Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer
A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e
gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk a belföldi vagy
külföldi székhelyű vállalkozásokat (gazdasági társaságokat, egyéni cégeket, egyéni
vállalkozókat stb.), intézeteket, intézményeket, más jogalanyokat, amelyek (akik) a Green
Business Szövetség alapelveihez kötődő tevékenységet végeznek, valamint a Szövetség
alapszabályát magára nézve kötelező érvénnyel elfogadják, és a tagdíj fizetését vállalják.

A Szövetségi tagság az alábbi tagsági kategória valamelyikébe kerül besorolásra, ami a tagok
jogállását is meghatározza:
1. Üzleti Tag
2. Rendes Tag

1. Üzleti Tag
A Szövetség Üzleti Tagjai egyenlő jogokat élveznek és jogosultak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

részt venni az Szövetség tevékenységében,
tanácskozási és szavazati joggal részt venni a Szövetség gyűlésein, indítványokat tenni
ezek napirendjére, tárgysorozatára, részt venni a határozatok meghozatalában,
észrevételeket, javaslatokat tenni, véleményt nyilvánítani a Szövetség működésével
kapcsolatban,
kezdeményezni egyes szakmai kérdések közös megvitatását, és képviseletét,
jogosult a Szövetség szolgáltatásait igénybe venni,
jogosult a Szövetség által összeállított statisztikai adatok, elemzések – külön
szabályok szerinti – megismerésére és felhasználására,
betekinteni a Szövetség nyilvántartásaiba,
felvilágosítás kérésre a Szövetség tevékenységéről, amelyre a Szövetség 30 napon
belül köteles választ adni,
mindennapi működése során használni a szövetség logóját, marketing elemeit.

Az Szövetség Üzleti Tagja köteles:
•
•

•
•
•
•

a Szövetség eredményes működését elősegíteni,
a Szövetség alapszabályában, belső szabályzataiban, a meghozott határozatokban
foglaltaknak megfelelően eljárni, a rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségnek
határidőre eleget tenni,
üzleti működésében és tevékenységében az egyesület alapszabályában
meghatározottakat és az üzleti élet normáit betartani,
a tudomására jutott üzleti titkot megtartani,
az egyesület Elnökségének a Tagokra nézve kötelező határozatai szerint eljárni,
a közgyűlés által meghatározott mértékű tagsági díjat belépéskor, illetve évente
határidőre megfizetni.

2. Rendes Tag
•
•
•

a Szövetség minden Rendes Tag nevében fát ültet, melynek költségét a tagdíj
tartalmazza
kedvezményes áron részt vehet a Szövetség által szervezett eseményeken,
konferenciákon,
mindennapi működése során használhatja a Szövetség logóját, marketing elemeit

A rendes tag köteles:
•

az Szövetség Üzleti Tagjaira vonatkozó kötelezettségek megtartására

Éves Tagdíjak mértéke
Üzleti Tag:
Rendes Tag:

100.000 Ft/Év
25.000 Ft/Év

A tagsági viszony keletkezése és megszűnése

A tagság létrejötte:
Az üzleti tagsági tagfelvétel a szövetség elnökségi hatáskörébe tartozik. A belépési kérelmet
az elnökség nevében az elnök terjeszti az elnökségi és az elnök által kijelölt személyek elé.
Az érvényes döntéshez a jelenlevő szavazatra jogosult tagok legalább háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
A rendes tag felvétele az elnökség hatáskörébe tartozik. A belépési kérelmet az elnökség
nevében az elnök terjeszti az elnökségi és az elnök által kijelölt személyek elé. Az érvényes
döntéshez a jelenlevő szavazatra jogosult tagok legalább háromnegyedes szótöbbséggel
hozott határozata szükséges.

Az egyesületi tagság megszűnésének esetei:
•
•
•
•
•

a tag kilépése,
a tagsági viszony egyesület általi felmondása,
a tag kizárása,
a tag jogutód nélküli megszűnése,
a szövetség jogutód nélküli megszűnése.

A tag tagsági jogviszonyát az szövetség elnökéhez (elnökségéhez) intézett írásbeli
nyilatkozatával bármikor felmondhatja (kilépés). A tagsági viszony mindig csak az adott év
december 31-ével szűnik meg, feltéve, ha a bejelentésre legkésőbb november 30-ig sor került.
A kilépési szándék bejelentése, illetve a tagsági viszony megszűnése nem mentesít a már
esedékes tagdíj megfizetésének kötelezettsége alól. A szövetség harmincnapos határidővel
felmondhatja a tag tagsági viszonyát, ha a tag nem felel meg az Alapszabályban és Etikai
kódexben meghatározott tagsági feltételeknek.

A tagsági jogok felfüggesztése és a tag kizárása:
Az elnökség kétharmados szótöbbséggel hozott határozatával a tagsági jogainak
gyakorlásában felfüggesztheti a szövetségnek azt az üzleti, rendes tagját, aki az Alapszabály
és/vagy az Etikai kódex rendelkezései ellen súlyosan, vagy ismételten vét. A felfüggesztésről
az elnökség háromnegyedes szótöbbséggel dönt.

Az elnökség az eljárást a szabálytalanságról történő tudomásszerzést követő 60 napon belül
indíthatja meg, azzal, hogy egy éven túl nincs helye ilyen eljárás megindításának. Az egy éves
határidő jogvesztő.
Az eljárás megindítását bármely tag is javasolhatja, azzal, hogy az eljárás lefolytatása az
elnökség számára kötelező.
Az eljárás alá vont tagot az eljárás megindításáról és annak okáról az elnök 15 napon belül
írásban köteles értesíteni.
A döntés előtt az elnökség nyílt ülést tart ahol a szövetség bármely tagja részt vehet. Erről a
tagokat az ülést megelőző 15 nappal írásban tájékoztatni kell.
Az ülésen az elnökség kijelölt tagja, vagy tagi kezdeményezés esetén a kezdeményező tag
szóban ismerteti az eljárás megindításának okait, bemutatja azokat a bizonyítékokat, amelyek
az eljárás megindításának szükségességét valószínűsítik.
Az eljárás alá vont tag jogosult saját védelmében eljárni, vagy erre jogi képviselőt
meghatalmazni.
Az eljárás alá vont tag, vagy annak jogi képviselője, álláspontját, védekezését az elnökségnek
a szóban előadott indoklás mellett, vagy írásban előadhatja. Ennek során az általa a
relevánsnak tartott bizonyítékokat, így különösen a tárgyi, és okirati bizonyítékokat
becsatolhatja, és tanúbizonyítást kérhet.
Az indítványt tevő tag, valamint az eljárás alá vont tag, vagy annak jogi képviselője köteles
valamennyi rendelkezésére álló bizonyítékot az elnökség ülésén bemutatni, vagy azt
megelőzően az elnökségnek írásban átadni.
Az elnökség az ülését amennyiben további bizonyítékok beszerzése, vagy egyéb bizonyítás
szükséges legfeljebb 15 napra elhalaszthatja.
Az elnökség a felfüggesztésről és a kizárás kezdeményezéséről szóló előterjesztésről,
visszavonulva háromnegyedes szótöbbséggel dönt.
Az elnökség a határozatát annak meghozatalát követően helyben kihirdeti, majd három napon
belül írásba foglalja és az érintett feleknek megküldi.
A felfüggesztett tag a felfüggesztéssel szemben annak írásban történt közlésétől számított
nyolc napon belül fellebbezéssel élhet.
A tag fellebbezésének hiányában a határozat a felfüggesztés tekintetében a fellebbezési
határidő lejártát követő napon hatályba.

A tagdíjfizetés elmaradása esetén a hátralék megfizetésére az elnökség az érintett tagot a
határidő megjelölésével felszólítja. A felszólítás eredménytelensége esetén a tagot az
elnökség a következő hónap végével a tagsági jogainak gyakorlásában felfüggesztheti és
kezdeményezheti a tag kizárását. A kizárás esetén a befizetett tagsági díj nem követelhető
vissza, illetve a kizárásig esedékessé vált tagdíj a kizárásra tekintet nélkül megfizetendő.
A kizáró határozata ellen - 30 napos határidővel - a tag jogorvoslattal élhet: a Szövetség
székhelye szerint illetékes törvényszékhez fordulva kérheti annak felülvizsgálatát.
Kizárásra okot adó körülmények a következők:
•
•
•
•
•

Ha a tag - felhívás ellenére - nem teljesíti az Alapszabály- szerinti, valamint a Belépési
Nyilatkozatban vállalt kötelezettségeit, így különösen a tagdíjfizetési kötelezettségét.
Megszüntette a szövetség alapelveihez kötődő filozófiát és tevékenységet vagy
tevékenységével általában felhagyott.
Jogerősen elrendelték vele szemben a felszámolási eljárást.
Tevékenysége súlyosan sérti a Szövetség, a Szövetségben tömörült tagok, illetve a
szövetség által képviselt szakmai értékrendet, etikai normákat.
Súlyos etikátlan magatartást tanúsít, és ezt az Elnökségi vizsgálata is megállapítja.

