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A MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE (HuGBC) 

KÖZGYŰLÉSEINEK HATÁROZATAI 

2021 

 

01/2021.05.26. Közgyűlési Határozat 

A Közgyűlés elfogadja a napirendet. 

 

02/2021.05.26. Közgyűlési Határozat 

A Közgyűlés elfogadja a 2020. évi felügyelőbizottsági értékelést 

 

03/2021.05.26. Közgyűlési Határozat  

A közgyűlés elfogadja a 2020. évi közhasznúsági jelentést és a pénzügyi beszámolót. 

 

04/2021.05.26. Közgyűlési Határozat 

A Közgyűlés elfogadja a 2021-es tevékenység- és költségvetéstervet, valamint az eddigi 

eredményeket. 

 

05/2021.05.26. Közgyűlési Határozat 

A közgyűlés megválasztja: Radnóty Zoltánt, Szentesi Máriát alelnöknek, Hartvig Lajost, Noéh 

Gábort, Töreki Szabolcsot, Plájer Dórát elnökségi tagnak, Fegyverneky Sándort, Radványi Gábort, 

Szarvas Gábort felügyelőbizottsági és Kurucz Reginát, Jenei Attilát, Király Tamást, .etikai bizottsági 

tagnak, Hulesch Mátét etikai bizottsági póttagnak. A most megválasztott alelnökök, elnökségi 

tagok, felügyelőbizottsági és etikai bizottsági tagok megbízatása 3 évre szól, 2024. május 26. 

napján jár le. 

 

06/2021.05.26. Közgyűlési Határozat  

A Közgyűlés nem fogadja el, hogy az egyéni tagok éves tagsági díja 12.000 Ft 2022. január 1-jétől, 

kivéve a nyugdíjas egyéni tagokat. 

 

07/2021.05.26. Közgyűlési Határozat  

A Közgyűlés elfogadja, hogy a nyugdíjas egyéni tagok éves tagsági díja 6.000 Ft 2022. január 1-jétől. 
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08/2021.05.26. Közgyűlési Határozat  

A Közgyűlés elfogadja, hogy 2022. január 1-jétől visszavonásig azon vállalati tagok éves tagsági díja 

2 millió Ft, amelyeknek az utolsó lezárt üzleti évben a nettó belföldi értékesítési árbevételük 50 

milliárd 1 Ft vagy afeletti volt. 

 

09/2021.05.26. Közgyűlési Határozat 

A Közgyűlés nem fogadja el, hogy minden olyan vállalati tag, amelynek Magyarországon közhiteles 

forrásból megállapítható, értelmezhető árbevétele nincs VAGY a következő gazdasági 

főtevékenységeket végzi TEÁOR szám alapján: 4110 Épületépítési projekt szervezése 4120 Lakó-és 

nem lakó épület építése 6420 Vagyonkezelés (holding) 6430 Befektetési alapok és hasonlók 6492 

Egyéb hitelnyújtás 6499 Mnsegyéb pénzügyi közvetítés 6491 Pénzügyi lízing 6419 Egyéb monetáris 

közvetítés 6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan 

bérbeadása, üzemeltetése, a legmagasabb, 2 millió Ft éves tagdíjat fizeti 2022. január 1-jétől. 

 

10/2021.05.26. Közgyűlési Határozat  

A Közgyűlés elfogadja, hogy azok a társaságok (pl. ingatlan alapok), amelyeknek Magyarországon 

közhiteles forrásból megállapítható, értelmezhető árbevétele nincs és TEÁOR számuk sem, éves 

tagsági díja a vállalatokra vonatkozó aktuális tagdíjmaximum összege, az elnökség a tagnak 

indokolt esetben tagdíjkedvezményt adhat a határozat hatályba lépésétől. Ezt a határozatot a 

2021-évi tagdíjra is alkalmazni kell. 

 

11/2021.05.26. Közgyűlési Határozat 

A Közgyűlés nem fogadja el, hogy azok a társaságok (pl. ingatlan alapok), amelyeknek 

Magyarországon közhiteles forrásból megállapítható, értelmezhető árbevétele nincs és TEÁOR 

számuk sem, éves tagsági díja a vállalatokra vonatkozó aktuális tagdíjmaximum összege. Az egy 

jogi személy által kezelt alapok esetében tagdíjkedvezmény igénylése esetén ezeknek az alapoknak 

egyszeres közös szavazati joga van a határozat hatályba lépésétől. Ezt a határozatot a 2021-évi 

tagdíjra is alkalmazni kell. 

 

12/2021.05.26. Közgyűlési Határozat  

A Közgyűlés nem fogadja el, hogy minden olyan vállalati tag, amelynek Magyarországon közhiteles 

forrásból megállapítható, értelmezhető árbevétele nincs ÉS a következő gazdasági 

főtevékenységeket végzi TEÁOR szám alapján: 4110 Épületépítési projekt szervezése 4120 Lakó-és 

nem lakó épület építése 6420 Vagyonkezelés (holding) 6430 Befektetési alapok és hasonlók 6492 

Egyéb hitelnyújtás 6499 Mnsegyéb pénzügyi közvetítés 6491 Pénzügyi lízing 6419 Egyéb monetáris 

közvetítés 6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan 
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bérbeadása, üzemeltetése, a legmagasabb, 1 millió Ft éves tagdíjat fizeti a határozat hatályba 

lépésétől. Ezt a határozatot a 2021-évi tagdíjra is alkalmazni kell. 

 

13/2021.05.26. Közgyűlési Határozat 

A Közgyűlés elfogadja, hogy a frissen alakult, lezárt üzleti évi pénzügyi beszámolóval nem 

rendelkező tagok éves tagsági díja a vállalatokra vonatkozó aktuális tagdíjminimum összege a 

határozat hatályba lépésétől. Ezt a határozatot a 2021-évi tagdíjra is alkalmazni kell. 

 

14/2021.05.26. Közgyűlési Határozat  

A Közgyűlés elfogadja, hogy azok a meglévő és új vállalati tagok, amelyek esetében csak az egyik 

vállalati üzletág érdekelt a HuGBC tagságban és a vállalaton belül elkülönített költségvetése, így 

bevétele is van, a tagdíjszámítás alapja az üzletág belföldi értékesítésének nettó árbevétele a 

határozat hatályba lépésétől. Ezt a határozatot a 2021-évi tagdíjra is alkalmazni kell. Az árbevételt 

a vállalatvezetésnek kell igazolni az Egyesület felé, mely információt az Egyesület bizalmasan kezel. 
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