 60 év gazdag hagyománya,jelentős
eredményei, a faipart, a faanyagtudományt és a műszaki tudományt, a faipari kö
zép- és felsőfokú oktatást támogató tevékenység, több ezer tag és több száz aktív
szerepet vállaló szakember - e szavakkal (és még sok minden mással) írhatjuk le
iparágunk szakmai-tudományos szervezetét.
Ünnepi lapszámunkban beszámolunk erről a hosszú, küzdelmes, de egyben si
kerekkel, örömökkel is tarkított 60 évről. Külön cikkekben mutatjuk be az Egye
sület, az Ifjúsági Tagozat, a Szenior Klub és az Oktatási Bizottság tevékenységét,
hosszabb vagy rövidebb időre visszatekintő, de minden esetben gazdag múltját.
Itt, a bevezetőben szeretnénk most néhány szót ejteni az Egyesület jövőjéről, meg
újult, felfrissült szerepéről, amelynek az alapját a Faipari Tudományos Egyesület és
a NymE Faipari Mérnöki Kara között 2010. február 25-én létrejött megállapodás
képezi:
.Az együllnlliködőfelek megál/ap/lolldk, hogy a FATE tagságát
nöki Kar volt hal/galdi alkotják,

Igy

döntően

a Faipari Mér

szükségét érzik annak, hogy a több élJtiudes szakmai

együllnlliködést-többnyire azonos célok bázisán -jogilag is szorosabbá, surveullebbé tegyék
az aMbbiak surint:
1.

A FATE 1994-ben létrehoztil és mi/ködteti a selmeci-soproni hagyomdnyokat ápolO
"Öregfás diákok Baráti Köre" nevü társaságot. A FMKjavasolja a társaság képústltí
mogato tevékenységének bővítését és a tagok sz.ámára aJölyamatos informáciok biztosítfÍ
sát akaréleteből. Eun

együllmüködésrőla

FATE és az FMK által közösen megjelente

tell "Faipar" c. szaklap rendsuresen tájékoztatja a volt hal/gatokat.
2.

A FATE vál/alja, hogy a jelen ..Megál/apodás· aláírását

követően Jölyamatosan

el/átja

az fMK alumni szerveuteként a kapcsolatok építését, survezését a volt hal/gatok fo
lyamatos tájékoztatását és évente egy soproni rendezvény keretében biztosítja a személyes
kapcsolallO/·tás

lehetőségét.

Ezen soproni találkozora a "Faipar" külön számában közre

adja az alumni tagok névsorát,

elérhetőségét,

valamint tájékoztatást ad az FMK és a

szakma aktuális eredményeiről.
3.

A FMK örömmel veszi a FATE kezdeményezését és vál/alja, hogy az alumni tevékeny
séggel iisszeftggésbenfinansúrona a Faipar c. szaklap kiadását és teTjeszJéJét, valamint
hozzájárul a rendezvények szervezéséhez.

4.

Együllmiíködő felek kiemelkedőfiladatnak

tekintik aftipari szakképzésfejlesztését, ösz

szehangolását. E célboI a FATE Oktatási BizolIsága hagyományainak

megfelelően

tö

rekszik összeJögni az alap- és középfokú szakképzés intézményeit. Az Oktatási Bizollság
mindmkori veutőjét a Faipari Mérnöki Kar delegálja.
5.

Az

együllműködésJölyamatosságát

csoport.Ifi

(vezető

a FATE alelnöke (Prif Dr. Takáts Pétel) soproni

D,: Csupor Károly) az IjjlÍsági Tagozat

vezetője

(Papp Tibor egyetemi

tanársegéd) és a Faipmfösurkesztője (Dr. Rf/O LászlO) biztosítják. "
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