EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPSZABÁLY
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ( továbbiakban Ptk.)rendelkezéseivel
összhangban az Egyesület Közgyűlése által egyidejűleg, Budapesten, 2018 március 29. napján
kelt Határozatoknak megfelelően.
BEVEZETŐ

A MAGYAR TENGERÉSZEK EGYESÜLETE / MATE / 1989 június 28.-án alakult
meg. Azóta tevékenységét, működési formáit és területeit megtartva de azokat korszerűsítve
folyamatosan működik.
A Magyar Tengerészek Egyesülete ( továbbiakban : Egyesület ) tevékenységét elsődlegesen
és kiemelten Magyarországon végzi, együttműködve a vízi közlekedésben érintett
kormányzati szervekkel, hatóságokkal, meghatározó érdekvédelmi civil szervezetekkel.
Az Egyesület a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a 2011.évi CLXXV. Az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló törvény adta kötelezettségeket és lehetőségeket alapul véve alkotta meg
új Alapszabályát. Az Egyesület a 2011. évi CLXXV. Törvény és a vonatkozó egyéb
jogszabályok, valamint jelen Alapszabály előírásai szerint végzi tevékenységét.
I.
ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK

Az Egyesület jogállása:

1. Az Egyesület önálló jogi személy. A Magyar Tengerészek Egyesületét a Fővárosi
2.
3.
4.
5.
6.

Bíróság PK.60.256/1989 számú végzésével 1989 augusztus 11.-én nyilvántartásba
vette.
Az Egyesület neve: Magyar Tengerészek Egyesülete, angolul: Hungarian Seamen’s
Association
Az Egyesület rövidített neve: MATE
Az Egyesület székhelye: 1047 Budapest Izzó utca 2/c. I. em. 4.
Az Egyesület működési területe: korlátlan
Az Egyesület jelvénye: kör alakú, közepében piros fehér zöld körcikkekkel
közrefogott arany színű alapon lévő horgony, alatta MATE felirattal. Mindezt kék
alapú külső körgyűrűben arany betűkkel Magyar Tengerészek Egyesülete Budapest
felirat övezi. Használata Egyesületen kívülieknek csak az Egyesület hozzájárulásával
engedélyezett.
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7. Az Egyesület zászlója és lobogója: téglalap alakú, sötétkék alapon középen
vízszintesen magyar nemzeti színű szalaggal osztva és a sötétkék mező közepében az
Egyesület jelvénye van.

8. Az Egyesület hatóköre: az Egyesület működési területe korlátlan de elsősorban
Magyarország. A működés nagyrészt az Egyesület Elnöksége és a tagok összehangolt
munkája útján valósul meg.

9. Az Egyesület pecsétje:kör alakú, középen horgony, köriratban MAGYAR
TENGERÉSZEK EGYESÜLETE BUDAPEST és angol nyelven HUNGARIAN
SEAMEN’S ASSOCIATION BUDAPEST felirattal.

10. Az Egyesület törzsvagyona: Az Egyesület bankszámláján kezelt pénzösszeg,
megnövelve az „Egyesület gazdálkodása” cím alatt meghatározott befizetésekkel.
II.
AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE
Az Egyesület célja és feladata, hogy elsődlegesen képviselje a magyar tengerhajózás
minden szereplőjének érdekét a jogszabály előkészítés a jogalkalmazás területén.
Előmozdítja az Egyesület tagságának egyetértését a tengerhajózás szerepével, funkcióival
kapcsolatos társadalmi és szakmai álláspontok egységes képviseletét.
Az Egyesület küldetése hazánk erkölcsi, társadalmi és gazdasági felemelkedésének
elősegítése hatékony, magas színvonalú szakmai értékteremtő munkával. Az Egyesület
céljának és küldetésének megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, civil és
gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel, szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület
eredményes működését és céljainak megvalósítását.
Az Egyesület értékrendjét az ember méltósága, a közjó szolgálata és a szakmai munka
becsülete határozzák meg. A vonatkozó törvények, jogszabályok maradéktalan betartása
mellett a működés szempontjai, a nyitottság, az átláthatóság, a feddhetetlenség, a magas
színvonalú szakmai munkával létrehozott értékteremtés és átadás. Az Egyesület tagjai
kapcsolatának alapja a kölcsönös elismerés, megbecsülés és tisztelet.
Az Egyesület küldetésének megvalósítása érdekében stratégiai célkitűzése az Egyesület
gazdaságosan működtethető infrastruktúrával rendelkező, a társadalmi igények
kielégítésében aktív szerepet vállaló, tagjainak tevékenységét elősegítő, összehangoló,
hatékonyan működő szervezetté formálása, melynek szervezetét a 2011. évi civil
törvényben foglaltaknak megfelelően alakította ki.
Az Egyesület tevékenysége:
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Az Egyesület alapvető tevékenysége: a közjó szolgálata

A társadalommal kapcsolatos tevékenység során a nemzetgazdaság fejlesztésének
elősegítése, a fiatalok érdeklődésének felkeltése a tengerhajózás iránt.

Az életminőség javítása érdekében a fejlődést szolgáló elgondolások, ajánlások
kimunkálása és az irányító intézmények előkészítő- döntést hozó folyamataiba való
bekapcsolása, a társadalommal való megismertetése.
A magyar tengerész hagyományok ápolása, a közösségi szellem ébrentartása, elmélyítése.
A magyar tengerhajózás ügyének erkölcsi és szellemi támogatása.
Mindezek megvalósítására irányulóan:
a). tagjai számára szakmai érdekképviseleti és érdekvédelmi tevékenységet végez,
ideértve a kormányzati szervekkel, hatóságokkal, szolgáltató társaságokkal, valamint más
természetes és jogi személyekkel való kapcsolattartást
b). elősegíti a tagok hatékony információ és tapasztalatcseréjét, a szakmai fejlődést
széleskörű szakmai ismeretterjesztéssel segíti
c). tagjait a tevékenységükhöz szükséges nautikai, műszaki, gazdasági és jogi
ismeretekhez hozzásegíti, a tengerhajózási szokványokat és ezek változásait velük
megismerteti, elősegíti a szakirányú publikációkat
d). jogszabály előkészítése során, amennyiben ezt a jogszabály lehetővé teszi, vagy a
jogszabály előkészítésében illetékes szerv ezt igényli, közreműködik, a
jogszabálytervezeteket és előterjesztéseket szakmai szempontból véleményezi
e). tagjai számára szakhatósági eljárásban szakértői képviseletet biztosít
f). megszervezi a tengerészhagyományokkal összefüggő dokumentumok és rekvizítumok
összegyűjtését, rendezését – gondoskodik azok időszakos vagy állandó kiállításáról
g). kapcsolatokat tart más, hasonló bel és külföldi szakmai szervezetekkel,
egyesületekkel. Igényt tart arra, hogy esetenként kijelölt képviselője útján megfigyelői
státuszban részt vegyen a legmagasabb fokú tengerész képesítések megszerzésére irányuló
vizsgákon ill. a hajózási hatóságok felkérésére szakmai bírálókat jelöl ki
III.
AZ EGYESÜLET TAGSÁGA
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Egyesület tagjai:
rendes tag
pártoló tag
tiszteletbeli tengerész

Az Egyesület rendes tagja lehet az a magyar állampolgár, vagy Magyarországon
letelepedett, ill. tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi személy, aki nincs eltiltva a
közügyek gyakorlásától és aki kereskedelmi tengeri hajón történt munkavégzést tud
igazolni. Elfogadja az Egyesület Alapszabályát és belépési nyilatkozatban vállalja, hogy
tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában, valamint fizeti a tagdíjat. A rendes tag
felvételéről – írásbeli felvételi kérelem alapján – az Egyesület Elnöksége dönt.
Az Egyesület Pártoló tagja az a természetes, vagy jogi személy, ill. jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet lehet, aki a tengerészet iránt érdeklődik és annak javára
valamilyen módon közreműködni óhajt, és akivel az Egyesület Elnöke erre írásban
megállapodást köt. A pártoló tagok tagdíját ez a megállapodás határozza meg. Jogait és
kötelezettségeit ugyancsak a vele kötött megállapodás tartalmazza, azonban sem
választójoga sem választhatósági joga nem lehet. Az egyesületi szervek döntéshozatalában
csak tanácskozási joggal vehet részt. Az a pártoló tag, aki tíz éve a MATE tagja és az
Egyesület életében aktívan részt vesz, javaslat alapján rendes taggá léptethető elő.
Tiszteletbeli Tengerész lehet az a szakmailag kiemelkedő természetes, vagy jogi személy
akit az Egyesület érdemei elismeréséül, vagy az Egyesület céljainak megvalósításában
kifejtett tevékenységéért tiszteletbeli tengerésszé megválaszt és aki jelentős mértékben
hozzájárul az Egyesület tekintélyének elismeréséhez. A tiszteletbeli tengerészt az
Elnökség előterjesztése alapján a közgyűlés választja. A tiszteletbeli tengerész tagdíjat
nem fizet, a rendes tag valamennyi joga megilleti, kivéve a választás és a választhatóság
jogát. Az egyesületi szervek döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehet részt.
IV.
A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
Az Egyesület rendes tagjainak jogai:
a). részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, továbbá a Közgyűlés
határozatainak meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat
az Egyesület működésével kapcsolatban
b). ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására
c). felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, működéséről és anyagi
helyzetéről, amelyre az Elnökség 30 napon belül köteles választ adni
d). választhat, illetve választható az Egyesület szerveibe, illetve tisztségeire
e). indítványt tehet a Közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira
f). a Közgyűlésen szavazati jog illeti meg
g). betekinthet az Egyesület nyilvántartásába

h). a tagok kétharmada írásban ok és cél megjelölésével rendkívüli közgyűlés és
rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti
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i). igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait az Elnökség által meghatározott módon
j). az Egyesület törvénysértő határozatát a tudomásra jutástól számított 30 napon belül
bíróság előtt megtámadhatja
Az Egyesület természetes személy tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják.
A jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tagok jogaikat
képviselőik útján gyakorolják.
Az Egyesület rendes tagjainak kötelezettségei:
a). az Egyesület alapszabályában foglaltak, valamint a Közgyűlés és az Elnökség
határozatainak betartása
b). részvétel az Egyesület munkájában, az Egyesület által kitűzött célok megvalósításának
elősegítése
c). alkotó és felelősségteljes munka végzése a vállalt tisztségekben
d). az Egyesület által hozott határozatok megismerése, végrehajtása és az Egyesület
nevében történő nyilvános szereplés esetén ezek szövegének és szellemiségének
képviselete
e). az Egyesület társadalmi tekintélye és belső fegyelme feletti őrködés, az Egyesület
tagjához méltó magatartás, a hivatástudat és az összetartozás szellemének ápolása
f). a tagdíj előírás szerinti befizetése.
V.
A TAGSÁGI VISZONY MEGSZŰNIK
a). a tag halálával
b). az Egyesület megszűnésével
c). a tag kilépésével, melyre vonatkozó kérelmet az Elnökséghez kell jóváhagyásra
benyújtani
d). felmondással, amennyiben a tagsági viszony három éve szünetel. Pártoló tag esetében
a megállapodás vagy a jogalanyiság megszűnésével.
A tag tagsági jogviszonyát legfeljebb három évig szüneteltetheti az Egyesület elnöksége
felé történt írásbeli nyilatkozata, ill. kérelme megküldésével. A szünetelés kezdő időpontja
a nyilatkozat, ill. kérelem igazolt átvételét követő nyolcadik nap. A szünetelés ideje alatt a
tagsági jogok gyakorlására a tag nem jogosult, ill. tagsági kötelezettségeinek teljesítésére
nem kötelezhető. A szünetelés megszüntetése a kezdeményező tag írásbeli nyilatkozatával
lehetséges, melynek hatálya a nyilatkozat átvételét követő nyolcadik nap. A hatály
beálltával a tag valamennyi joga és kötelezettsége feléled. Amennyiben a szünetelés
megszüntetésére a tag által három éven belül nem kerül sor az Egyesület a tagot
nyilvántartásából törli.
e). a tag kizárásával
kizárható az a tag, aki az alapszabály előírásait megsérti, vagy olyan magatartást tanúsít
amely méltatlanná teszi az Egyesület tagságára

a Közgyűlés kizárja az Egyesület tagjai közül azt a tagot, aki hat hónapon keresztül
elmarad a tagdíj megfizetésével
-
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kizárható az a tag, akit bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt
és a közügyektől eltiltott
a kizárási eljárás megindításáról az érintett tagot előzetesen írásban kell értesíteni
megadva számára a védekezés ill. a véleménynyilvánítás lehetőségét
a tiszteletbeli tengerész cím visszavonásáról az Elnökség előterjesztése alapján a
Közgyűlés dönt.
Az Elnökség tagjainak fegyelmi ügyében a Közgyűlés dönt.
A kizárt tag a kizárással kapcsolatos határozat ellen 15 napon belül az Egyesület
Közgyűléséhez fellebbezéssel élhet.
.
A kilépési szándékot az Elnökséghez kell írásban bejelenteni. A kilépő tag kilépettnek
tekinthető az Elnökséghez megküldött lemondó nyilatkozatával, miután az Elnökség a
következő Közgyűlést tájékoztatja a lemondott tag személyéről és a lemondás elfogadásra
kerül.
A tagdíjat az Elnökség javaslatára a Közgyűlés állapítja meg. A tagsági díjat a tárgyév
végéig lehet befizetni, vagy az Egyesület számlájára átutalni. A tag az év bármely
időszakába lép be az Egyesületbe, a teljes évi tagdíjat tartozik megfizetni.
VI.
AZ EGYESÜLET SZERVEZETE
Az Egyesület szervei:
Közgyűlés
Elnökség
Ellenőrző Bizottság
Etikai Bizottság
Eseti Bizottságok
Az Egyesület vezető tisztségviselői:
Elnök: Garadnai András 1132. Budapest Kádár u. 9-12. 2.em. 27.
Általános elnökhelyettes: Füzesi József 1047. Budapest Izzó u. 2/c. I. em. 4.
Gazdasági elnökhelyettes: Bauer József 1013. Budapest Attila út 27. 3. em.

10.
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VII.
KÖZGYŰLÉS
A Közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve, amelyet a tagok összessége alkotja. A
Közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni a hely, az időpont
és a napirendi pontok közlésével. A tagnyilvántartásban lévő tagok részére írásos
meghívót kell küldeni postai levél, vagy elektronikus levél útján legalább tíz nappal a
Közgyűlés időpontja előtt. A meghívóban közölni kell azt az időpontot, amelyben az
ismételt Közgyűlést meg kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartani tervezett
Közgyűlés nem határozatképes.
A megismételt Közgyűlés az eredeti meghívóban közölt napirendi pontok körében a
jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes. A Közgyűlés összehívását írásban
kérheti a tagok kétharmada a cél és az ok megjelölésével, ebben az esetben az Elnök 30
napon belül köteles összehívni a Közgyűlést.
A Közgyűlést össze kell hívni:
ha a tagok kétharmada cél és az ok megjelölésével írásban ezt kérik,
ha az Elnökség rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek,
ha a felügyeleti szerv a Közgyűlés összehívását elrendeli.
A Közgyűlés összehívása az Elnök feladata.
A Közgyűlés határozatképes ha azon a szavazati joggal rendelkező (rendes) tagok több
mint fele jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlés változatlan
napirend mellett határozatképes, a megjelent tagok számától függetlenül.
A Közgyűlés üléseit az Elnök vagy az Elnökhelyettes vezeti, de a levezetéssel más
személyt is megbízhat az Elnök.
A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, melyet az Elnök és két, a Közgyűlés által
megválasztott tag hitelesít.
A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
az Alapszabály elfogadása és módosítása,
az Egyesület stratégiájának elfogadása,
az Elnökség tagjainak megválasztása, ill. visszahívása titkos szavazással,
a tagdíj mértékének megállapítása,
az Elnökség éves szakmai és számviteli beszámolójának elfogadása,
az Ellenőrző Bizottság jelentésének elfogadása,
az éves költségvetés elfogadása,
az Etikai Szabályzat elfogadása,

kitüntetések alapítása,
tiszteletbeli tengerész megválasztása,az Egyesület feloszlásának, más egyesülettel,
szövetséggel történő egyesülésének kimondása,
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A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden tagnak egy szavazata
van. Szavazategyenlőség esetén a határozathozatalt meg lehet ismételni vagy a döntést
elvetettnek kell tekinteni.
A jelenlévő tagok háromnegyedes szavazattöbbsége szükséges:
az Alapszabály elfogadásához, módosításához,
az Egyesület feloszlásához, más szervezettel történő egyesülés kimondásához,
a tag kizárásával kapcsolatos határozatához.
Az Elnökség tagjainak megválasztása titkos szavazással történik. Megválasztottnak azt a
személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte.
Amennyiben a jelöltek közül valaki nem kapja meg az érvényes szavazatok több mint
felét, abban az esetben a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között
újabb szavazást kell tartani. A megismételt szavazás győztese a legtöbb szavazatot kapott
személy.
A Közgyűlés ülései nyilvánosak. A tagok szótöbbséggel hozott határozattal a
nyilvánosságot kizárhatják, ha valamely egyesületi tag jogos magánérdekének védelme,
vagy közérdek ezt szükségessé teszi.
Az Elnök a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, civil, gazdasági
szervezetek és magán személyek képviselőit.
VIII.
ELNÖKSÉG
Az Elnökség két Közgyűlés közötti időszakban – a kizárólagos hatásköröket kivéve –
gyakorolja a Közgyűlés hatáskörét, irányítja az Egyesület működését. Az Elnökség
szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. Az Elnökséget az Elnök írásban hívja
össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább tíz
nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek és az ülés napirendjéről leírást
kapnak. Az Elnökség ülései nem nyilvánosak.
Az öt tagú Elnökséget a Közgyűlés választja meg az Egyesület rendes tagjai sorából a
Jelölő Bizottság javaslatai alapján öt éves időtartamra.
Amennyiben az Elnökség összetételében az öt éves időtartamon belül bármely okból
változás következne be, úgy az új tagot olymódon kell megválasztani, hogy tisztsége az
Elnökség többi tagjával azonos időpontban járjon le.
Az Elnökség tagjai:

Elnök
Általános Elnökhelyettes
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Szegedi Tagozatvezető
Műszaki Tudományos Tagozatvezető
Az Elnökség feladata és hatásköre:
tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárás,
a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Közgyűlés
munkáját elősegítő szervező tevékenység,
az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés előkészítő munka, az éves
munkaterv, költségvetés, gazdasági beszámoló elkészítése és Közgyűlés elé terjesztése,
az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának megvitatása és elfogadása,
az Elnök Éves Beszámolójának megvitatása és Közgyűlés elé terjesztése,
tisztségviselők beszámoltatása,
az Egyesület tagjának kizárásával kapcsolatos eljárás,
az Egyesület képviselete hatóságok, szervezetek vagy szervek előtt,
az Egyesület adminisztrációs feladatainak ellátása,
minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, illetve
amelyeket az Elnökség hatáskörébe von.
Az Elnökség határozatképes, ha azon legalább három elnökségi tag jelen van. Az
Elnökség üléseire – annak tárgykörére figyelemmel – tárgyalási joggal további személyek
hívhatók meg. Az Elnökség határozatait szótöbbséggel hozza szavazategyenlőség esetén a
határozathozatalt meg lehet ismételni vagy a döntést elvetettnek kell tekinteni.
Határozatképtelenség esetén legkésőbb 30 napon belül az Elnökséget ismételten össze
kell hívni.
Elnök:
Az Elnök feladata és hatásköre:
az Egyesület tevékenységének irányítása,
a Közgyűlés összehívása,
döntés és intézkedés az Elnökség ülései közötti időszakban az Elnökség hatáskörébe
tartozó kérdésekben,
a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok, állásfoglalások végrehajtásának
irányítása és ellenőrzése,
kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel,
irányítja az Elnökség munkáját,
vezeti az Elnökség üléseit,
egy személyben képviseli az Egyesületet,
intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben,
összehívja az Elnökség üléseit,
irányítja az Egyesület gazdálkodását,
egy személyben utalványozási jogot gyakorol,
minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe utal.

Általános Elnökhelyettes:
Az Elnök akadályoztatása vagy távolléte esetén helyettesíti, és végzi az Elnök feladatait.
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amennyiben Elnök akadályoztatása miatt eseti jelleggel ezen jogát átruházza – a
Gazdasági elnökhelyettessel együttesen gyakorolja.
Gazdasági Elnökhelyettes :
kezeli az Egyesület vagyonát a mindenkor érvényes pénzkezelési előírásoknak
megfelelően, melyért személyesen és anyagilag felelős,
beszedi a tagdíjakat, átveszi a pénzküldeményeket, nyugta ellenében kifizeti a kiadásokat,
minden év januárjában elkészíti az Egyesület költségvetési tervét valamint zárszámadását,
az Egyesület működésével kapcsolatos szervező munkát végez,
vezeti a tagnyilvántartást, gondoskodik az Egyesületi dokumentáció tárolásáról,
megőrzéséről,
nyilvántartja a közgyűléseken elnökségi üléseken megjelentek névsorát,
gondoskodik az üléseken történtek jegyzőkönyvben való rögzítéséről.
Az Egyesület nevében általános képviseleti jogot írásosformában és egyéb módon
amennyiben Elnök akadályoztatása miatt eseti jelleggel ezen jogát átruházza az Általános
elnökhelyettessel együttesen gyakorolja.
Tagozatvezető:
Szervezi a csoportjával kapcsolatos teendőket és erről évente egyszer a Közgyűlést
tájékoztatja.
IX.
ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG
Az Ellenőrző Bizottság a Közgyűlés által öt évre választott, az Egyesület tevékenységét,
alapszabály szerinti működését, gazdálkodását ellenőrző felügyelő szerv. Létszáma három
fő. Tagjaira az összeférhetetlenségi szabályokat alkalmazni kell.
A Bizottság üléseit szükség szerint, de évente legalább kétszer tartja. Az ülés
összehívására, lebonyolítási rendjére és dokumentálására vonatkozó szabályokat a
Bizottság ügyrendje tartalmazza.
Az Ellenőrző Bizottság feladatai és hatásköre:
tagjai közül megválasztja Elnökét,
megalkotja saját ügyrendjét,
véleményezi a költségvetést és az Éves Beszámolót,
ellenőrzi és véleményezi a gazdálkodást és vagyonkezelést,

ellenőrzi az Egyesület gazdasági vállalkozásait,
tapasztalatairól szükség szerint, de legalább évente tájékoztatja az Elnökséget és
beszámol a Közgyűlésnek,
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kérhet, korlátlanul betekinthet az Egyesület könyveibe, irataiba, azokat – szükség esetén
külső szakértő bevonásával – megvizsgálhatja,
részt vesz az Egyesület Közgyűlésén,
elnöke tanácskozási joggal részt vesz az Elnökség ülésein,
köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni, összehívását kezdeményezni,
ha arról szerez tudomást, hogy a működés során olyan jogszabálysértés, vagy az Egyesület
érdekeit súlyosan sértő cselekmény, illetve mulasztás történt, amelynek megszüntetése,
vagy következményeinek elhárítása az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi
szükségessé, vagy a vezető tisztségviselők felelősségre vonását megalapozó tény merül
fel,
indítványára az intézkedésre jogosult vezető szervet az indítvány megtételétől számított
30 napon belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén az intézkedésre
jogosult vezető szerv összehívására a bizottság is jogosult,
amennyiben az arra jogosult vezető szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében
szükséges intézkedéseket nem teszi meg, köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi
felügyeletet ellátó ügyészséget,
határozatairól írásban tájékoztatja az Elnököt.
X.
ETIKAI BIZOTTSÁG
Az Etikai Bizottság a Közgyűlés által öt évre választott három főből álló testület.
Vizsgálja az Egyesület tagjainak tagsági jogviszonnyal, valamint a választott
tisztségviselőknek az adott tisztséggel összefüggő tevékenységét etikai szempontból. Az
Egyesület bármely tagja, valamely bármely külső szervezet vagy személy bejelentést tehet
a Bizottságnak.
A Bizottság szükség szerint de évente legalább egyszer ülésezik, tevékenységéről a
Közgyűlésnek tartozik felelősséggel. Az ülés összehívására, lebonyolítási rendjére és
dokumentálására vonatkozó szabályokat a Bizottság ügyrendje tartalmazza, amelyet a
Bizottság készít el és az Elnökség hagy jóvá.
A Bizottság köteles vizsgálatot végezni, ha azt az egyesület valamelyik tagja
kezdeményezi.
Az etikai vizsgálati és eljárási szabályokat, az etikai vétségeket, valamint az alkalmazandó
jogkövetkezményeket a Bizottság által elkészített és a Közgyűlés által elfogadott Etikai
Szabályzat tartalmazza.
Az Etikai Bizottság feladatai és hatásköre:
tagjai közül megválasztja Elnökét,

megalkotja saját ügyrendjét,
vizsgálatot folytat minden felmerülő etikai vétség ügyében és az eredményről az eljárást
kezdeményezőt, az érintett tagot vagy személyt, valamint az Elnököt írásban értesíti,
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személy vagy személyek felelősségre vonására,
tapasztalatairól szükség szerint írásban tájékoztatja az Elnökséget, indokolt esetben a
Közgyűlést.
XI.
ESETI BIZOTTSÁGOK
Az eseti bizottságok létrehozásáról, személyi összetételéről, feladatairól az Elnökség dönt.
A Bizottságok működési szabályzatukat saját maguk határozzák meg, melyet az Elnökség
hagy jóvá. A Bizottsági ülés összehívására, lebonyolítási rendjére és dokumentálására
vonatkozó szabályokat a Bizottság Működési Szabályzata tartalmazza.

XII.
AZ EGYESÜLET VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA
Az Egyesület a 2011. évi CLXXV. Törvényben meghatározott gazdálkodási és
nyilvántartási szabályok szerint végzi gazdasági feladatait, tevékenységét.
Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet a Közgyűlés fogad el. Az
Egyesület gazdálkodásáról az Elnökség jelentést készít, amelyet elfogadás céljából a
Közgyűlés elé terjeszt.
A költségvetésben jóváhagyott keretek rendeltetésszerű, a pénzügyi előírásoknak
megfelelő felhasználásáért és a vagyon kezeléséért a Gazdasági Elnökhelyettes a felelős.
Az Egyesület működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik:
tagsági díjak amelyet a Közgyűlés állapít meg és évente felülvizsgál. A tagdíj a tárgyév
január 1-től esedékes és a tárgyév végéig kell befizetni,
magán és jogi személyek támogatásai melyet az Egyesület elfogad,
egyéb bevételek.
Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az
Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért – a befizetett tagdíjakon túlmenően – nem
felelnek.
Az Egyesület pénzeszközeit számlán kezeli.

Az Egyesület vagyona feletti utalványozásra az Elnök önállóan, vagy a gazdasági
elnökhelyettessel együtt a cél megjelölésével jogosult.
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EGYENRUHA VISELÉS
Az Egyesület rendes tagja jogosult a munkáltatója, vagy volt munkáltatója által
rendszeresített egyenruha viselésére a vonatkozó egyenruha szabályzat előírásai szerint.
Az egyenruhát az Egyesület rendezvényein, vagy az Egyesület megbízásából az Egyesület
képviseletében más civil ill. egyenruhás szervezet rendezvényein, vagy magánszemély
kegyeleti rendezvényén lehet viselni.
Az Egyesület rendszeresíti a sötétkék kötött pulóver viselését sötétkék nadrággal, a
pulóver vállapján a tag szolgálati beosztásának / rendfokozatának/ jelzésével.
Az Egyesület engedélyezi középszürke nadrág és sötétkék klub zakó rendezvényen kívüli
viseletét a klub zakó bal oldalán az Egyesület kör alakú hímzett emblémájával. A
formaruhához nyári egyensapka viselhető.

XIV.
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG
Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak támogatást nem nyújt. Országgyűlési, megyei, fővárosi
önkormányzati képviselőket nem jelöl/állít, továbbá nem jelöl tagot az Európai
Parlamentbe, a megyei jogú város képviselő testületébe, valamint polgármesternek. Az
Egyesület bármilyen ügyben politikai párttal közös közéleti fellépést nem folytat.
Az Egyesület testületi ülései és rendezvényei nem adhatnak helyt politikai, faji, vallási,
illetve ideológiai vitáknak megnyilvánulásoknak és nem lehetnek szinterei pártok
választási és egyéb kampányainak.

A közgyűlés, valamint az ügyintéző és képviseleti szerv határozathozatalában nem vehet
részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§. b.) élettársa
(továbbiakban együtt:hozzátartozó) a határozat alapján : kötelezettség vagy felelősség alól
mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által

tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti
juttatás.
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az Elnökség elnöke vagy tagja,
az Egyesülettel, a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály
másképp nem rendelkezik,
az Egyesület célszerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és az Egyesület által tagjának a tagsági
viszony alapján nyújtott cél szerinti juttatást, illetve fentiekben meghatározott személyek
közvetlen hozzátartozója.
A vezető tisztségviselők írásban nyilatkozatot kötelesek tenni arról, hogy tisztségük
betöltését illetően velük szemben a 2013. évi V. Törvényben és a 2011. évi CLXXV.
Törvényben meghatározott kizáró, vagy korlátozó körülmények nem állnak fenn,
személyük nem összeférhetetlen az adott tisztség betöltésével.
Bármely beállott összeférhetetlenségi helyzetet, hacsak jogszabály másképp nem
rendelkezik, 30 napon belül fel kell oldani.
XV.
AZ EGYESÜLET KÉPVISELETI ÉS NYILATKOZAT TÉTELI JOGOSULTSÁG
Az Egyesület nevében általános képviseleti jogot írásos formában és egyéb módon az
Egyesület Elnöke önállóan, vagy a két Elnökhelyettes együttesen gyakorolhatnak.
Az Elnök mint az Egyesület képviselője, feladat és hatáskörét akadályoztatása esetén vagy
egyéb okból a hatályos jogszabályok alapján eseti jelleggel, teljesen vagy részlegesen
átruházhatja.
Az Egyesület nevében az Egyesület Elnöke és a két Elnökhelyettes jogosultak nyilatkozni.
A tagok az Egyesületet érintő kérdésekben az Elnökkel, vagy valamelyik
Elnökhelyettessel történt egyeztetésnek megfelelően tehetnek nyilatkozatot.

XVI.
AZ EGYESÜLET KITÜNTETÉSEI
Magyar Tengerészek Egyesületének Érdemkeresztje.
Adományozható minden olyan személy részére, akit az Elnökség erre méltónak talál.

Elismerő oklevél
-15Adományozható minden olyan személy részére, akit az Egyesületben végzett kiemelkedő
munkája alapján az Elnökség erre érdemesít.
Az Egyesület kitüntetéseire az Elnökség felé írásban tehet javaslatot az Egyesület egy
vagy több, rendes tagja, az Egyesület tagozata, bármely állandó, vagy eseti bizottsága.
XVII.
AZ EGYESÜLET KIADVÁNYAI
Az Egyesület tagjai és a nyilvánosság részére tevékenységét ismertető honlapot tart fenn,
valamint időszakos kiadványokat jelentet meg.
XVIII.
AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE
Az Egyesület megszűnik:
ha a Közgyűlés az Egyesület feloszlását kimondja,
ha feloszlatják,
ha más szervezettel egyesül,
ha az Egyesület szétválik,
ha megszűnését megállapítják.
Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik, végelszámolóként
az elnökség valamely tagja jár el.

XIX.
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a 2013. évi V. tv. a 2011. évi CLXXV.
tv 2011 évi CLXXXI. tv valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok irányadóak.
Az Alapszabály 2018. március 9.-én lép hatályba, egyidejűleg a 2014 május15. napján
elfogadott Alapszabály hatályát veszti.
Az Egyesület Alapszabályának módosítását az Egyesület Közgyűlése 2018. március 29.
napján fogadta el.
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Budapest, 2018 március 29.

Garadnai András
az Egyesület Elnöke
Alulírottak igazoljuk, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel
az alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának

Garadnai András
az Egyesület Elnöke
Előttünk mint tanuk előtt:

1.)………………………….
Bauer József
1013 Budapest Attila u. 27.

2.) ……………………….
Füzesi József
1047 Budapest Izzó u. 2/c I/4

