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A „Hungária"
Magyar Technikusok
Egyesülete

MÓDOSÍTOTT A L A P S Z A B Á L Y A

Máté-nyomda, Budapest VIII., József-utca 41. számi. Telefon: 139—259.

A „Hungária" M. T. E. Öregurak Tanácsának és Törzsének
az Alapszabályok módosítására vonatkozó javaslata
A

„Hungária"

Magyar Technikusok Egyesülete

Alapszabályai

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 8.500/1943. V.
K. M. sz. rendelete alapján.
1. §•
Az egyesület címe: Hungária Magyar Technikusok Egyesülete.
2- §•
Jellege: Bajtársi egyesület. A József Nádor Műegyetem
Tanácsának határozata szerint a Műegyetem budapesti műszaki
karai ifjúságának hivatalos képviselője.
Szervezetének alapja: a fegyelem és a katonás magyar
szellem.
3- §•
Pecsétje: körpecsét. Patkóalakban az egyesület címe: Magyar Technikusok Egyesülete, alul ívelten „Hungária4', alatta
1919. A középen címer, pajzs formájában, balról jobbra felfelé
sávoltan az egyesület színei heraldikai jelöléssel.
4. §•
Színe: Arany, égszínkék, meggypiros. Az arany, mint az
egyetemek színe, az utóbbiak Rákóczi színei, mint az egyesület
választott színei.
Jelvényei: szalag, az egyesület színeivel, melyet a leventék (seniorok) és az öregurak (dominusok) viselnek. Pajzs: az
öreguraknál (dominusoknál) és leventéknél (senioroknál) arany,
égszínkék, meggypiros, apródoknál (junioroknál) fehér, égszínkék, meggypiros. Sapka.
5. §.
Célja: hogy a mérnökifjúságot a Műegyetemen a magyar
nemzeti eszme és a keresztény erkölcsök szolgálatára egységbe

tömörítse s ez eszme és erkölcsök szolgálatában mérnöki hivatásának útján is megtartsa; hogy tagjaiból keresztény, nemzeti
öntudattól áthatott, jellemesen gondolkodó, lelkesecíni és dolgozni egyaránt tudó, egymást bajtársiasan szerető, összetartó
magyar férfiakat neveljen, kik a keresztény erkölcsökön
nyugvó és haladó Magyarország tántoríthatatlan harcosai és
munkásai legyenek. Célja továbbá minden hasonló törekvés és
intézmény támogatása.
6. §.
Az egyesület átruházza tekintélyét minden tagjára, valahányszor az a Hungária tagjaként szerepel és felelősséget vállal a képviseletében fellépő tagok viselkedéséért. Viszont tagjai
felelősséggel tartoznak az egyesületnek tanúsított magaviseletükért.
Tekintélye fölött minden eszközzel és eréllyel őrködik.
Ha az egyesület tagját az egyesület nevében és felhatalmazásával, az egyesület szolgálatában eljárva, bántalom éri,
úgy az egyesület a megtorlás minden jogos eszközével él.
Minden erejével igyekszik odahatni, hogy tagjai közt a
legteljesebb egyetértés, bajtársiasság álljon fenn és egymás
között a legfegyelmezettebb és legudvariasabb hang és modor
uralkodjék.
Az egyesület élén a magister áll, kit az egyesület vezetősége előterjesztésének meghallgatása után a József Nádor Műegyetem Tanácsa a budapesti műszaki karok tanárai közül felkér, a vallás és közoktatásügyi miniszter három évi időtartamra
megerősít és az egyesület Nagygyűlése beiktat.
8. §.
Az egyesület tagja csak oly egyén lehet, kinek feddhetetlen előélete magyar és keresztény szellemét igazolja, aki tehetségénél fogva alkalmas a kitűzött cél elérésére és az ehhez
szükséges munkára, akinek szülői és nagyszülői között zsidá
nem volt és felesége is ugyanezen kívánalmaknak megfelel.
9. §•
Az egyesület tagjai:
a) „Apródok" (juniorok),
b) „Leventék" (seniorok),
c) „Vendégtagok",
d) „öregurak" (dominusok),
e) „Tiszteletbeli öregurak" (tiszteletbeli dominusok)?

f) „Csoportvédnökök'4 (protektorok),
g) „Fővédnök" (patrónus).
a) Apródok a József Nádor Műegyetem műszaki karainak
ama hallgatói, kiket valamely csoportban eltöltött legalább 2
hónapi próba-(noviciusi) idő után csoportjuk ajánlására a
Törzs apródokká felvesz.
b) Leventék a Hungária ama tagjai, akik I. szigorlatukat sikerrel letették és legalább hat hónapon át apródok voltak, ha őket ez előfeltételek teljesítése után csoportjuk ajánlására a Törzs előzetes hozzájárulásával a Nagygyűlés felavatta.
c) Vendégtagok nem magyar nemzetiségű, vagy nem a
Műegyetem budapesti műszaki karaira beiratkozott egyetemi
hallgatók, kikkel való szorosabb érintkezés és bajtársi együttműködés az egyesület céljainak szolgálatát különösen elősegiti.
A vendégtagot a csoport javaslatára a Törzs veszi fel. Számuk
a csoport levente-tagjainak legfeljebb 10%-a lehet.
d) öregurak azok az okleveles mérnökök: a) kik a Hungária leventéi voltak, b) vagy akik legalább hat hónapon át apródok voltak, oklevelet szereztek és a Nagygyűlés felavatta
őket, továbbá c) akiket az Öregurak Tanácsa ilyenekké megválaszt és a Nagygyűlés felavat.
e) Tiszteletbeli öregurakká olyan nem műegyetemi képzettségű vagy mérnöki oklevéllel nem rendelkező egyének választhatók, kiknek a Hungáriához vagy az egyesület valamely
csoportjához fűződő érdemes tevékenysége kívánatossá teszi az
egyesülettel való szorosabb kapcsolatuk megteremtését vagy
megőrzését. A tiszteletbeli öregurakat a csoport javaslatára az
Öregurak Tanácsa veszi fel.
f) Csoportvédnök a magyar társadalom oly érdemes tagja,- ki a Hungária céljainak előmozdításában kiváló tevékenységet fejtett ki és akit ennek alapján a csoport az Öregurak Tanácsának előzetes hozzájárulásával egyhangúan megválaszt.
g) Fővédnök az a közéleti előkelőség, aki gondolkodásmódjával a magyar mérnök-eszményt megtestesíti, a magyar
mérnökkulturát előmozdítja, a mérnöki munka megbecsülése
érdekében elévülhetetlen érdemeket szerzett és akit a Nagygyűlés az Öregurak Tanácsának javaslatára egyhangúan megválaszt.
10. §.
Apród és levente csak 26. évét (ha rendes katonai szolgálatának tanulmányai befejezése előtt eleget tett v. legalább két
évi háborús katonai szolgálattal rendelkezik: 28. évét) be nem
töltött vagy műegyetemi fegyelmi hatóság alatt álló személy
lehet.

Az apródokat csoportjukbeli két levente ajánlására a csoporti ő által aláírt belépési nyilatkozat alapján a Törzs egyhangú
határozattal veszi fel.
Az ajánlottak nevei az egyesület helyiségében két héttel
a törzsülés előtt közzéteendők, hogy az ellenük esetleg felmerülő kifogások bejelenthetők legyenek.
Az ajánlást a Törzs tárgyalja és mind a felvételt, mind
az esetleges elutasítást határozatilag mondja ki. Az elutasítás a
felvételt kérővel szemben nem indokolandó és megfellebbezhetetlen. A felvett apródok a felvételről értesítendők és részükre tagsági igazolvány állítandó ki.
A leventéket és az előzetesen leventévé nem avatott öregurakat a legközelebbi Nagygyűlés avatja fel.
A leventéket oklevelük megszerzése után a Törzs öregurakká minősíti át.
A magyar királyi honvédség hivatásos tisztjeinek (hasonállásúaknak) felvétele két törzstag vagy két dominustanácstag
ajánlására, szavazás mellőzésével történik.
12. §.
A tagok kötelességei:
1. Kötelesek az egyesület szabályait, az egyesület és a
csoportok vezetőszerveinek határozatait, illetve rendeleteit tudomásul venni, elismerni és megtartani.
2. Kötelesek az egyesület szellemét és jelvényeinek tekintélyét megóvni, az ezek ellen irányuló támadásokat elhárítani,
külső vagy belső támadási kísérleteket megakadályozni.
3. Kötelesek egymás megismerésére, egymás között a bajtársiasság ápolására, összetartására, egymás jóakaratú oltalmára és egymás támogatására törekedni.
4. A tagok csak oly egyesületnek lehetnek tagjai, melynek célja és működése a Hungáriával nem ellenkezik. Űj tagok
felvételét a Törzs a belépni szándékozók más egyesületi tagságának megszüntetéséhez kötheti.
5. Kötetesek, ha mint a Hungária tagjai szerepelnek, az
egyesület jelvényeit viselni.
6. A tagok az egyesület székhelyén és vidéken az egyesülettel összeköttetést és egymás között barátságot tartanak fenn.
7. Leventék és apródok kötelesek a Hungária minden
összejövetelén megjelenni, választó jogaikat gyakorolni, megbízásokat elfogadni és teljesíteni, kötelesek tanulmányuknak és
mindennemű munkájuknak a legnagyobb mértékben megfelelni.

8. Leventék és apródok a Törzs által meghatározott öszszegű tagdíjat fizetnek.
9. Az öregurak különös kötelessége, hogy a Hungáriát, annak tagjait és csoportjait működésükben erkölcsileg és munkájukkal is támogassák.
13. §.
A tagok jogai:
a) Apródok jogai:
Az egyesület mindennemű anyagi és erkölcsi támogatásának részesei.
Joguk van mindenkor a bajtársak és az egyesület védelmét igénybe venni.
Kérelmüket és sérelmüket a csoportfőnek bejelenthetik.
A csoport-szervezetben legalább hat hónapi apródi működés után megbízottként tisztséget is viselhetnek.
b) Leventék jogai:
Az egyesület mindennemű anyagi és erkölcsi támogatásának részesei.
Joguk van mindenkor a bajtársak és az egyesület védelmét igénybevenni.
Tisztségekre választók és választhatók (az öregűr-szervezeti tisztségeket kivéve).
A Nagygyűlésen szavazati jogukat az öregúr-ügyek kivételével gyakorolhatják.
Az apródok magaviseletét kifogásolhatják, őket rendre
utasíthatják. Ebbeli ténykedésüket kötelesek a csoportfőnek tudomására hozni.
Sérelmeiket és kérelmeiket a csoportfő tudtával írásban,
vagy személyesen a Törzs, vagy a Vezérek Tanácsa elé terjeszthetik.
c) öregurak jogai:
Csak az öregúr-szervezeti tisztségekre választók és választhatók.
A Nagygyűlésen öregúr-ügyekben gyakorolhatják szavazati jogukat.
Joguk van mindenkor a bajtársak és az egyesület védelmét és támogatását igénybevenni.
Nem ifjúsági (öregúr, vagy mérnökkari) ügyekben az illetékes egyesületi szervekhez kérelemmel vagy előterjesztéssel
fordulhatnak.
Felszólalással élhetnek minden esetben, amikor tanácsaikkal és tapasztalataikkal támogatására lehetnek az ifjúságnak.
Ha az öregúr 26. életévét még nem töltötte be, vagy mint
a József Nádor Műegyetem műszaki karainak tudományos sze-

mélyzetéhez tartozó, az egyetem fegyelmi hatósága alatt áll, a
leventék számára megállapított jogokat is gyakorolhatja, a jogok gyakorlásával együtt járó kötelességek viselése mellett.
14. §.
A tagság megszűnik:
1. Halál esetén.
2. Törlés által.
Ha az egyesület valamely tagja az egyesülettel szemben
elismert kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy oly egyesületnek tagja, mely a Hungária szellemével, tekintélyével, céljaival és munkájával nem egyeztethető össze, fegyelmi úton a
tagok névsorából törlendő. Apródok és leventék törlését a Törzs,
öregurak törlését az Öregurak Tanácsa végzi.
3. Kizárás által
Minden tag, aki viselkedésével az egyesület érdekeit, célját veszélyezteti, az egyesület tekintélyét és fegyelmét nem
teszi magáévá, vagy ezzel visszaél, az egyesületből kizárandó.
A kizárást a Törzs, illetve az Öregurak Tanácsa mondja ki és a
Nagygyűlésnek névszerint bejelenti. A kizárt tag újra nem vehető fel.
15. §.
A Hungária tagjai csoportokban tömörülnek. A tömörülés
alapját a barátság, összetartás és a munka közössége képezi. A
Hungária apród és levente tagjai a szükséghez mérten megállapított számú, legfeljebb azonban, 30 csoportot alkotnak. Ha
valamely csoport összes tagjainak száma az 50-et meghaladja, alcsoportot, fészket alapíthat. Az alcsoport (fészek) a csoporttal
szerves összefüggésben marad és annak csoportszámát, mint
1, 2, stb. alcsoportja (fészke) viseli. A csoport, vagy alcsoport
alapításához legalább 24 működő tag szükséges, akik közül legalább 12-nek leventének kell lennie.
Csoport vagy alcsoport alapítását a Törzs engedélyezi.
A csoport élén a csoportfő áll, aki a Törzsben a csoport
érdekeit képviseli és csak levente vagy 26. évét be nem töltött,
illetve műegyetemi fegyelmi hatóság alatt álló öregúr lehet.
Ha valamely csoport működésében a Hungária alapszabályaival, illetve az egyesület határozataival ellenkező magatartást tanúsít, úgy a vezérek alapos vizsgálat megtartása után
a Törzs előtt a működésükben kifogásolt csoportvezetőnek tisztségétől való megfosztását javasolhatják, melyet a Törzs kétharmad szótöbbséggel érvényesíthet.
A csoportok felett a felügyeletet a Vezérség gyakorolja.
Az öregurak „öregúr-csoport'£-okat alkotnak, melyek felett a felügyeletet az öregurak Tanácsa gyakorolja. Az öregúr-

csoportokat az ifjúság anyagi és erkölcsi támogatásának érdeke
és célja rendszerint valamely ifjúsági csoporthoz fűzi.
16. §.

Az egyesület szervei:
a Nagygyűlés (közgyűlés),
az öregurak Tanácsa,
a Törzs,
a Vezérek Tanácsa.
17. §.
1. A Nagygyűlés elnöke az egyesület magistere, aki azt
évente legalább egyszer összehívja.
2. A Nagygyűlés (közgyűlés) tárgya:
a) az előző évi működés ismertetése,
b) az elmúlt év zárszámadásának bejelentése és tárgyalás
Után való jóváhagyása,
c) a következő évi költségvetés előirányzása,
d) a szükséges választások megtartása,
e) új tagok felavatása,
f) a Törzshatározatok ismertetése és a Nagygyűléshez fellebbezett törzshatározatok tárgyalása,
g) az alapszabály módosítása,
h) a feloszlás és ez esetben a vagyon hovafordítása tárgyában való határozás,
i) más egyesülettel való egyesülés (fúzió) elhatározása,
j) esetleges indítványok.
3. A Nagygyűlést ezenkívül, ünnepélyes alkalmakkor,
vagy a tagok egyetemét érdeklő fontos, rendkívüli esetekben a
magister hívja egybe. A Nagygyűlést össze kell hívni a magister kívánságára, a vezérek határozatára, vagy legalább 100 tag
írásbeli kérelmére.
A Nagygyűlés' legalább 8 nappal előbb meghirdetendő és
azon csak a napirendre tűzött ügyek tárgyalhatók. A Nagygyűlés határozatképes, ha azon a szavazatra jogosított tagok közül
300 jelen van.
Az alapszabályok módosításához a szavazatra jogosított
tagok közül 500-nak jelenléte és ezek kétharmad szótöbbsége
szükséges.
A tagok kellő számban meg nem jelenése miatt beállott
határozatképtelenség folytán 14 nap múlva összehívott Nagygyűlés a tárgysorozatba felvettek felett a megjelentek számára való tekintet nélkül, alapszabálymódosítás esetén ugyancsak kétharmad szótöbbséggel határozhat.

4. A szavazás személyesen, kézfeltartással történik. Személyes ügyeikben, továbbá a vezérek egyikének vagy 50 tagnak
az indítványára az elnöklő magister titkos szavazást rendel el.
Személyes ügyek tárgyalásakor az érdekeltek nem lehetnek
jelen.
A szavazati jog gyakorlása kötelező.
5. A Nagygyűlésen az egyesület minden tagja felszólalhat, az elnöklő magister azonban a felszólalások számát és időtartamát a szükséghez képest korlátozhatja.
6. A Nagygyűlés határozata az egyesület minden tagjára
megfellebbezhetetlenül kötelező. A kisebbség köteles a többség
jogérvényes határozatát elfogadni, abba belenyugodni és az
ellen sem nyíltan, sem titokban nem cselekedni.
7. A Nagygyűlésről jegyzőkönyv vezetendő, melyet a magister, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítésre felkért öregúr és
levente ír alá.
18. §.

Az öregurak Tanácsának tagjai:
a) a magister, aki a Tanácsban elnököl,
b) a Hungária volt magisterei és primusai,
c) a Vezérek; közül a primus, aki mellé a magister a szükséghez mérten esetről-esetre a vezérség más tagját is meghívhatja.
d) 12 öregúr, akik közül a dominusok évente négyet három évre választanak a Nagygyűlésen,
e) minden öregúr-csoportnak három évre választott 1—1
öregúr tagja, abban az esetben, ha a csoport tevékenyen működő öregurainak száma legalább 20. A beküldendő öregurakat
az e célra összehívott csoportgyűlés választja. A választás érvényes, ha az ülésen legalább 15 öregúr van jelen.
f) az öregurak Becsületügyi Tanácsa tagjai.
Az öregurak Tanácsának hatásköre alá tartozik:
1. A mérnöki társadalomból öregurakká való felvétele
azoknak, akik a Hungáriába való jelentkezésük előtt 40. életévüket betöltötték.
2. öregúr-csoportok létesítése.
3. Az öregurak becsületügyi és fegyelmi ügyeinek intézése.
4. A magister tartós akadályoztatása esetén helyettesítéséről való gondoskodás.
5. Fővédnök, csoportvédnökök ajánlása, tiszteletbeli öregurak felvétele.
6. Az ifjúság anyagi és erkölcsi támogatására vonatkozó,
az egyesületi székház és internátus ügyeivel kapcsolatos, továbbá az öregurakat érdeklő általános és mérnökkari kérdések

tárgyalása és az ezzel kapcsolatos intézkedések megtétele.
Az Öregurak Tanácsát a magister a szükséghez mérten, de
évente legalább négyszer hívja össze.
Az öregurak Tanácsának határozatai a Nagygyűléshez
fellebbezhetők.
19. §.
A Hungária Törzsét a magister, a volt magisterek, a vezérek, a volt primusok, a Hungária-lap szerkesztője, az ifjúsági
csoportfők és e csoportok által az őket megillető törzstagsági
helyekre kiküldött csoporttagok, továbbá a Leventék Becsületügyi és Fegyelmi Tanácsa két-két kiküldött tagja alkotják.
A Törzsbe az ifjúsági csoportok 25—49 tevékenyen működő ifjúsági tag után egy, 50—99 tevékenyen működő ifjúsági
tag után két, 100—149 után három, 150—200 után négy, kétszáznál több tevékenyen működő ifjúsági tag után öt tanácstagot küldhetnek, akik közül az első a csoportfő. A törzstagok a
törzsülésen csak előre bejelentett állandó helyettesekkel helyettesíthetők. Törzstagok csak az egyesület teljes jogú tagjai
lehetnek.
A Törzs üléseit az első vezér (primus) vezeti.
A Törzs intézi a tagfelvételt, tárgyalja az egyesület ifjúsági ügyeit, megállapítja a szokásrendet, előkészíti a Nagygyűlés elé kerülő javaslatokat, jelöli a vezéreket, a vezérek egyesületi év közben történő lemondása vagy tartós akadályoztatása
esetén helyettesítésükről a bejelentést követő ülésén gondoskodik, ellenőrzi az egyesület pénztárát és számadásait. Ténykedéseiért a Nagygyűlésnek felelős.
A Törzs határozatai a Nagygyűléshez fellebbezhetők.
A törzsüléseket az; első vezér a szükséghez mérten, de félévenként legalább háromszor vagy a törzstagok egyharmadának írásbeli kérelmére a benyújtástól számított két héten belül hívja össze.
A törzsülés az egyesület keretein belül sem nyilvános. A
tanácskozásról jegyzőkönyv vezetendő, mely minden tag részére nyilvános és ezért személyi ügyekben külön zárt jegyzőkönyv vezetendő.
A törzsülésen a szavazás nyilvánosan, kézfeltartással történik. A magister vagy a Törzs jelenlévő tagjai egyharmadának
kívánságára a primus esetenként titkos szavazást rendel el.
A Törzs üléseire az első vezér a Műegyetem budapesti
műszaki karain a Hungáriával együttműködő, a Műegyetem Tanácsa által kebelbelinek elismert ifjúsági egyesületek képviselőit tanácskozási joggal meghívhatja, jogosult továbbá az egyesület bármely rendes tagját véleményadás, vagy egyéb ügyben
meghívni, illetve megidézni.

Vezérek Tanácsa.
A Vezérek Tanácsát a magister és a 7 vezér alkotja. Ülésein résztvesznek a Hungária-lap szerkesztője és az alvezérek
is. A Tanács hivatott az egyesület igazgatási teendőit és belső,
valamint külső ügyeit tárgyalni. Kötelessége az egyesület alapszabályainak megtartását ellenőrizni, tekintélye és becsülete felett őrködni. Határozatairól és ténykedéseiről azonban köteles
utólag a Törzsnek beszámolni.
A magister a Hungária tanárelnöke. Elnököl a Nagygyűlésen, az Öregurak Tanácsában és a Vezérek Tanácsában. Gondoskodik az Öregurak Tanácsa határozatainak végrehajtásáról.
Biztosítja és ellenőrzi az öregurak és az ifjúsági tagok közötti
kapcsolatokat és együttműködést. Az egyesület minden határozatának végrehajtását felfüggesztheti, ha a határozat a törvénnyel, a József Nádor Műegyetem fegyelmi szabályaival,
vagy az egyesület alapszabályaiban foglalt valamely rendelkezéssel ellenkezik.
A vezérek közül az első vezér (primus) a Hungária felelős vezetője és ifjúságának első képviselője. Ellenőrzi a vezérek
működését. A magisterrel egyetértésben szolgálja a dominusok
és az ifjúság közti együttműködést. Közvetlen felügyelete alá
tartozik az egyesület sajtója és propaganda tevékenysége.
A második vezér (secundus) a primus helyettese. A Hungária tagjainak tanulmányi ügyeit ellenőrzi, az állás- és gyakornokügyek intézője. Ellenőrzi a csoportok szervezési munkáját és a csoportéletet általában.
A harmadik vezér (tertius) tartja fenn a Hungária kapcsolatait más egyesületekkel. Intézi az egyesület külföldi vonatkozású ügyeit.
A negyedik vezér (quartus) intézi a tagfelvételt, vezeti a
törzskönyveket, végzi az egyesület személyi igazgatási ügyeit,
ellenőrzi a csoportok tisztikarainak szabályszerű választását.
Közvetlen felügyelete alá tartoznak a szociális ügyek.
Az ötödik vezér (quintus) az egyesület általános írásbeli,
levelezési ügyeinek intézője. A Nagygyűlés, a törzsülés a vezérülés jegyzőkönyveit és a törzshatározatok könyvét vezeti. A
csoportösszejövetelek jegyzőkönyveit nyilvántartja. Irányítja
az egyesület általános művelődési ügyeit, szabadidő-mozgalmát
és a magyarságismereti munkát.
A hatodik vezér (sextus) kezeli az egyesület vagyonát. A
számlákat a primtfe utalványozása alapján kifizeti és a pénztári
mellékleteket vele láttamoztatja. A bevételekről és kiadásokról
számadásokat vezet. A csoportok pénzügyeit ellenőrzi.

A hetédik vezér (septimus) ellenőrzi a nevelő, kiképző
munkát. Irányítja az egyesületi szolgálatot és a kivonulásokat.
A testnevelési ügyek intézője. Végzi a háznagyi teendőket és
felelős az egyesület ingó (nem pénz) vagyonáért.
Vezérek csak olyan levente vagy a leventék jogkörével
rendelkező öregúr választható, ki a Hungária valamelyik csoportjában kiemelkedő tevékenységet fejtett ki. A vezérek közül
az „első" csak dominus lehet (13. §. utolsó bekezdés).
A vezérek megbízatásuk tartama alatt csoportfői működést nem fejthetnek ki.
A vezérek munkájuk támaszául alvezér eket vehetnek maguk mellé. Az alvezért a vezérülés jóváhagyásával a Hungária
teljes jogú tagjai közül az illetékes vezér választja ki és a
Törzsnek bejelenti. Az alvezér csak a vezér nevében és felhatalmazására intézkedhetik, ténykedéseiért a vezér felelős. Megbízatása visszavonásig, de legfeljebb az illetékes vezér megbízatásának megszűntéig tart.
21. §.

A vezérek megbízatása 2 évre szól.
Amennyiben a vezérek megbízatásuknak nem felelnek
meg, megbízatásuk az illetékes szerv által visszavonható.
Ugyanazon tag megbízatást többször is viselhet.
22. §.

a) Apródok, leventék és öregurak becsületbeli ügyeiben a
következő szervek intézkednek:
1. Becsületügyi Választmány,
2. Becsületügyi Tanács,
3. öregurak Tanácsa, Törzs,
4. A Hungária magistere.
Becsületügyi Választmány alakul külön-külön:
a) Az öregurak Tanácsa, a Törzs tagjai,
b) az öregurak,
c) a leventék és apródok számára.
A Becsületügyi Választmány esetről-esetre a csoportban
(csoportokban) ill. az öregurak Tanácsában vagy a Törzsben
választandó és áll: elnökből, három tagból és három póttagból.
Az öregurak Becsületügyí Tanácsa egy öregúr elnökből
és három póttagból áll, akiket az Öregurak Tanácsa választ három tagból; a leventék és apródok Becsületügyi Tanácsa szintén elnökből, 3 tagból és 3 póttagból áll, kiket a Törzs választ.
A tanácstagok megbízatása két-két évre szól.
A Becsületügyi Tanács határozatait az Öregurak Tanácsa, illetve a Törzs tudomásulvétellel emeli jogerőre és gondoskodik annak végrehajtásáról. Az ilyen jogerős határozat ellen

csak a Hungária magistere emelhet kifogást, amennyiben ajánlja a Törzsnek, illetve az Öregurak Tanácsának, hogy az eljárás
új rafel vét ele iránt intézkedjék.
b) Az egyesület tagjainak fegyelmi ügyeiben a fegyelmi
szabályzatban megállapított szervek intézkednek.
23. §.
Az egyesület vagyonának részei:
1. Az egyesület ingatlanai.
2. Felszerelések és berendezések.
3. Alapítványok és adományok.
4. Az elhelyezett tőkék és kamataik.
5. Tagsági díjak, igazolványokért, nyomtatványokért és
jelvényekért beszedett díjak, melyek nagyságát a Törzs állapítja meg.
Az alapítványok kamatai az alapítványozó rendelkezései
szerint, ennek hiányában ösztöndíjakra és pályázatok díjazásaira használandók fel.
Az egyesület a fentiek figyelembevételével csak a Nagygyűlés hozzájárulásával használhatja fel tőkéjét.
24. §.
Az egyesület feloszlásához az összes öregúr és levente tagok négyötöd részének beleegyezése szükséges.
A feloszlás és leszámolás után fennmaradó vagyon csak
tisztán keresztény és nemzeti intézmények javára adományozható, a feloszlást kimondó Nagygyűlés határozata által.
25. §.
Az alapszabályok módosítása, az egyesület feloszlása, valamint az esetben a vagyon hovafordítása tárgyában hozott
nagy gyűlési határozatok — végrehajtásuk előtt — jóváhagyás
végett a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszterhez teterjesztendők.
26. §.

Azokban az esetekben, ha az egyesület az alapszabályában előírt célját és eljárását meg nem tartja, hatáskörét túllépi,
államellenes működést fejt ki, a közbiztonság és közrend ellen
súlyos vétséget követ el, vagy a tagok érdekeit veszélyezteti, a
m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter ellene vizsgálatot
rendelhet el, működését felfüggesztheti és végleg fel is oszlathatja!.

