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TAGSÁGI FORMÁK
ÉVES TAGSÁGI DÍJAK

Adományozás, tartós adományozási megállapodások esetén a tagdíjak korlátlanul csökkenthetőek 
az adományozás mértékével, tekintettel arra, hogy a jelenleg hatályos adózási szabályok szerint, az 
adóalap az adomány teljes összegével, míg tartós adományozás esetén az adóalap 120%-al 
csökkenthető.

A Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének alapítói, azok a természetes személyek, akik az 
alapításban aktívan részt vettek, az alapításhoz szükséges szakmai, anyagi és egyéb feltételeket 

biztosították.

Besorolás Meghatározás Alapítói Hozzájárulás

Alapító tag Az alapítói listában szerepelő magánszemélyek. 25.000,-- HUF

2009. január 26-ig történő csatlakozással.

Név Egyesületi Tisztség Munkahely

1 Fegyverneky Sándor Elnökség, Elnök NFGM Építészeti és Építésügyi Főosztály, országos 
főépítész

2 Frei Imola, LEED AP Elnökség, Alelnök EcoID Consulting / USA; HuGBC

3 Dr. Reith András Elnökség, Alelnök MÉRTÉK Építészeti Stúdió Kft.

4 Dr. Pálvölgyi Tamás Elnökségi tag BME Környezetgazdaságtan Tanszék; MÉASZ

5 Radványi Gábor Elnökségi tag Futureal Csoport

6 Szekér László Elnökségi tag IV Kft.

7 Molnár Imre Felügyelő Bizottság Klimol Kft.

8 Dr. Szécsi Gabor, LEED AP Felügyelő Bizottság Pleszkáts Ügyvédi Iroda

9 Sarusi-Kiss József Felügyelő Bizottság Saturex Consulting

10 Kovács Péter Alapító tag Szent Lóránt u. 14 Kft.

Alapító Tagok
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Név Egyesületi Tisztség Munkahely

11 Eltér Istvan Alapító tag Magyar Epitész Kamara, Elnök

12 Ertsey Attila Alapító tag KÖR Kft.

13 Kazinczy Gyöngyvér Alapító tag Hárskúti Megújuló Energia Központ

14 Z.Halmágyi Judit Alapító tag Főpolgármesteri Hivatal; Városfejlesztési és Városkép 
Védelmi Bizottság

15 Jani Ildikó Elvira Alapító tag KvVM Környezetfejlesztési Főosztály

16 Márfi József, LEED AP Alapító tag Turner Construction / USA

17 Márta Irén Alapító tag Holcim Hungária Zrt.

18 Schön József Alapító tag Schön Építész Iroda Kft.

19 Dr. Ürge-Vorsatz Diana Alapító tag Central European University (CEU)

20 Vargha Mihály Alapító tag Építészfórum

21 Zalavári Jozsef, DLA Alapító tag BME Gép és Terméktervezési Tanszék

22 Kovács István Alapító tag Szent Lóránt u. 14 Kft.

(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.)

Tiszteletbeli Tagok
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(Vállalatok, cégcsoportok, társaságok és egyéni vállalkozók, illetve mindazon szervezetek és 
magánszemélyek, amelyek/akik egyetértenek az Egyesület céljaival, és befizetik a taggyűlés által 

meghatározott tagdíjat.)

Besorolás Meghatározás Díj

Rendes tag I. (egyéni vállalkozó vagy magánszemély) 100.000,-- HUF

Rendes tag II. (2–10 főt foglalkoztató szervezet) 250.000,-- HUF

Rendes tag III. (10–50 főt foglalkoztató szervezet) 500.000,-- HUF

Rendes tag IV. (50-nél több főt foglalkoztató szervezet) 1.000.000,-- HUF

(Környezetvédelmi és más szakmai, társadalmi szervezetek, kormányszervek, intézmények, oktatási 
intézmények, nem nyereségorientált szervezetek, illetve mindazon szervezetek, amelyekkel az 

Egyesület egyedi együttműködési megállapodást köt.)

Díj: Egyedi megállapodás szerint A társult tagokra vonatkozó tagdíj mértéke a felek között, az 
adott esetre vonatkozóan létrehozott egyedi együttműködési megállapodástól függ, mely rögzíti a 

társult tagság feltételeit, illetve a társult tag kötelezettségeit.

Besorolás Meghatározás

Társult tag I. (kormányzati szervek, minisztériumok, önkormányzatok)

Társult tag II. (oktatási intézmények, tanszékek, kutatóintézetek)

Társult tag III. (egyesületek, alapítványok, NGO-k)

Társult tag IV. (egyéb GBC-k, máshova nem besorolhatók)

Társult tag V. (oktatók és diákok egyedi elbírálás szerint)

Rendes Tagok

Társult Tagok
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PARTNERI TÁMOGATÁS

EGYSZERI ALAPÍTÓ PARTNERI TÁMOGATÁS 2009-BEN

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 
biztosítják, melynek fejében szervezetük megjelenik az Egyesület partner szintű támogatói között.

Besorolás Meghatározás Díj

Alapító Partner I. (2009. július 31-ig történő csatlakozással) 750.000,-- HUF

Alapító Partner II. (2009. szeptember 30-ig történő csatlakozással) 1.000.000,-- HUF

Alapító Partner III. (2009. december 31-ig történő csatlakozással) 1.500.000,-- HUF

ÉVES PARTNERTÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK 2010-TŐL

Mindazon partnerek, akik 2010. január 1-e után, a tagdijon felüli  támogatásukkal segitik a HuGBC 
működését, melynek fejében szervezetük megjelenik az Egyesület partner szintű támogatói között.

Besorolás Díj

Támogató 250.000,-- HUF

Ezüst Partner 750.000,-- HUF

Arany Partner 1.500.000,-- HUF

Platina Partner 2.500.000,-- HUF

Alapító Partnerek

HuGBC Partnerek
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TÁJÉKOZTATÓ AZ ADOMÁNYOZÁSI LEHETŐSÉGEKRŐL

Közhasznú tevékenység a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési 
cél nélkül szolgáló tevékenység, ezért az állam támogatásban részesíti azon társaságokat akik, az 
ilyen tevékenységet folytató szervezeteket támogatják.  A közhasznú tevékenység gyakorlását az 
állam oly módon támogatja, hogy az adományozó cégeket adókedvezményben részesíti a 
következőkben meghatározott módon.

Támogatás a társasági adóban

Tao tv. 7. §. (5) Az adózás előtti eredmény csökkentéseként az adomány
a) teljes összege és a közhasznú szervezetekről szóló törvény szerinti tartós adományozás 

esetén az első teljesítést követő évtől ezen a jogcímen adott adomány további 20 
százaléka, de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény 20 százaléka érvényesíthető 
közhasznú szervezet, egyház támogatása és közérdekű kötelezettségvállalás esetén.

Adomány, tartós adomány

A társaságiadó-alany támogatót az adománynak minősülő támogatások esetében illeti meg 
kedvezmény. Adomány alatt a közhasznú, a kiemelkedően közhasznú szervezet részére a közhasznú 
szervezetekről szóló törvényben nevesített közhasznú tevékenységek támogatását kell érteni.

Az "egyszerű" adomány mellett sajátos konstrukció a tartós adományozás, amely a közhasznú vagy a 
kiemelkedően közhasznú besorolással rendelkező szervezet és a támogatója között írásban kötött 
szerződés alapján valósítható meg. Az ilyen támogatás csak pénzben, vagy - a nem magánszemély 
támogató esetében - értékpapír formájában nyújtható. A szerződésben a támogató arra vállal 
kötelezettséget, hogy a támogatást a szerződéskötés (szerződésmódosítás) évében és az azt követő 
legalább három évben, évente legalább egy alkalommal - azonos vagy növekvő összegben -
ellenszolgáltatás nélkül adja azzal, hogy nem számít ellenszolgáltatásnak, ha a közhasznú (kiemelten 
közhasznú) szervezet szolgáltatásnyújtása keretében utal az adományozó nevére, tevékenységére. A 
tartós adományozási szerződésre tekintettel érvényesíthető külön kedvezmény a szerződéskötés 
második évétől kezdődően illeti meg az adományozót, feltéve hogy az első adományozás a 
szerződéskötés évében - majd az azt követő években legalább egy alkalommal - meg is történt.

Kedvezmény

Az adomány, a tartós adomány - csakúgy, mint az egyébként adott támogatás - a társaságiadó-
törvény alapvető szabálya szerint növeli az adóalapot, ugyanakkor meghatározott mértékű adóalap-
csökkentési lehetőség is kapcsolódik hozzá. Az adomány kedvezménye a társasági adóban tehát úgy 
érvényesül, hogy adóalap-növelő tételként minden támogatást figyelembe kell venni, csökkentő 
tétel viszont csak az adománynak minősülő támogatások után érvényesíthető.

Szankció

A tartós adományozás magasabb kedvezményéhez kapcsolódó, az adományozási szerződés 
meghiúsulása miatti szankció mértéke attól függ, hogy a nemteljesítés kinek a \"hibájából\" történt. 
A megelőző években érvényesített többletkedvezmény összegével kell megnövelni az adózás előtti 
eredményt, ha az adományozó a szerződésben foglaltakat a másik szerződő fél a közhasznúsági 
nyilvántartásból való törlése vagy jogutód nélküli megszűnése miatt nem teljesítette. Ha az 
adományozó bármely más ok miatt nem teljesített a szerződésnek megfelelően, akkor az igénybe 
vett többletkedvezmény kétszerese az adózás előtti eredményt növelő tétel.


