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Faipari Innovációs Társaság
2008. év határozatok könyve

1.2008.sz. Határozat
„A Faipari Innovációs Társaság Közgyűlése a mai napon végrehajtott
tagrevízió után az
alábbi tagokból áll: Babos Rezső; Bánky László; Fodor László; Kurucz
János; Dr. Apostol Tamás; Babits Tivadar; Bóber András; Pataki László;
Molnár András; Zoltán György; Mihucz György; Mihucz Györgyné;
Dessewffy Imre; Meggyesfalvi István; Dr. Molnár Sándor; Hőbör Tamás
azaz összesen: 16 fő."
2/2008.sz. Határozat
A közgyűlés ezen határozattal egyhangúan módosítja az Alapszabály 10.6.
pontját a
következő szövegre:
„ 10.6. Az Elnök A Társaságot az Elnök egy személyben képviseli, kivéve a
bankszámla feletti rendelkezést. A bankszámla feletti rendelkezésre az
elnök valamelyik helyettesével vagy az ellenőrző bizottság elnökével, vagy
annak valamelyik tagjával együttesen jogosult.
Az elnök feladata a tagság vezetése, összehívja az alapszabálynak
megfelelően a közgyűlést.
Egy személyben felelős a Társaság törvényes működéséért. Korlátozás
nélkül többször újraválasztható. Akadályoztatása esetén nevében az általa
meghatalmazott elnökhelyettesjogosult eljárni."
3/2008.sz. Határozat
A Faipari Innovációs Társaság Közgyűlése egyhangúan a Társaság Tagjai
közé választotta
a következő személyeket: Aradi László [Eger], Sas Tibor [Jászberény],
Sasova Anna [Jászberény], László Géza [Budapest), Somogyi Tamás
[Agárd], Sulyok Ferenc [Remeteszőlős].
4/2008.sz.Határozat
„A Faipari Innovációs Társaság 2008 évben az alábbi programokat kívánja
megvalósítani, ha a megfelelő pénzügyi keretek biztosíthatók:
„Vietnámi projekt" folytatása
Belföldi szakkonferencia szervezése Sopronban az új faiparos találkozó
idejére, vagy az egyetemi programhoz történő csatlakozás.
A korábban már az Egyesülettel együttműködő személyekkel lehetséges a
tagság bővítése. Erre megfelelő eszköz a budapesti találkozások
rendszeresebbé tétele.
Legalább egy, a szakmát szélesebb körben érintő nemzetközi
szakkonferenciára vagy kiállításra
történő kiutazás, megfelelő színvonalú delegáció kiküldése.
Folytatni kell a „Norvég alap" projekt munkáit azzal, hogy megfelelő
pályázatot (PI.Svájci alap)
kell találni a folytatáshoz.
Megfelelő színvonalon működtetni kell a „Kurrensfaipar "című lapot”

5/2008.sz. Határozat
A Társaság székhelyét 2008.október 20.-tól objektív okok miatt áthelyezi
az alábbi címre:
2094 Nagykovácsi Ady Endre u. 11/a.
A levelezési cím azonos a székhely címével.

FAIPARI INNOVÁCIÓS TÁRSASÁG
2006. évi határozatok könyve
1.sz. HATÁROZAT
„A jelen lévő tagok egyhangúan elfogadják az elnök által 2006 évben eddig végzett
munkáról szóló beszámolót.”
2.sz. HATÁROZAT
„ A tagdíj mértéke 2006 január 01.-től évi 1.500.-Ft, nyugdíjasoknak évi 150.-Ft. A
tagdíjat az ALAPSZABÁLY –ban foglaltak szerint kell befizetni.”

FAIPARI INNOVÁCIÓS TÁRSASÁG
2002. évi határozatok könyve
1.sz. HATÁROZAT
"A Faipari Innovációs Társaság alapszabályát a Fővárosi Bíróság határozatának
megfelelően megváltoztatja, az alábbiak szerinti új szövegrész kerül az
alapszabály 2. pontjába. E szövegrésszel együtt az egységes szerkezetbe foglalt
módosított alapszabály hitelesítésének módja megegyezik ezen jegyzőkönyv
hitelesítésével.
2. A társaság céljai:
A társaság célja, hogy tagjainak széleskörű, faipar és erdővédelem területén
elért eredményeit, valamint a faanyag, illetve a meglévő veszélyeztetett
erdőállomány iránt érzett elkötelezettség alapján támogassa a faipari
innovációs tevékenységet, a fával kapcsolatos kutatási célokat. A társaság
ezen cél elérése érdekében az alábbifeladatokat vállalja:
* Hazai és külföldi szakkonferenciák szervezésében közreműködés, illetve
hazai és külföldi szakkonferenciákon történő részvétel megszervezése ezekre
a magyar előadók, egyetemi hallgatók, doktoranduszok részvételének
megszervezése és anyagi támogatása.
* A társaság céljával kapcsolatos publikációk, hallgatói dolgozatok kiadásának
elősegítése, szakmai és anyagi támogatása.
* A társaság elősegíti és népszerűsíti a fa alapanyag felhasználásával készülő
különösen nagy hatású művészeti alkotások megismertetését és támogatja
létrejöttüket."
2. sz. HATÁROZAT
"A Faipari Innovációs Társaság a mai nap alapszabályát módosította. Az 1.sz.
határozatának megfelelő módosítással egységes szerkezetbe foglalta, mely a
továbbiakban a Faipari Innovációs Társaság alapszabálya."

FAIPARI INNOVÁCIÓS TÁRSASÁG
2000.-évi határozatainak könyve
1.sz. HATÁROZAT
„A jelen lévő alapító tagok egyhangúan elfogadják az előterjesztett alapszabályt
ebben az előterjesztett formában és tartalommal. Egyetértenek a bíró által javasolt
módosításokkal. Felkérik Apostol Tamást, hogy szerkessze azt egységes
szerkezetbe és a két jegyzőkönyv hitelesítő kézjegyével hitelesítse azt. A Társaságot
újra alakultnak nyilvánítjuk.”
2.sz. HATÁROZAT
„ A tagdíj mértéke havi 100.-Ft, nyugdíjasoknak havi 10.-Ft. A tagdíjat az
ALAPSZABÁLY –ban foglaltak szerint kell befizetni.”

FAIPARI INNOVÁCIÓS TÁRSASÁG
1999. évi határozatainak könyve
1.sz. HATÁROZAT
„A szervezet elnevezése :
Magyarul: Faipari Innovációs Társaság
Angolul: Innovation Society of Hungarian Wood Industry
A Faipari Innovációs Társaság működési formája: egyesület
A szövegben értelemszerűen az „egyesület" kifejezéseket „társaság" kifejezésre
kell cserélni."
2.sz. HATÁROZAT
Alapítók, az 1.sz. jegyzőkönyvben felsorolt jelen lévő magánszemélyek.
Továbbá alapítok azok a csatlakozó magánszemélyek is, akik az erre a célra
rendszeresített ívet csatlakozási szándékuk jeleként 2000. márc. 15.-ig
aláírják.
3.sz. HATÁROZAT
Az Alapszabály 4. pontjának szövege a következő:
„4. A társaság tagjai:
* alapító tagok
* a később felvett tagok
A tagok közül azok az alapító tagok, akik személyesen részt vettek az 1999
dec.14.-i alapító közgyűlésen és a jelenléti ívet alapítói szándékuk
egyértelmű jeleként aláírták. Alapító tagok külön pontban részletezett
jogokkal rendelkeznek. A társaságnak tagja lehet bárki, aki egyetemi,
főiskolai vagy technikusioklevéllel rendelkezik és legalább két alapító tag
javasolja felvételét. A felvételről a közgyűlés dönt „
4.sz. HATÁROZAT
Az Alapszabály 6. 1. ponttal kiegészül, szövege a következő:
„6.1 Az alapító tagok különleges jogai:
Az alapító tag javaslatot tehet új tag felvételére. Javaslatba hozni csak az
alábbiakat lehet: Egyetemi, főiskolai vagy technikusi oklevéllel rendelkező
személyek."
5.sz. HATÁROZAT
,,A tervezet 10.4. szövegrészből elmaradnak a következők:
Második sor zárójeles rész: „csak faipari mérnök végzettségű lehet"
Harmadik sor zárójeles rész:"az egyik fő csak faipari mérnök végzettségű
lehet. A tervezet 10.5. szövegrészből elmaradnak a következők:
Második sor zárójeles rész:" csak erdőmérnök vagy faipari mérnök
végzettségű lehet Harmadik sor zárójeles rész:" az egyik fő csak faipari
mérnök végzettségű lehet
A tervezet 10.7. szövegrészben az első mondat a következőre módosul:
„Elnökhelyettes bármelyik tag lehet"
A tervezet 10.8. szövegrészében az első mondat a következőre módosul:

„Elnök bármelyik tag lehet
A tervezet 10.9. szövegrészben az első mondat a következőre módosul:
,,Az ellenőrző bizottság tagjai közé bármelyik tag megválasztható.„
A tervezet 10.6. pontja helyébe a következő szöveg lép:
„10.6. Az elnök
Az első két ciklusban elnök csak alapítói joggal rendelkező tag lehet. A
későbbiekben a társaság elnöke bármelyik tag lehet, aki legalább öt éve
megszakítás nélkül a társaság tagja. A társaságot az elnök egy személyben
képviseli, kivéve a bankszámla feletti rendelkezést. A bankszámla feletti
rendelkezésre az elnök valamelyik helyettesével együttesen jogosult. Az
elnök feladata a társaság vezetése, összehíja
az alapszabálynak
megfelelően
a
közgyűlést.
Egy
személyben
felelős
a
társaság
gazdálkodásáért és törvényes működéséért. Ugyanaz a személy legfeljebb
két egymást követő cikluson keresztül lehet elnök. Akadályoztatása ese
tén nevében az ellenőrző bizottság elnöke jogosult eljárni."
A tervezet 10.3.1. felsorolás kiegészítése:
„f./ Új tagok felvétele"
A tervezet 10.3.1. zárómondata a következő képen módosul:
„Az a./ ; e./ és f./ pontokban foglaltak szerinti döntés meghozatalához a
határozatképes közgyűlés tagjainak 75% + 1fő szavazata szükséges."
6.sz. HATÁROZAT
A tervezet 13.pontjának második bekezdésének szövege helyére az alábbi
szöveg kerül:
„Alapítok azok a csatlakozó magánszemélyek is, akik az erre a célra
rendszeresített ívet csatlakozási szándékuk jeleként 2000. márc. 15.-ig
aláírják."
7.sz. HATÁROZAT
A 12. pont utolsó mondata helyére a következő szöveg lép:
„Ekkor dönthet a közgyűlés a kizárásról."
8.sz. HATÁROZAT
„ A jelen lévő alapító tagok egyhangúan elfogadják az előterjesztett
alapszabályt ebben a jegyzőkönyvben foglalt módosításokkal együtt.
Felkérik Apostol Tamást, hogy szerkessze azt egységes szerkezetbe és a két
jegyzőkönyv vezető kézjegyével hitelesítse azt. A Társaságot megalakultnak
nyilvánítjuk.”

