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TAGSÁGI JELENTKEZÉSI LAP MAGÁNSZEMÉLYEK, DIÁKOK RÉSZÉRE 
 
Az alábbi űrlap kitöltésével, valamint a tagsági nyilatkozat aláírásával jelentkezhet  
a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC) rendes tagjainak sorába. 
 

 
   A fenti adatok megadásával az érintettek kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy tagi 

kapcsolattartás céljából a HuGBC a megadott személyes adataikat felhasználja és kezelje. Minden 
érintett elolvasta és tudomásul vette az Adatvédelmi Szabályzat tartalmát. 

RENDES TAGSÁG 

RENDES TAG az a magyar vagy külföldi természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet, aki/amely belépési szándékát írásban, az erre rendszeresített 
formanyomtatványon kinyilvánítja; az Egyesület alapszabályát elfogadja; a tagdíjat befizeti.) 

Kérjük, a megfelelő kategóriát jelölje be! 

 6 000 Ft diák 

 36 000 Ft egyéni tag (magánszemély) 

A BELÉPÉS CÉLJA 

 Tudásgyarapítás 

 Vállalati tudás, tapasztalat megosztása, terjesztése 

 Szakmai kapcsolatok építése, networking 

 Építésügyi szabályozás befolyásolása 

 Szakmai tanácsadás igénybevétele 

 A fenntartható épített környezet megvalósításának támogatása 

 Egyéb, éspedig: ......................................................................................... 

ADATOK 

Név   

Foglalkozás / 
tevékenységi kör 

  

Lakcím /Számlacím   

Postacím   

Mobiltelefonszám  

Honlap, hivatalos FB vagy 
Linkedin oldal (ha van) 

  

E-mail cím   

http://www.hugbc.hu/adatvedelem
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ÉVES TAGSÁGI DÍJ BEFIZETÉSÉNEK MÓDJA 

 
A tagdíjat/partneri támogatást a Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének 
bankszámlájára történő átutalással lehet befizetni a tagdíjszámla kézhezvétele után. 

 

Számlaadatok   
 Számlavezető bank: Magnet Bank 
 Név:    Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete 
 Számlaszám:    16200010-10080515-00000000 

 
A tagsági jogviszony az adott tagsági kategóriára vonatkozó teljes összeg befizetésével és a 
befizetés igazolásának az Egyesület titkárságára történő eljuttatásával lép életbe. 

 
A tagsági jelentkezési lapot kitöltve és aláírva juttassa el az alábbi postacímre vagy 
szkennelve az alábbi e-mail címre. 
 

Postacím:  Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete 
    1037 Budapest, Seregély u. 6. 

E-mail cím:   info@hugbc.hu 

 
 
 
Kelt: ………………………, ………… év …….……………….. hónap ……… nap 
 
 
 
 
          ……………………………………………. 
 
          Aláírás 
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TAGSÁGI NYILATKOZAT 
 

Ezúton kifejezem belépési szándékomat a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC) 
tagjainak sorába. Egyetértek az Egyesület alapszabályával és az abban foglalt célokkal, és elfogadom 
azokat. Kijelentem, hogy az Egyesületet aktívan támogatom, és hozzájárulok a fenntartható épített 
környezet létrehozásához. Kötelezettségeimet és jogaimat megismertem, és azokat magamra nézve 
kötelezőnek tekintem. 

A Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének küldetése a környezettudatos épületek létrehozásához 
szükséges ismeretek terjesztése, ezáltal a környezetvédelem elősegítése Magyarországon. Ennek keretében 
az Egyesület támogatja a már meglévő eredmények, a környezettudatos, fenntartható tudományos 
megoldások és technológiai ismeretek terjesztését a lakosság és a szakmai csoportok körében, valamint 
elősegíti az új, környezetbarát megoldások kifejlesztését. Emellett kiemelt célként törekszik arra, hogy a 
magyar lakosság körében a környezettudatosság nagyobb ösztönzést kapjon. Az Egyesület további fontos 
célja az épített környezet olyan mértékű átalakítása, amely fenntartható és a következő generációk 
egészségét nem veszélyeztető módon szolgálja az emberek igényeit.  
 
A környezettudatos épületek tervezésének és kivitelezésének megkönnyítése érdekében szorgalmazza a 
legújabb technológiák és megoldások oktatását. A fenntartható kivitelezés megvalósításáért segíti a 
megfelelő szabályozó feltételek kidolgozását, ugyanakkor vonzó beruházási feltételeket biztosít. A tudás 
megosztása és az innovációk bátorítása céljából szélesíti a belföldi, regionális és nemzetközi 
együttműködést. Kutatja, összeállítja és terjeszti a régió számára legjobb módszereket, támogatja azok 
adaptálását és kivitelezését. 

Az Egyesület által kínált tagsági feltételeket ismerem, azokat elfogadom, és a tagsági feltételeknek 
megfelelek. A jelentkezési lapot kitöltöttem. Tagsági jogviszonyom hatályba lépése esetén teljesítem 
ebből fakadó kötelezettségeimet. Vállalom az éves tagdíj befizetését, hozzájárulva ezzel az Egyesület 
működéséhez. Tudomásul veszem, hogy tagsági jogviszonyom az Egyesület kedvező döntése alapján 
jön létre.  

 
Kelt: ………………………, ………… év …….……………….. hónap ……… nap 
 
 
         ……………………………………………. 
          Aláírás 
 

 
Egyesületi döntés: 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Kelt: ………………………, ………… év …….……………….. hónap ……… nap 
 
 
 
………………………………………… 
HuGBC elnök aláírása 


