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Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
ALAPSZABÁLYAI. 

I. FEJEZET. 

Az egyesület czélja, czíme és 

Az egyesület czélja az 1841/3. évi Erdélyi 
Országgyűlésen elhatározott és 1859-ben Kolozs
várt megalapított Erdélyi Nemzeti Múzeum fön-
tartása, tovább fejlesztése, gyűjteményeinek tudo
mányos földolgozása, a tudományok mívelése, a 
honismeretnek és általában a magyar tudományos
ságnak előmozdítása. 

2. §• 
Az egyesület czíme: Erdélyi Múzeum-Egye

sület ; a Múzeum czíme: Erdélyi Nemzeti Mú
zeum ; székhelyük: Kolozsvár; az Egyesület pecsét
jének körirata az eredeti: Erdélyi Múzeum-Egylet 
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1859.; a Múzeum pecsétjének körirata: Erdélyf 
Nemzeti Múzeum 1859. 

3. §• 
Az E. M. E. tudományos eszközei: szak

osztályok és gyűjtemények. 
A szakosztályok a következők: 

Bölcsészet-, nyelv- és történettudományi-, 
Természettudományi-, 
Orvostudományi szakosztályok. 

A gyűjtemények a következők: 
A) Könyvtár: nyomtatványok, hírlapok, kéz

íratok és oklevelek gyűjteménye.. 
B) Érem- és Régiségtár: történeti és élő

néprajzi-, művészettörténeti és művészeti tárgyak 
gyűjteménye. 

C) Állattár: összehasonlító alaktani, rendszer
tani és az állati életet a természet. háztartásában 
feltüntető gyűjtemények. 

D) Növénytár: összehasonlító alaktani, rend
szertani és a növényi életet a természet háztartá
sában föltüntető gyűjtemények ; virágtalan és virá
gos növények szárított gyűjteménye. 

EJ Ásványtár: ásványtani, földtani és őslény
tani gyűjtemények. 

A további fejlődéshez képest a fölsoroltakon 
kivűl más, önálló szakosztályok vagy tárak is ala
kithatók. 

Az E. M. E. a mutatkozó kívánalmakhoz 
képest vidéki fiók-egyesületeket is alakíthat, melyek-
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Tiek viszonya az anyaegyesülethez alakulásukkor 
esetről-esetre szabályozandó. 

4. §• 

Az egyesület a m. kir. Vallás- és Közokta
tásügyi Miniszterrel 1872-ben kötött és 1895-ben 
megújított szerződés értelmében gyűjteményeit a 
Kolozsvári Tudományegyetem használatába bocsá
totta. 

5. §. 

Czéljainak megvalósítására az egyesület szé
les körre terjedő társadalmi tevékenységet folytat, 
vagyonát gyarapítja és törekvéseinek a hazafias 
közönséget megnyerni igyekszik. 

6. §. 
Czéljainak megvalósítására az egyesület: 
1. szakosztályi üléseket tart; 
2. a szakosztályok munkálatait folyóirataiban 

kiadja; 
3. tárait a nagyközönség számára meghatá

rozott módon, bizonyos napokon díjtalanul, meg
nyitja ; 

4. táraiban időnként magyarázó előadáso
kat tart; 

5. a tárakat illető tudományszakokból nép
szerűsítő és szakelőadásokról gondoskodik; 

6. a tárakban folyó tudományos munkásság 
eredményeit időhöz nem kötött kiadványokban 
közzéteszi; 
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7. vándorgyűléseket; 
8. különleges, időszaki kiállításokat rendez; 
9. évkönyvet ad ki ; 

10. arra rendelt alapítványokból pályadíjakat 
tűz ki. 

7. §. 

Az egyesület anyagi eszközei: 
a) az alaptőke kamatai; 
b) az Országház-alap kamatai; 
c) az Épitési-aranyalap kamatai; 
d) a növénytani Haynald-alapítvány kamatai; 
e) a Természethistóriai díjalap kamatai; 
f) a gr. Eszterházy László-alapítvány kamatai; 
g) a Kovács Sámuel pályadíj alapítványa 

kamatai; 
h) a tagdíjak; 
j) a tárak látogatásából és az időszakos 

kiállításokból befolyó jövedelmek; 
k) a kiadványok jövedelme; 
l) a gyűjtemények fölös példáiból befolyó 

jövedelmek; 
m) különleges czélokra tett adományok; 
n) az államtól a gyűjtemények egyetemi hasz

nálatáért fizetett bérösszeg; 
o) állami segély. 

8. §. 

A b) alatti jövedelmek csakis a gyűjtemé
nyek gyarapítására, a c) alattiak eredeti czéljokon 
kivűl csakis a gyűjtemények gyarapítására, a d) 
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alattiak csakis a Növénytár gyarapítására, az f) 
alattiak csakis az Éremtár őrizetére fordíthatók; 
a j), k) és l) alattiak azt a tárat illetik, a mely 
azokat szolgáltatta; a gyűjtemények fölös példái
nak értékesítési módját az egyes tárak ügyrendje 
külön-külön szabja meg; a g) és m) alattiak 
csakis az adományozó czélzata szerint használ
hatók föl. 

9. §. 
Az egyesület politikával és vallási dolgokkal 

nem foglalkozik. 

II. FEJEZET. 

Az egyesület tagjai. 

10. §. 
Az egyesület tagja lehet minden tisztessé

ges honpolgár, férfi és nő, a 11—18 §§-ban meg
határozott föltételek alatt. A fölvételt a jelentkezés 
vagy ajánlás alapján a választmány határozza el. 

11. §. 
Ugyanazon föltételek alatt az egyesületnek 

tagjai lehetnek jogi személyek is, a melyek jogai
kat képviselet utján gyakorolják. A képviselő 
személye és annak megváltoztatása bejelentendő. 



12. §. 
Az egyesületnek igazgató, alapító, rendes és 

pártoló tagjai vannak. 
13. §. 

Igazgató tagok azok, kik az egyesületnek 
legalább 1000 koronát, avagy a Múzeumba föl
vehető ennyi értékű tárgyat adományoznak. 

Az igazgató tagok, mind a magán, mind a 
jogi személyek, az egyesület választmányának 
tagjai és a rendes tagok összes jogait élvezik. 

14. §. 
Alapító tagok azok, kik az egyesületnek leg

alább 200 koronát, vagy a Múzeumba felvehető 
ennyi értékű tárgyat adományoznak. 

Az alapító tagok a rendes tagok összes jogait 
élvezik. 

15. §. 
Az igazgató és alapító tagoktól befizetett 

összegek, a mennyiben nem különleges czélú ado
mányok, az egyesület alaptőkéjéhez csatolandók. 

16. §. 
Rendes tagok azok, a kik kötelezik magu

kat, hogy öt éven át tagsági díj fejében évenként 
8 koronát fizetnek. 

Minden rendes tagnak választania kell a 3. 
§-ban fölsorolt szakosztályok közül, ha valamelyik 
szakosztálynak működésében a 46—53. §-ban körül
írt részt kívánja venni. 
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A tagdíj az év első negyedében fizetendő ; 
a befizetés elmulasztása a tagsági jogok (55. §.) 
felfüggesztését vonja maga után; a kötelezettsé
gek azonban fennmaradnak. 

A rendes tag, ha kilépési szándékát az ötö
dik év vége előtt be nem jelenti, úgy tekintendő, 
mint a ki további öt évre rendes tagsági kötele
zettséget vállalt. 

17. §. 
Pártoló tagok azok, a kik kötelezik magu

ltat, hogy három éven át évi 4 koronát fizetnek. 
A tagdíj az év első negyedében fizetendő; 

a befizetés elmulasztása a tagsági jogok (56. §.) 
felfüggesztését vonja maga után, a kötelezettségek 
azonban fennmaradnak. 

A pártoló tag, ha kilépési szándékát a har
madik év vége előtt be nem jelenti, úgy tekin
tendő, mint a ki további három évre pártoló tag
sági kötelezettséget vállalt. 

18. §. 

Évközben belépő tagok tartoznak a belépés 
évére eső egész tagdíjat megfizetni. 

Tagsági jogaik és kötelezettségeik is az év 
elejével kezdődnek. 
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III. FEJEZET. 

Az egyesület tisztviselői. 
19. §. 

Az egyesület tisztviselői: 
a) elnök, b) két alelnök, c) főtitkár, d) tit

kár, e) pénztárnok, f) ügyész, g) ellenőr, h) a 
táraknak az egyesülettől választott tisztviselői, i) a. 
szákosztályok tisztviselői. 

20. §. 

Elnök és alelnök csak igazgató vagy ala
pító tag lehet; az elnököt és a két alelnököt az 
egyesület közgyűlése egész életükre választja és 
legfelsőbb megerősítésre a m. kir. vallás- és köz
oktatásügyi miniszter utján ő cs. és ap. kir. Fel
sége elé terjeszti. 

21. §. 
Csak az egyesület igazgató, alapító vagy 

rendes tagja lehet főtitkár, szakosztályi elnök, tit
kár, szakosztályi titkár, pénztárnok, ügyész és 
ellenőr, azokat a közgyűlés, a szakosztályi elnök 
és a szakosztályi titkárok kivételével, öt évre 
választja és újra megválaszthatja. A megválasztás
hoz általános többség szükséges. 

22. §. 

Az elnök jogai és kötelességei: 
1. összehívja és vezeti a köz- és választ-
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mányi gyűléseket, felelős a tárgyalás rendjéért és 
•a határozatok végrehajtásáért ; 

2. a választmányi ülés jegyzőkönyvét a vá
lasztmány hitelesítése után a titkárral együtt aláírja ; 
a közgyűlés jegyzőkönyvét a titkárral együtt aláírja 
•és két, kiküldött közgyűlési taggal hitelesítteti; 

3. az egyesületnek képviselője, de az egye
sület nevében tett intézkedései, valamint az egye
sület nevében általa kötött szerződések csak akkor 
érvényesek, ha azok a választmány, illetőleg a 
közgyűlés beleegyezésével történnek s a szerző
dések és ügyvédi meghatalmazások az elnök alá
írásával és a főtitkár ellenjegyzésével vannak ellátva; 

4. az elnök csak a választmányi ülés hatá
rozatából és csak saját aláírásával, valamint a 
főtitkár ellenjegyzésével utalványozhat; rendkívüli 
esetekben 200 korona erejéig utalványozhat a 
választmány utólagos jóváhagyásának kikérésével; 

5. felelős az alapszabályok és az ügyrend 
pontos megtartásáért; időnként pénztárvizsgálatot 
rendel; 

6. ellenjegyzi az egyesületnek minden hiva
talos kiadmányát; 

7. felügyeletet gyakorol a tisztviselők fölött, a 
tárak tudományos segédszemélyzetének kivételével; 

8. szavazatok egyenlősége esetén szava
zata dönt. 

23. §. 

Az alelnökök az elnököt akadályoztatása ese
tén hivatalba lépésük sorrendjében helyettesítik. 
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24. §. 
A főtitkár az egyesület szellemi munkássá

gának irányítója és az egyesület külső képvise
letének az elnökkel, illetőleg az ezt helyettesítő
alelnökkel együtt részese. 

Gondoskodik az egyesület társadalmi tevé
kenységének és a közönség érdé klődésének ébren
tartásáról ; az egyesületnek a 6. §-ban fölsorolt 
szellemi eszközei fölhasználására az elnökséggel,. 
a tárak igazgatóival és a szakosztályok elnökeivel 
egyetértőleg évi tervezetet készít és annak meg
valósításáról gondoskodik. Az egyesület központi 
ügyvitelének vezetője. Őrzi az egyesület pecsétjét 
és levéltárát. Ellenjegyzi a központi igazgatás hiva
talos kiadmányait. Az egyesület működéséről évi 
jelentést készít, az egyesület évkönyvét szer
keszti. 

25. §. 

A titkár vezeti a köz- és választmányi ülé
sek jegyzökönyveit; a központi ügyvitelben a főtit
kár rendelkezéseit teljesíti; vezeti a főtitkár föl
ügyelete alatt az egyesület iktatókönyvét, gon
dozza irattárát és végzi, a főtitkár utasításai sze
rint, az egyesület levelezését. 

A főtitkárt annak akadályoztatása esetén 
helyettesíti. 

26. §. 
Pénztárnok csak az lehet, ki a kezelése alatt 

álló pénzhez képest elegendő biztosítékot nyújt 
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Teljesíti az egyesület kiadásait és elfogadja bevé
teleit ; azokról rendes könyvet vezet. A tagsági 
díjakat bekéri. A választmánynak a pénztár állá
sáról minden hónapban jelentést tesz ; a közgyűlés 
elé minden évben a választmány által megvizsgált 
számadást terjeszt. 

27. §. 

Az ügyész az egyesületnek jogi tanácsadója 
és ügyvédje. 

28. §. 

Az ellenőr az egyesület pénzkezelésének 
állandó ellenőrzője és a pénztárvizsgáló bizottság
nak hivatalból tagja. 

29. §. 
Az elnök, az alelnökök, a főtitkár, a titkár, 

a pénztárnok, az ügyész és az ellenőr teendőinek 
részleteit az Erdélyi Múzeum Egyesület ügyrendje 
állapítja meg. 

30. §. 
Az egyesület tisztviselői közül a titkár, a 

pénztárnok és az ügyész a közgyűléstől, a min
denkori költségvetésben megállapított tiszteletdíj
ban részesülnek. 
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IV. FEJEZET. 

Az egyesület kormányzása. 

31. §. 
Az egyesület kormányzatát közgyűlések és 

választmányi ülések intézik. 

32. §. 

Közgyűlések. Az egyesület minden évben 
tart rendes közgyűlést. 

Rendkivűli közgyűlést az elnök saját elhatá
rozásából is hívhat össze, de 20 rendes tag írás
ban beadott kívánatára 30 napon belől tartozik 
összehívni. 

A rendes közgyűlés idejét az igazgató választ
mány határozza meg. Minden közgyűlésnek meg
hívója a tárgysorozattal együtt két héttel előbb a 
tagoknak megküldendő és hirlapilag is közzé 
teendő. Közgyűlés júliusban, augusztusban és szep
temberben nem tartható. 

A közgyűlések nyilvánosak. 
A közgyűlések jegyzőkönyvei az évkönyv

ben kiadandók. 

33. §. 

A közgyűlés határozata érvényes: 
a) ha a közgyűlést az előbbi §-ban megál

lapított módon hívták össze; 
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b) ha legalább annyi rendes tag van jelen, 
mint tisztviselő és más választmányi tag együtt
véve ; 

c) ha a határozatot általános többséggel, 
vagyis az érvényes szavazatok felénél legalább is 
egygyel több szóval hozták. 

Ha a közgyűlés a b) alatti föltételnek nem 
felel meg, ugyanazon tárgysorozattal 14'nap múlva 
új közgyűlés tartandó, mely a megjelent tagok 
számára és arányára való tekintet nélkül érvénye
sen határoz. 

34. §. 
A közgyűlés az egyesület ügyeiben legfel

sőbb fokon rendelkezik. Megerősíti a táraknak a 
választmánytól megválasztott tisztviselőit (45. §.); 
választja általános szavazattöbbséggel az egyesü
let többi tisztviselőjét (21. 46., 48 §§-ok). 

35. §. 
A rendes közgyűlés választ az alapító vagy 

rendes tagok közül három évre 21 választmány 
tagot. 

Felülvizsgálja a lefolyt év számadásait, hatá
roz a fölmentés megadása iránt és megállapítja a 
következő év költségvetését. Számon kéri a választ
mánynak és a tisztviselőknek lefolyt évi munkás
ságát, a tárak működését és állapotát. Külön-külön 
megbízottakat küld az egyes tárak megvizsgálására. 
Ilyen megbízatásban sem a tárak igazgatói, sem 
az ő intézetükben alkalmazott egyének, sem pedig 
az egyesület tisztviselői nem vehetnek részt. 
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A tárak igazgatóit azonban a közgyűlés nem 
vonhatja felelősségre. Ha működésük ellen kifo
gása van, azt a választmány utján a m. kir. val
lás- és közoktatásügyi miniszter elé terjeszti. 

A közgyűlés csak olyan önálló inditványok-
ról határozhat véglegesen, melyek előzetesen a 
választmányban tárgyaltattak. 

36. §. 

Az alapszabályokat csak közgyűlés változ
tathatja meg, még pedig a szavazók 2/3 részének 
hozzájárulásával. Az alapszabályok megváltoztatá
sát czélzó minden indítvány határozat előtt a 
választmányban tárgyalandó, de a közgyűlés elé 
vihető akkor is, ha a választmány nem tette magáévá. 
A módosítás csak a m. kir. belügyminiszter jóvá
hagyása után lép életbe. 

37. §. 

A választmány. Az egyesület minden ügyei
ben, az egyes tárak belső kezelését és a szak
osztályok belügyeit kivéve, egyik rendes közgyű
léstől a másikig, a közgyűlés jóváhagyásának 
reményében, a választmány intézkedik. Az elnök
ségnek sürgős ügyekben tett intézkedései a leg
közelebbi rendes választmányi ülésen bejelen-
tendők. 

A választmány a tisztviselőknek első fokú 
fegyelmi hatósága, kivéve az egyes tárak tisztvi
selőit, a kik első sorban az intézet igazgatóságá
nak fegyelmi hatósága alatt állanak. A választmány 
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ítélete, illetőleg az intézeti igazgató Ítélete ellen 
a választmány útján, a közgyűléshez lehet föleb-
bezni. 

Az egyesület minden kiadását a választmány 
utalványozza. A táraknak a gyűjtemények gyara
pítására költségvetésileg megállapított átalányával, 
továbbá a tárakat a 7. és 8. §. szerint megillető 
egyéb jövedelmekkel a költségvetési év folyamán 
a tárak igazgatói rendelkeznek ; de a választmány
nak utólagos elszámolással tartoznak; kivéve a 7. 
§-ban f) alatt említettet, melyről nem tartoznak 
elszámolni. 

38. §. 
A választmányi üléseket az elnök, akadá

lyoztatása esetén egyik alelnök hívja össze. A 
választmányi ülésen az elnök és az alelnökök aka
dályoztatása esetén, a legrégibb választmányi tag, 
illetőleg közűlök a korra legidősebb elnököl. 

A választmány rendes ülést, július és augusz
tus kivételével, havonként egyszer tart. Az elnök 
szükség szerint többször is hívhat össze választmányi 
ülést; azonban három választmányi tagnak három 
nappal előbb bejelentett akár szóbeli, akár írásbeli 
kívánatára, köteles választmányi ülést hívni össze. 

A választmányi ülésre a választmány tagjai 
legalább három nappal előbb, külön-külön, írás
ban meghivandók. A meghívó jelezze a tárgy
sorozatot is. 

Fölöttébb sürgős esetekben a meghívók szét
küldésétől számított rövidebb idő alatt, vagy körö-

2 
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zéssel eszközölt meghívás után is tartható rend-
kivűli választmányi ülés. 

39. §. 
A választmány tagja: 

a) minden igazgató tag; 
b) a tárak igazgatói; 
c) a szakosztályok elnökei; 
d) a főtitkár, a titkár, a szakosztályi titká

rok, a pénztárnok, az ügyész és az ellenőr; 
e) a közgyűléstől az alapító és rendes tagok 

közül választott 21 választmányi tag. 

40. §. 
A választmánynak a közgyűléstől választott 

21 tagja közül átmenetileg 7 tag az első év végén 
kisorsolandó, a másik év után kisorsolandó az 
első év után ki nem sorsolt tagok közül ismét 7. 
Ezentúl pedig minden évben kilép az a 7 választ
mányi tag, a ki utolsó megválasztatása óta már 
három évig volt tagja a választmánynak. 

A kisorsolt vagy kilépett választmányi tagok 
újra választhatók. 

41. §. 
A választmány határozata érvényes: 
a) ha a választmányt a 38. §-ban említett 

szabályos módon hívták össze ; 
b) ha a választmányi ülésen legalább annyi 

nem tisztviselő választmányi tag van jelen, mint 
tisztviselő ; 
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c) ha a határozatot az érvényes szavaza
tok felénél legalább egygyel több szóval hozták. 
A szavazatok egyenlősége esetén az elnök sza
vazata dönt. 

V. FEJEZET. 

A tárak és szakosztályok vezetése. 
42. §. 

Az állammal kötött szerződés értelmében a 
könyvtár igazgatója a Kolozsvári Tudományegye
tem könyvtárának 0 Felségétől kinevezett igaz
gatója ; a Múzeum minden más tárának igazgatója 
a Kolozsvári Tudományegyetemnek az a tanára, 
a kit Ő Felsége az illető tártól szolgált tudomány
szakra kinevezett. Kinevezett egyetemi könyvtár
igazgató hiányában a könyvtár igazgatása felől a 
Kolozsvári Tudományegyetem Tanácsa, a többi 
tár igazgatásáról, kinevezett igazgató hiányában, 
a Kolozsvári Tudományegyetemnek az a Kara 
intézkedik, melyhez az illető tudományszak tartozik. 

Az igazgatók az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
választmányának hivatalból rendes tagjai; a tárak 
állapota felől a választmánynak felvilágosítással 
tartoznak, a közgyűlésnek évi jelentést tesznek. 

43. §. 
A gyűjtemények kezeléséért az állammal 

kötött szerződés értelmében az állam viseli az 
2* 
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anyagi és erkölcsi felelősséget; a tárak igazgatói 
csak a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter
nek tartoznak a kineveztetésök alapján igazgatott 
tárakról felelősséggel. 

A tárak igazgatóinak magántulajdonában, 
birtokában vagy kezelése alatt más olyan termé
szetű gyűjtemények nem lehetnek, a minő a tőlük 
igazgatott tárak anyaga. Ilyen tárgyakkal nem 
kereskedhetnek. 

Az esetben, ha ilyen gyűjteményük van, azt 
hat hónap alatt az Erdélyi Múzeum elővásárlási 
jogának tekintetbe vételével, eladni vagy attól más 
módon megválni kötelesek. 

A könyvtárigazgató saját kézi könyvtára nem 
esik e §. intézkedése alá. 

44. §. 

A tárak szolgálatára szükségletükhöz képest, 
anyagi erejéhez mérten az egyesület kellő számú 
tisztviselőt, tudományos segédszemélyzetet tart, 
melynek létszámát és díjazását az igazgató elő
terjesztésére a közgyűlés határozza meg. 

45. §. 

A tárak tisztviselőit, az illető tár igazgatójá
tól javasolt módozatok szerint, a tőle ajánlott 
egyének közül a választmány választja és a köz
gyűlés erősíti meg; fegyelmi és szolgálati tekin
tetben a tár igazgatója alatt állanak és szolgála
tukból csak fegyelmi úton bocsáthatók el. 
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46. §. 
A szakosztályi elnököt az illető szakosztály köz

gyűlése általános többséggel három évre választja 
s a választást a közgyűlésnek bejelenti. 

47. §. 

A szakosztályi elnök hivatalból tagja az Egye
sület választmányának (39. §.) Teendőit a szak
osztály ügyrendje állapítja meg. 

48. §. 

A szakosztályi titkárt a szakosztály közgyű
lése ugyanúgy választja, mint a szakosztályi elnö
köt. A szakosztályi titkárok hivatalból tagjai az 
Egyesület választmányának, teendőiket a szakosz
tály ügyrendje állapítja meg. 

49. §. 

A szakosztályok közgyűlést, választmányi- és 
fölolvasó-üléseket tartanak. 

50. §. 

A szakosztályi közgyűlések választják a szak
osztály elnökét és titkárát (46. és 48. §§.), vala
mint a szakosztály választmányának választás alá 
eső tagjait. 

Megállapítják a szakosztályok ügyrendjét. 
A szakosztályi választmány intézkedéseit föleb-

bezés esetén fölülbírálják. 

i 
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51. §. 

A szakosztályok ügyrendjüket az E. M. E. 
választmánya elé terjesztik, mely maga ugyan nem 
módosíthatja az ügyrendet, de az egyesületi köz
gyűlésnek módosításokat javasolhat. Az ügyrend 
csak e közgyűlés jóváhagyása után válik érvé
nyessé. A szakosztályok ügyrendjüket minden hat 
év után kötelesek újra átnézni és az esetleges 
módosításokkal folytatólagos megerősítésre a vá
lasztmány útján az egyesületi közgyűlés elé ter
jeszteni. 

52. §. 

Mindenik szakosztály választmányának az 
elnökön s a titkáron kivűl a saját ügyrendjében 
megállapított számú tagja van, a kik közé tarto
zik hivatalból az érem- és régiségtár igazgatója 
és a könyvtár igazgatója a bölcsészet-, nyelv- és 
történettudományi szakosztályban, a természettu
dományi tárak igazgatói a természettudományi 
szakosztályban. 

A szakosztály választmánya intézi a szak
osztály ügyrendjétől megszabott módon a szak
osztály ügyeit. 

53. §. 

A szakosztályi választmánynak határozata ellen 
a szakosztály közgyűléséhez, ennek határozata 
ellen az egyesület választmányához és innen az 
egyesületi közgyűléshez lehet fölebbezni, 
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VI. FEJEZET. 

A tagok jogai és kötelességei. 
54. §. 

Az igazgató tagok az alapító- és a rendes 
tagoknak összes jogait élvezik és azonfelül tagjai 
a választmánynak. Az alapító- és a rendes tagok 
egyforma jogokat élveznek. 

55. §. 
A rendes tagok jogai a következők: 
a) szavaznak a közgyűléseken ; 
b) indítványokat tehetnek; de azok érvényes 

határozat hozatala előtt a választmányban tárgya
landók ; 

c) választanak és választhatók; csupán az 
elnöki és két alelnöki állásra nem választható más, 
mint igazgató vagy alapító tag ; 

d) díjtalanul kapják az egyesületnek általá
nos természetű és népszerű kiadványait; 

e) díjtalanul látogathatják az Erdélyi Múzeum 
tárait, valamint az egyesülettől rendezett időszaki 
kiállításokat; 

f) díjtalanul vehetnek részt az egyesület 
vándorgyűlésein és minden általa rendezett nép
szerű és tudományos előadáson; 

g) díjtalanul vehetnek részt a szakosztályok 
fölolvasó ülésein; 



24 

h) résztvehetnek ama szakosztály működésé
ben, a melybe a 16. §. szerint beléptek s annak 
kiadványait díjtalanul, a többi szakosztály kiadvá
nyait pedig kedvezményes áron kapják. 

56. §. 
A pártoló tagok jogai a következők: 
a) díjtalanul látogathatják az Erdélyi Múzeum 

tárait, valamint az egyesülettől rendezett időszaki 
kiállításokat; 

b) díjtalanul kapják az egyesület évkönyveit 
és a népszerű előadások füzeteit; 

c) díjtalanul vehetnek részt az egyesület 
vándorgyűlésein, valamint minden általa rendezett 
népszerű tudományos előadáson; 

d) évi 2 koronával előfizethetnek egy-egy 
szakosztály kiadványára. 

57. §. 
Megszűnik tagja lenni az egyesületnek: 
a) a ki kilépését, ha rendes tag, a kötelező 

öt éves időszak, ha pártoló tag, a kötelező három 
éves időszak letelte előtt bejelenti; 

b) akit tagjai közül az egyesület kizár; 
c) aki meghal. 

58. §. 
A választmány köteles az egyesületből kizárni 

azokat: 
a) akiket valamely megbecstelenítő cseleke

detért elitéltek; 
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b) akik az egyesületnek akarva kárt okoztak. 
A kizárt tag a közgyűléshez íölebbezhet. 

VII. FEJEZET. 

Az egyesület feloszlása. 

59. §. 
Az egyesület fönnállása nem függ tagjainak 

számától. 
60. §. 

Az egyesület föloszlását csak a közgyűlés, 
és pedig csakis az egyesület szavazásra jogosult 
összes tagjai kétharmad részének szavazatával 
mondhatja ki, akkor is csak olyan körülmények 
alapján, a melyek az egyesület további működé
sét lehetetlenné teszik. 

61. §• 
A föloszlást kimondó közgyűlésnek e határo

zata csak a m. kir. közoktatásügyi és belügyi minisz
terek egyetértő jóváhagyása után válik érvényessé. 

62. §. 

Feloszlatás esetén az egyesületnek minden 
javai és gyűjteményei, a mennyiben felőlük az 
adományozók, illetőleg alapítók eleve másként 
nem rendelkeztek, osztatlanul és örökre Kolozs
várt maradnak és a Kolozsvári Tudományegyetem
nek tulajdonába mennek át. A megmaradt tőkék 
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kamatai első sorban a gyűjtemények további fön-
tartására, másodsorban a föloszlást kimondó ülésen 
egyéb országos közművelődési czélokra fordítandók. 

63. §. 
Az egyesület abban az esetben, ha az alap-

szabáyok ellenére működik, a kormány, a meny
nyiben további működésében az állam vagy a tagok 
vagyoni érdekeinek veszélyét látja, haladéktalanul 
fölfüggeszti s az elrendelendő vizsgálat eredmé
nyéhez képest vagy föloszlathatja, vagy az alapsza
bályok pontosabb megtartására, különbeni fölosz-
latás terhe alatt, kötelezheti. 

64. §. 

Ezek az alapszabályok a belügyminiszteri jóvá
hagyásukat követő év januáriusának 1-én lépnek 
életbe. 

Kolozsvárt, 1905. május 21-én. 

Dr. Szamosi János, 
alelnök. 

^ ' '•' Dr. Imre Sándor, 

Látta a m. kir. belügyminister. 
Budapesten, 1905. évi augusztus hó 10.-én. 

A minister meghagyásából : 

(P. H.) Szabó László, 
ministeri o.-tanácsos. 




