Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete
Hungary Green Building Council (HuGBC)

TAGOK
SZEREPE ÉS FELELŐSSÉGÜK, JOGAIK ÉS KÖTELESSÉGEIK
Alapító Tagok
A Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének alapítói, azok a természetes személyek, akik az
alapításban aktívan részt vesznek, az alapításhoz szükséges szakmai, anyagi és egyéb feltételeket
biztosítjak.

ALAPÍTÓ TAGOK
SZEREPÜK ÉS FELELŐSSÉGÜK:
- A HuGBC tagjai, szakmai es anyagi támogatói.
- Aktiv szerepet vállalnak az Egyesület stratégiai működésének kidolgozásában,
irányitásában.

-

Az épitesi szféran belül szerzett tudásuk és széleskörű tapasztalataik kamatoztatása révén
segitik az Egyesületet szakmai programok tervezésében es azok sikeres megvalósitásában.
Szélesköru kapcsolatrendszerük révén további tagokat toboroznak.
Támogató partnereket es szponzorokat toboroznak, segítik az Egyesület programjainak,
működésének sikeres finanszírozását.
Szükség szerint szerepet vállalnak (lehetőleg vezetői, irányítói szerepet) az Egyesület
munkacsoportjaiban, bizottságaiban.
Megjelennek, es aktivan résztvesznek az Egyesület talalkozóin, programjain, rendezvényein.

KÖTELESSÉGEIK:
-

-

betartja az Egyesület Alapszabályának rendelkezéseit és vezető szerveinek határozatait,
az Egyesület Alapszabályának szellemében munkálkodik,
tisztségviselésre történt megválasztása esetén a tisztséggel járó feladatait elvégezi,
amennyiben körülmények változása folytán a tisztséggel járó feladatokat elvégezni nem
tudja, felmentését kéri,
az alapitói hozzájárulási díjat befizette,
legjobb tudása szerint segíti elő a környezetet minél kevésbé terhelő és társadalmilag felelős
működést saját szervezeténél,
lehetősége szerint közremüködik az Egyesület kezdeményezéseiben a környezettudatos és
társadalmilag felelős építés elősegítése érdekében.
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Rendes Tagok
Vállalatok, cégcsoportok, társaságok és egyéni vállalkozók, illetve mindazon szervezetek és
magánszemélyek, amelyek/akik egyetértenek az Egyesület céljaival, és befizetik a taggyűlés által
meghatározott tagdíjat.

TAGOK, PARTNEREK & TÁMOGATÓK
SZEREPÜK ES FELELŐSSÉGÜK:
-

-

Az Egyesület tagjai, szakmai es anyagi tamogatói.
Tudásukat es tapasztalataikat kamatoztatják az egyesületi tagság sokoldalú szakmai
kategóriáin keresztül, ezzel is segitve az Egyesületet aktuális szakmai programok
tevezésében es azok sikeres megvalósitásában.
Szükség szerint közreműködnek és szerepet vállalnak (többek között vezetői szerepet is) az
Egyesület munkacsoportjaiban, bizottságaiban.
Megjelennek, es aktívan résztvesznek az Egyesület találkozóin, programjain, rendezvényein.

JOGAIK:
-

használhatják az Egyesület logóját a Titkárság által meghatározott formában,
meghatározott kedvezménnyel vehetnek részt a Egyesület rendezvényein,
ingyenesen, vagy adott kedvezménnyel vehetik igénybe a Egyesület szolgáltatásait,
tanácskozhatnak és szavazhatnak a közgyűlésen,
tisztségviselésre választhatnak és választhatók az Egyesület bármely szervébe,
javaslatokkal, indítványokkal és panasszal fordulhatnak az Egyesület bármely szervéhez,
különös tekintettel az Egyesület céljait szolgáló új tevékenységek ajánlására,
részt vehetnek az Egyesület szakmai tevékenységében, ahol lehetőség szerint elsőbbséget
kapnak,
kérhetik a Felügyelő Bizottság állásfoglalását.

KÖTELESSÉGEIK:
-

-

betartja az Egyesület Alapszabályának rendelkezéseit és vezető szerveinek határozatait,
az Egyesület Alapszabályának szellemében munkálkodik,
tisztségviselésre történt megválasztása esetén a tisztséggel járó feladatait elvégezi,
amennyiben körülmények változása folytán a tisztséggel járó feladatokat elvégezni nem
tudja, felmentését kéri,
a tagsági díjat esedékességének idején befizeti,
legjobb tudása szerint segíti elő a környezetet minél kevésbé terhelő és társadalmilag felelős
működést saját szervezeténél,
lehetősége szerint közremüködik az Egyesület kezdeményezéseiben a környezettudatos és
társadalmilag felelős építés elősegítése érdekében.
www.hugbc.org
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Társult Tagok
Környezetvédelmi és más szakmai, társadalmi szervezetek, kormányszervek, intézmények, oktatási
intézmények, nem nyereségorientált szervezetek, illetve mindazon szervezetek, amelyekkel az
Egyesület egyedi együttműködési megállapodást köt.

TÁRSULT TAGOK JOGAI & KÖTELESSÉGEI:
A társult tagok, jogaira és kötelességeire vonatkozólag a rendes tagok jogai és kötelességei
irányadóak azzal az eltéréssel, hogy a Közgyűlésen tanácskozási joggal vehetnek csak részt.

KORMÁNYZAT, ÖNKORMÁNYZATOK
SZEREPÜK ES FELELŐSSÉGÜK:
- Az Egyesület stratégiai partnerei.
- Hozzájárul, támogatja es jóváhagyja az Egyesület munkáját és működését.
- Aktivan bekapcsolódik, részt vesz az Egyesület aktuális szakmai forumjaiban, segiti az
Egyesület kezdeményezéseinek érvényesülését, valamint az Egyesület és a Kormányzatok,
Önkormanyzatok közös céljai, és erőfeszitései közötti sikeres koordináciot, parbeszédet a
jogalkotás es szabályozás teren.

EGYETEMEK
SZEREPÜK ES FELELŐSSÉGÜK:
-

Az Egyesület stratégiai partnerei.
A diákok a fenntartható és környezettudatos felelősségvállalás itánti lelkesedésükkel,
tehetségük és érdeklődésük révén friss energiákat mozgósítanak meg, dinamikus lendületet
hoznak az Egyesület programjaiba. Az Egyesülettel együttműködve közös szakmai
programokat, rendezvényeket, workshopokat szerveznek és dolgoznak ki. Helyszint és
technikai hátteret biztositanak aktuális fenntarthatósági szemináriumok, tréningek számára.

-

Műszaki tanácsot, támogatást nyújtanak.
Az Egyesület partnereként részt vesznek a környezeti értékelési és minősitési rendszer
kidolgozásában.

-

Közreműködnek egy “Emerging Green Builder“ program létrehozásában annak érdekében,
hogy minél több diákot és fiatal szakmabelit vonjanak be az Egyesület munkájába és
programjaiba, ezzel is elősegitve a diákok önkéntes közreműködését promóciós
tevékenységekben.
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HASONLÓ TAGSÁGÚ, CÉLÚ SZAKMAI SZÖVETSÉGEK, CIVIL SZERVEZETEK
SZEREPÜK ES FELELŐSSÉGÜK:
-

Együttműkődési megállapodások kialakitása a HuGBC es más szakmai szövetségek, civil
szervezetek között, mely létrejöhet:
o Közös marketingtevékenység kapcsán létrehozott partneri megállapodás formájában
o Közös konferenciák, szemináriumok, kiállitások szervezése es finanszirozésa révén.

EGYEB GBC-K
SZEREPÜK ES FELELŐSSÉGÜK:
-

Kapcsolatépítés, kapcsolatmegosztás
Kölcsönös tapasztalat- es erőforráscsere
A nemzetközi GBC-kel és a World Green Building Council-lal együttműködve regionális Green
Building Council rendezvények tervezése és szervezése.

Tiszteletbeli Tagok
Azon természetes személyeknek akiket, a szakmai tevékenységük illetve pályafutásuk során elért
eredményeire, vagy a Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének tett kiemelkedő szolgálatára
tekintettel az Egyesület érdemesnek tart, a szervezet közgyűlése tisztelebeli tagságot adományozhat.
A tiszteletbeli tagok jogaira és kötelességeire vonatkozólag a rendes tagok jogai és kötelességei
irányadóak azzal az eltéréssel, hogy a Közgyűlésen tanácskozási joggal vehetnek csak részt.
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PARTNEREK, TÁMOGATÓK
SZEREPE ÉS FELELŐSSÉGÜK, JOGAIK ÉS KÖTELESSÉGEIK
Alapító Partnerek
Vállalati tagok, cégcsoportok, társaságok és egyéni vállalkozók, illetve mindazon
szervezetek és magánszemélyek , akik az alapítást követően, 2009. december 31-ig, a
tagdijon felüli támogatásukkal az Egyesület működésének kezdeti feltételeihez szükséges
anyagi hátteret biztosítotják.

SZEREPÜK ÉS FELELŐSSÉGÜK:
-

Az Egyesület első anyagi támogatói, akik a tagdijon felül az Egyesület működésének kezdeti
feltételeit biztositják.
Adományukkal nem válnak a HuGBC tagjává, azonban Alapitó partneri minőségükben
kötelesek az Egyesület hitelességének megőrzése érdekében, az Alapszabályban
megfogalmazott elveknek megfelelően tevékenykedni.

JOGAIK ÉS KÖTELESSÉGEIK:
-

Idöbeni korlátozás nélkül használhatják a HuGBC Alapitó Partnere megtisztelő cimet.
Az Alapitó partner logója a HuGBC weblapján időbeni korlátozás nélkül megjelenik.
Az Alapitó Partner cim viseléséhez köteles a meghatározott mértékű támogatást a
meghatározott határidőn belül az Egyesület rendelkezésére bocsátani.

HuGBC Partnerek
Mindazon partnerek, akik 2010. január 1. után, a tagdijon felüli támogatásukkal segitik a
HuGBC működését.

SZEREPÜK ÉS FELELŐSSÉGÜK:
-

Ez Egyesület anyagi támogatói, akik a működés feltételeihez és az Alapszabályban foglalt
célok megvalósitásához szükséges anyagi eszközök biztositásához járulnak hozzá.
Adományukkal nem válnak a HuGBC tagjává, azonban Alapitó partneri minőségükben
kötelesek az Egyesület hitelességének megőrzése érdekében, az Alapszabályban
megfogalmazott elveknek megfelelően tevékenykedni.

JOGAIK ÉS KÖTELESSÉGEIK:
-

A támogatás rendelkezésre bocsátásától számitott egy évig használhatja a HuGBC Partnere
megtisztelő cimet, kiegészitve a támogatásnak megfelelő fokozattal.
A Partneri jogviszony fennálása alatt a HuGBC helyet biztosit a cég logója számára
weblapján, továbbá rendezvényein, kiadványaiban reklámfelületet biztosit.
www.hugbc.org
info@hugbc.org
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