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Magyar Környezettudatos

EpítésEgyesülete
Közhasznúsági i elentése
a 2016-os esztendőról

1.

ALTALANOSINFORMACIOK

Az

egyesület 2009.05,13-án alakult.

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a PC.107l2O09l2-I végzéssel13370

sorszám

alatt, mint közhasznú szervezetet bejegyezte.

Az egyesület olyan, a kömyezet iránt elkötelezett építészekből,mémökökből, ingatlanfejlesztőkből, építőanyaggyártókból, ingatlan-kezelőkbőI, gépészekbő|, gazdasági szakemberekből, az építésgazdaságkülönböző területein
működő cégekből és szervezetekből egyesületi formában alakult non-profit, országos szakmai, ársadalmi
együttműködés a miénk, mely célként tíízteki maga elé azt, hogy a szükséges piaci, oktatási és jogalkotási feltételek
elősegítése révénhozzájáruljon a környezetileg felelős és egyben megtérülő építkezésigyakorlatok elterjedeséhez
Magyarországon,

Az

egyesület vezetésében utoljára 201,4.04.23.-án változás álli be, 2014.06.13. kelttí jogerős végzéssel(sáma
76.Pk.60252l2009l15) új képviselőként Baross Pál (1118 Budapest, Somlói út21,.) kenilt bejegyzésre. Dr. Reith András
képviseleti joga azonos dátumon megszűnt. Az egyesület közgyűlése2015.1,2.02-án fogadta e| azúj Ptk (2013. évi V.
törvény) szerinti Alapszabályt, mely a Fővárosi Törvényszék 16.Pk.60.250l2009l37 végzésealapján 2016.11.03-án
emelkedett jogerőre. A hatályos Alapszabály az egyesület honlapján, a
http;//www.huebc.hu/resources/docs/Alapszabalv 2015 12 02.odí linken tekinthető mee. Fontosabb változások az
egyesületi tagok jogállása, a tagfelvételi eljárás, és az egyesület szervezeti rendje fejezetekben történt.

2.

SZÁMVITELIBESZÁMOLÓ

A Magyar Környezettudatos EpítésEgyesülete

2016. évben gazdálkodásáról a sámviteli törvénynek és a kapcsolódó
előírásoknak megfelelve egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege
5.62O ezer Ft, a saját tőke 0 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a
közhasznú szerv ezeti eredmény kimutatásból.

3. rörrsEcvETEsI TÁMocATÁsrrrHaszNÁrÁsa
Tárgyévben a Szervezet 26 ezer Ft állami támogatást kapott az adőzők llo-os felajánlásaiból, valamint a Nemzeti
Kulfurális Alapból 1.385 ezer F| melyet az egyesület a cél szerinti tevékenységérehasznált fel teljes egészében2016-os
adóévben.

4.

VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL

KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

201,6-ban alapítói hozzájárulás címénnem történt beíizetés,a2076-ban nem volt fel nem használt egyesületi

ágdíj. Az

eddig elhatárolt összegbőI 2016 évben 7.748 ezer Ft értékkerült feloldásra a felmerült költségek fedezésére. A bevételek
passzív időbeli elhatárolásiirrak összege 2O'],6,12.31,.-én 4.240.948 Ft-ra módosult. Az egyesületi céI eléréseérdekében
2016-ban tagdíjként13.826.695 Ft befizetés történt.
A Szervezet mindig törekszik arra,hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése
érdekében,de abban az esetben amennyiben ez nem sikerül, úgy azt a bevételétpasszív időbeli elhatárolással a
következő évre átviszi. Az egyesület a közhasznú tevékenységeinekérdekébenközhasznú szakmai konferenciák és
továbbképzések szervezését, illetve közhasmú társadalmi kommunikációs tevékenységekben való részvételttűzte ki
célul alaptevékenységhez kapcsolódóan. Ezen cél elérésérekívánja felhasználni a következő években az eddig elhatárolt
bevételeit. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 2. sz. melléklete mutatja be.

5. cÉrszEntNTI

JuTTATÁsoK KIMuTATÁsA

Az egyesület nem nyújtott még támogatást, ígV e soron nem történtek kifizetések.

6. KözpoNTI KöLTsncvrrÉst sznnvrőr, EtxütöNírErr Árrarrat pÉNzalaptót, HELyI
öNxonnaÁlqyzertót, rnErürEsI öNxonrrÁNyzlrox rÁnsurÁsÁrór ns MINDEZEK
sznnvEtrőL KApoTT rÁuocarÁs unnrÉxn
Tárgyévben egyesülettink a 3. pontban bemutatott támogatáson kívül kapott támogatást.
A 3. sz, mellékletben részletes tájékoztatás található a támogatásokról.

7. A KözHAszNú szERvEzET vEzETő TIszTsÉGvIsELőINEK NyúJToTT IuTTArÁsoK
ILLEWE összncr

ÉRTEKE,

Egyesüleünk személyi jellegű ráfordítása 10.583 ezer Ft volt, mely 1 fő egyesületi titkár és 1, fő titkár asszisztens
munkabérébőI, illetve járulékaiból, valamint 1 fő IT szakembernek fizetett juttatásból adódik. Szervezettink vezető

tisztségviselői ebben az évben csak a szükséges reprezentációs költség kifizetéséről rendelkeztek, melyek a
konferenciákon belépődíj ellenében nyújtott étkezéssel van összefiiggésben, összegét tekintve 245 ezer Ft. A törvény
által megengedett 10%-os költségkorlátba belefér a reprezentációs költség, így többlet adófizetési kötelezettség nem
keletkezett az egyesületben. Megállapítható, hogy a szewezetnél indokolatlan kifizetés nem történt/ nem nevezhető a
reprezentációs költség, költségtérítés juttatási formának. A nevezett kifizetések részletezetéséta 4. szárrrú melléklet
tartalmazza.

8.

AKÖZASZNÚ IEVnXENYSEGRŐL SZÓLÓnÖUO
8.1

TARTALMI BESZÁMOLÓ

A környezettudatos, fenntartó tudományos megoldások és technológiai ismeretek teriesztése, ezálta| a
környeze§édelem elősegítése:
Green Walk programsorozat
Az egyesület a Nemzetközí Zöld EpítésHetén 2016. szeptember

át szervezte
meg a programsorozatot. Az esemény nagy eredménye, hogy bejutott a ,,Civil Díj 2076" 40 döntőse közé a
beérkezett 110 kezdeményezés közül. Tényleges eredmény, hogy összesen 17 helyszírve látogathatott el a
mintegy 500 regisztráló magánszemély és a zöldépítésiránt érdeklődő szakember. 2a1,6-ban 8 új helyszínt
sikerült bevonnunk a programba. A Green Walk kezdeményezés a Nemzetközi Zöld EpítésHetének
megünneplésére jött létre 2013-ban. A résztvevők környezettudatos, minősített irodaházakat, autonóm és
aktívházakat, passzívházat, sportcsarnokot, élőgépes technológiával működő szennyvíztisztítőtnézhettek meg.
Az épületbejárások szakmai vezetéssel zajlottak, így a résztvevők a leginkább illetékes szakembereknek
teheiték fel kérdéseiket. A bemutatott épületek nagy része máskor nem látogatható a nagyközönség számára.
A progtamsorozatot élénkmédiaérdeklődéskísérte,a részvétel ingyenes volt.
26. és október 1. között

6 napon

Green Walk fotóp á|y ázat

Green Walkon fotópályázatot is hirdethink a résztvevőknek. A figyelem felkeltését a
közönségszavazás szavatolta az egyesüIet Facebook oldalián. Összesen 317 szavazatot kapott a 16 pá|yázó
'1,07fotója. A szakmai zsűri által legjobbnak ítélt15 pályaművet 2o17-ben ki is állítjuk egy ingyenes, többhetes
201,6-ban

a

tárlaton.

Energia Rally a Fővárosi Állat- és Növénykertben
2016. december 10-én megújuló energiákat bemutató Energia fátszótérrel és ahozzá kapcsolódq Energia Rally

elnevezésű interaktív állomásokkal

új oktatási-nevelési helyszínnel gyarapodott a Fővárosi Állat-

és

Növénykert. A projektet a DBU (Német Szövetségi Kömyezetvédelmi Alapítvány) részleges hnanszíroásával
a Fővárosi Állat- és Növénykert valósította meg. A Magyar Kömyezettudatos EpítésEgyesülete (HuGBC)
vállalt feladata a projektben konzultáció és tanácsadói tevékenységvolt az Energia Rally kapcsán, valamint
széleskörű szakmai kommunikáció. Utóbbi átnyúlik 2017 -re is.

A játszótetet szegélyező Energia Rally állomások - melprek edukációs szövegeit egvesűlettink készítette eI -

a

viz-, a földhő-, a nap- és a szélenergiát komplex módon, hazai jelenléti.ikre kitérve mutatják be. Valamennyi
tablóhoz interaktív, a gyerekeket aktivitásra, a jelenségek megfigyelésére serkentő feladatok társulnak, Az
elsődleges célcsoport az iskolás korosztály, de igy.ekeztiink a íiatalabbaknak is tanulási lehetőséget nyújtani
J

abban a reményben, hogy idővel kömyezettudatos felnőttekké váljanak. A nagyobbak számáta ez a játszőtét
ugródeszkaként szolgálhat az érdeklődésüknek megfelelő önálló kutatáshoz is.

A játszótérhez kapcsolódóan, QR kóddal könnyen elérhető online tartalom is készült az Állatkert honlapján a
magyar mellett angolul és németiil is, szintén az egyesület közreműködésével.
Véleményezések
Az egyesület tagjai a kömyezettudatos építészetitervezés, kivitelezés és üzemeltetés megismertetésénés
gyakorlatban történő meghonositásán tul feladatuknak tekintik, hogy aktív szerepet töltsenek be a nemzetközi
és hazai, e területet érintő jogalkotási, szabályozási folyamat előkészítésébenis. Az egyesület a bevált és
működő szakmai csatornái és véleményezésieljárásai mellett nyitott minden új megkeresésre és
egyúttműködésre, annak érdekében,hogy építettkömyezetiink élhetőbbé váljon.

Az egyesüIet 2016-ban az alábbi véIeményezésiprojektekben vett részt:
Fenntartható épületek értékelését
célzó európai keretrendszer véleményezéseA WorldGBC európai
régiója 2013 óta támogatja egy közös uniós keretrendszer felállítását, rnege|őzve az Európai Bizottság

2014-ben kiadott ,,Erőforrás-hatékony lehetőségek az építőiparban" cirnű közleményét. Az
egyesületünk tagjai, szakemberei lehetőséget kaptak, hogy ehhez a keretrendszerhez
hozzászőlhassanak, véleményezhessék. A témával kapcsolatban több telefonkonferencián volt
lehetőségünk részt venni, és más GBC-kel együtt kialakítani az ERN egységes álláspontját.
Egyeztető tárgyalás egy európai közös minősítő rendszerről: Baross Pál elnök, Beleznay lÍva alelnök,
Barta Zsombor elnökségi tag és Reith András alapító tag részvételea megbeszéIésen, mely Füleky Zsolt
építésügyihelyettes államtitkárral zajlott (Andrea Moro, az iiSBE ltalia elnöke kezdeményezésére)
A Budapest 2024 olimpiai pályánat és fenntarthatósági koncepciójának megvitatása, visszaielzések
adása az egyesüIet áIláspontjával: Fegyverneky Sándor HuGBC nagyköve! dr. Reith András korábbi
HuGBC elnök és Radványi Gábor HuGBC alelnök a 82024 Fenntarthatósági és Utóhasznosítás
csapatával találkozott személyesen szeptember 29-én,
NFM és Nemzetközi Energia Ügynökség (tEA) klímapolitikai és energiahatékonysági tematikáiú
tárgyalás: Az|EA rendszeresen mély elemzést készíta tagállamok energiapolitikájáról. Az úgynevezett
IEA ,,in-depth review" részekéni elsőként egy részletes kérdőív kitöltésére kerüIt sor. Ezt követően
tényfeltáró delegáció érkezett Magyarországra 2016. október 10. és 14. között. Látogatásuk során
találkozni kívántak a kormánvzat, a hatóságok és az ipat, valamint a szakmai és civil szervezetek
képviselőivel egyaránt. A találkozón Beleznay Eva a]elnök fejtette ki az egyesület véleményétés
álláspontját.
XII. kerületi Önkormányzat kerületi építésiszabályzatfenntarthatósági

feiezetének véleményezése

Az egyesület más szervezetek szakmai rendezvényein történő ismeretterjesztő, a környezet védelmét, a
fenntarthatóságot képüselő megjelenései 2016-ban:

o A
o
o
e
.
.

o

VI. iroda,hu Az Ev irodája versenyben a szakmai zsűri tagja volt Radványi Gábor, a a HuGBC
alelnöke, ahol befolyása volt az ,,AzEv Legzöldebb Projektje" kategória odaítélésére

Green Social Budapest networking; Smart Cities előadás az ABLID mémökirodától a HuGBC
felkérésére

Ener8iaklub szakpolitikai konferencia: Beleznay Eva alelnök előadása ,,Milyen lenne a klímatudatos
lakás-, illetve várospolitika?" címmel
Beleznay Eva alelnök részvétele a Greennovciós Nagydíj zsűrijében
Baross pál alnök előadása a well-being konferencián,,Mémi azt, arni intuitívan nyilvánvaló" címmel
Baross Pál elnök moderálta a BCSDH Action 2O20Magyarország Fórumán az,,épületeK'workshopot
a ,,Miként tegyük eredményesebbéa magyarországi üzleti szektor pozitív hatását a klímaváltozás
vonatkozásában?" kérdésben
Noéh Gábor HuGBC tag előadása a MaTáSzSz konf,erencián ,,EgyedüI nem me$f, a távhőpiac
bővítéséneklehetőségei és feltételei ingatlanfejlesztői szemmel" címmel
Ertsey Attila HuGBC tag előadása a Zug|ői Energiahatékonysági Tanácsadó lroda (ZETI) megnyitása
alkalmából rendezett minikonferencián városi energiahatékonyság témában,
A FIABCI Ingatlanfejlesztési Nívódíj zsűrijében zsűritag volt Beleznay Eva alelnök
4

.

kömyezetvédelmi szolgáltatók és Gyártók szövetségének konferenciáján, mely Az építésiés bontási
hulladékok helye a körforgásos gazdaságban címet viselte, Belezray IÍva alelnöktartott előadást
,,Tervezett másodnyersanyag felhasználásról"

Technológiai isrneretek teri esztése tömegkommunikációs c§atornákon
Ismeretterjesztő, kitekintő cikkeket közlünk a fenntartható építészettémakörében. Az egyesület szerkeszti a
Metszet építészetifolyóirat ,,Zőld oldalak" rovatát, mely két oldal terjedelmű minden lapszámban (kb, 6
lapszám évente).
A 2016-os cikkek:
. Iipített kömyezet: egészségés termelékenység, avagy épületek a jó kőzérzetért
o kömyezettudatossportlétesítmények
. Me8tartott elegancia: az Andrássy úti Hotel Moments felújítása
. Napelemhelyzet pro és kontra: ahogy a szakértők látják
. Új nézőpontok a zöldépítésbena #BETTERBUILDGREEN konferencián
o Integrált felújításistratégia készült középületekre

Az Ecolife

magazinban évente 3-6 alkalommal van lehetősége egyesülettinknek publikálni

1

oldal

terjedelemben.
2016-ban az a|ábbi megjelenések voltak:

o
.
.

Fenntartható épületek az egészségünkért:a környezettudatos létesítményekéa jövő
sokszereplős összefogás a hazai ző|d építésben:HuGBc a fenntartható építésért

Úzöldépítésinézőpontok: #BETTERBUILDGREEN

Az Epítési Megoldások szaklap őszi számában Márfi Jőzseí, HuGBC tag a WELL minősítési rendszerről írt
hosszabb szakcikket.

Havonta 1400 e-mail címre küldjük ki ingyenes Zől'd, Hírlevelünket melyben az egyesület honlapján megjelenő
hazai és nemzetközi cikkek, tanulmányok legjelentősebbjeire hívjuk fel a figyelmet. Ebben a hírlevélbentesszük
közzé eseményeinke| programjainkat is.

Technológiai ismeretek teriesztése szakmai együttműködéssel
2016 novembet 1,7-én egyesületünk társult tagsává vált a Magyar BIM Szövetség (MABIM). Célja a BIM
technológia hazai szabványainak kidolgozása és a későbbiekben karbantartása, összhangban a nemzetközi
meghatározásokkal, eljárásokkal és elvárásokkal. A szövetség elkészítiés karbantartja a magyarországi BIM
tanúsítási rendszert; tanúsítjaaz etre önkéntesen jelentkező piaci szereplőke! szorgalmazza és szakmailag
támoga§a a BIM technológia oktatását. A technológiával kapcsolatos szakmai konferenciákat, rendezvényeket
szervez; kutatásokat kezdeményez és végez a BIM tárgyában. Ezek eredményeit rendszeresen közzéteszi;
rendszeres képzéstbiztosít a tagjai számára; naprakész táiékoztatással, piaci információval látja el a Szövetség
tagjait; ajánlásokat fogalmaz rr.eg az állami döntés előkészítőknek és döntéshozóknak; kapcsolatokat építki
hazai és nemzetközi társszövetségekkel, szervezetekkel; szakmai tagozatok létrehozásával összefogja a lehető
legszélesebb körben a BIM tárgykörébe tartozó szakterületeket. Eg,yesületiink a fenti célokkal egyetért, és közös
tevékenységek kialakítását szorgalm azza 2077 -ben.
8.2 Környezettudatos

épületek létrehozásához szükséges ismeretek teriesztése Magyarországon:

Szakmai védnökség a KNE épületek tervezésénektémakörében
20'1,6. április 19-május 24. kőzött az egyesület szakmai védnökségével valósult meg az VI. Öko-logikus
Építészetkonferencia-sorozat. A 7 helyszínen (Pécs, Veszprém, Miskolc, Győ1 Debrecen, Budapest, Szeged,)
zajló eseményekre összesen 558 résztvevő volt kíváncsi. Széles szakmai közönséget sikerült megszólítani:
építészeketműszaki ellenőröket, önkormányzati szakembereket, oktatókat, diákokat. Az egyesületet
előadóként Barta Zsombor, akkreditált BREEAM International tanúsító és BREEAM In-Use auditor, a HuGBC
elnökségi tagja képviseltg aki az eső magyar minősitett felsőoktatási épület, a budapesti CEU felújítás
tanulságairól tartott előadást a BREEAM minősítési rendszer elvárásainak szemszőgéből.

HuGBC saiát képzések
IÍvek óta tartó, folyamatosan frissüló naprakész információkkal és tapasztalati tudásanyaggal futó
A-tőlZ-igtovábbképzés-sorozatunk 2 modulját rendezttik meg 2016. november 17Kömyezettudatos Építés
én és december 8-án, országos meghirdetéssel. Az előadók a fenntartható építésműhelytitkait osz§ák rr:.eg, az
elvi dimenzióktól a gyakorlati ismeretekig. Az elismert szakemberek előadásaikban a közelmúltban

megvalósult kisebb-nagyobb, esetenként városi léptékűkörnyezettudatos szemlélettel létrehozott új épületek
és épület-felújításoktervezésének és megvalósításának tapasztalatairól tartanak előadást. A gyakorlati fudást
pedig kiegészítik elméleti és tudományos háttérrel is. Az alábbi két modulon 80 fő szakember vett részt.

modul címe és tartalma: Kömyezettudatosság települési léptékben(MEK továbbképzési pontérték2 pont):
Ökologikus településfejlesztés; Települések kömyezettudatos minősítése; A fenntartható város;
Kömyezettudatos várostervezés - Kompakt város, Fenntartható város; Növények jelentősége a közösségi
1.

terekben

modu] címe és tartalma: Kömyezetfudatos családiházak (MEK továbbképzésipontérték 2 pont): Aktívház Tegyünk le valamit az asztalra!; Autonóm családi ház, Penc; Tervezés teljes életciklusra; Szemléletváltás: a
passzívház nem cél, hanem eszköz
Minősített Magyar ÉpiletekAdatbázis a HuGBC honlapján
Az egyesület szakemberei által készített és az egyesület honlapján bármely látogatónak szabadon hozzáférhető
Minősített Magyar Épületek Adatbázis 2013-ban készült eI,2016-ban is folytatódott a naprakésszé tétele. Az
adatbázis átfogó képet ad a környezettudatos minősítéssel rendelkező hazai épületekről. A cél a szakma
képviselői, a média és a nagyközönség tájékoztatása a terület hazai eredményeiről. Az egyesület folyamatosan
és naprakészen elérhetővé teszi a magyar épületek BREEAM, LEED és DGNB épüIetminősítésirendszerekben
történő minősítéseit.
2_

8.3

Oktatási, képzési,kutatási és feilesztési programok szen ezésévelelősegíti a környezettudatos

technikák

fejlődését:

HuGBC & RICS Green Talk szakmai összeiövetel
A Royal Institute of Certified Surveyors (RICS) és az egyesület közös szervezésében 2012-ben indult el a
HuGBC & RICS Green Talk, mely havi rendszerességú, 1-2 órás szakmai fórum. Az eseményen a két szervezet
szakemberei vagy külsős meghívott előadói számára nyitott a lehetőség, hogy innovatív a zöldépítést előrébb
vivő gondolataikat megosszák egymással, az érdeklődőkkel, és 2015 óta a CEU diákjaival is. Az előadások,
gondolatébresztő témafelvetések után a hallgatóságnak lehetősége van arra, hogy kérdéseket tegyen fel., és az
alkalmak második órája párbeszédbe, együttgondolkodásba hajlik át. A HuGBC & RICS Green Talk célja, hogy
a két szervezet szakemberei rendszeresen találkozva eszmecserét folytathassanak a zöldépítésről, és a kapott
gondolatokat továbbvíve a HuGBC és az RICS is magasabb tudásszintre emelhesse tagjait és az érdeklődő
diákokat, szakembereket. A rendezvények ingyenesek.
2016-ban az alábbi témái voltak a rendezvénynek:

.
o
o
o
.
.

LEED Roundtable és GreenBuild konferencia az USA-ban (résztvevői beszámoló)
Antarktiszi expedíció, kihegyezve a klímaváltozásra és a tennivalókra
Napenergia trendek külföldön és Magyarországon
cEu campus Redevelopment projekt bemutatása épületlátogatással
A Hong kong Green Building council működése tapasztalatcsere a vezetőkkel
A Budapesti Biodóm kömyezeti fenntarthatósága

Saiát, HuGBC szeryezésű konferencia
A 2016-os programjaink köztil talán a legbüszkébbek a #BETTERBUILDGREEN elnevezésű konferenciánkra
vagyunk. Az épitészeknek,ingatlanfejlesztőknek, fenntartóknak, üzemeltetőknek, hatósági és zöldépítéssel
foglalkozó szakembereknek szóló eg}mapos konferencián a World Green Building Council kampányának
Change your perspective! (Válts nézőpontot!) szlogenjéhez híven a környezettudatos építésttöbb kömyezetvédelmi, társadalmi-szociális és üzleti, szempontból - iárfuk körül kiilföldi és hazai szaktekintélyek
előadásaiban, illetve panelbeszélgetésekben. A 110 résztvevő építész,épüleigépész,beruházó, íel|esztő, épületüzemeltető és a zőIdépítésterén elkötelezett szakember olyan előadásokat hallhatott, amelyek - remélhetőleg -

Új

gondolaiokra, megközelítésre serkentették őket,

es tovább
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mozdította a zöldépítésről alkotott fogalmakat egy

magasabb platformra, ósszesen 23 előadót és panelbeszélgetés résztllevőt sikerült megszólaltatnunk. Nagyon
sok pozitív visszajelzést kaptunk az e|őadások minőségére, felépítéséreés tartalmára vonatkozóan.

Tudásátadás, információcsere a worldGBc nemzetközi szewezeti hálózaton kereszttil:
Az egyesület a World Green Building Council (www.worldgbc.org) elismert magyar tagszervezete, így a világ
számos országában működő szervezetnemzetközi tapasztalataira is támaszkodik, élvonalbeli stratégiai elveke|
módszertant és gyakorlatokat h.oz Magyarországra. A WorldGBC munkatársai bekapcsolódtak
tevékenységeinkbe és a nemzetközi szervezetben működő kapcsolati háló lehetővé tette, hogy külföldi

szakembereket hívjunk Magyarországra. A #BETTERBUILDGREEN előadóinak összeállításában }ames
Drinkwater, a WorldGBC Europe Regional Network (ERN) igazgatóia is a segítségünkre volt. Ó a,iánlotta
előadónak Luca Bertalot-t az Európai Jelzálog Szövetség (EMF) titkárát. Valamint maga fames Drinkwater is
az előadők között szerepelt.
Egyesülettink a WorldGBC Fejlődő tagjaként megfigyelőként vehetett részt a WorldGBC BUILD UPON
a kormányzatok, az ipat és a civil szíérafigyelmének fe]keltésével
előmozdítsa a "nemzeti felújítási stratégiák" létrejöttét és megvalósítását. Ezek olyan hosszű távú
forgatókönyvet jelentenek, amelyek nemzeti szinten a lakó- és kereskedelmi létesítményekfelújítrását célozzák.
Egyesületiink meghívást kapott workshopokra is, A WorldGBC és a projekt íeléaz elköteleződésünket úgy
fejezük ki, hogy elkészítettüka projekt egyik feladatát a magyar döntéshozói térképetvalamint több felújítási
kezdeményezéstis feltöltötii.ink a prol'ekt Renowiki felületére. A BLIILD LIPON-on belül 2016. szeptember 202-1,. között
Madridban tartották a Leaders' Summít konferenciát, melyen egyesüIetr.ink is képviseltette magát
szakértő által. Itt számos európai szakember osztotta meg tapasztalatait, amiről beszámoltunk a honlapunkon
projektjében, melprek célja, hogy

is.

9.

A KÖzHAszNÚ TEvEKENysÉGRŐt szÓtÓ BESZÁMOLÓ ttirvény szerint előírt kötelező elemei aPK-742
ielű nyomta§ány alapján:
Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói alapján az egyesüIet a 2016-os évben megfelel a
közhasznú jogállásnak.
Közhaszrrú tevékenységhez kapcsol ód ó közf ela dat, jogszabályhely;

Az7997. évi CLVI. törvény 26.§-ának

c. pontjából: 3,4,7,9

felsoroltak szerinti köáaszrrú tevékenységek:

3. tudományos tevékenység, kutatás,
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés,ismeretterjesztés,
7.

műemlékvédelem,

9. környezetvédelem.

Budapest, 2017. március 10.

Baioss
!{,,Pet
Pál

elnök
Zfuadék:
E közhasznúsági jelentést a Magyar Környezetfudatos Epítés Egyesülete közgyűlése 2O77. április 11-i ülésén elfogadta.
Az elnök intézkedik, hogy az elfogadott beszámoló alapján 2017. áprllis 14. napján a kötelező adattartalmúPK-142 je|ű
nyomtatvány elkészítésemegtörténjen.
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