
SS ISKOLÁK, INTÉZETEK ÉS EGYESÜLETEK NÉVSORA.

Iskolák, intézetek és egyesületek. (Lehranstalten und Gesellschaften.)

Aradi állami főreáliskola . . .  . . .  1880 Ig ló i  felsőm agyarországi bánya-polgár-

Brassói bánya-és kohó résvénvtársaság ság ... ... ... ... ... ... l 86(»
líuszkabánya ... ... ...........1SN4 Kecskeméti református főiskola... 1873

Drenkovai kőszénbányaművek igazgató- Liptó-Hzent-Miklósi áll. polg. isk- 18S5
sága Berszászka ... ... ... isxr> Miskolczi polgári iskola ... ... 1883

Eggenbergerféle könyvkereskedés (Hoff- Miskolczi reform, főgimn. ... ... 1880
mann és Molnár) Budapest ... 1872 Nadrági vasipar-társulat igazgat. 1882

Egri O-Kaszinó ... ... 187C» 'Selmeczbánya város tanácsa ... 1875
Esztergom város tanácsa ... 1S73 ' Selmeczbányai akadémia általános tár-
Fehértemplomi áll. főgimnázium 1880 saság... ... ... ... ... ... I87f>
Feketeerdői üveggyár, Fekete erdő 1885 Szászvárosi reform, gymnazium... 1875
Gyulafehérvári főgimn. könyvt. 1881 Szombathelyi premont. főgimnas. 1880
Iglói evangélikus főgimn. könyvt. 1873 Zombori áll. főgymnasium ... . . 1885

Ezek szerint van a Magyarhoni Földtani Társulatnak 1887 évi februárius 
9-ikén: Egy pártfogója , 20 tiszteleti tagja (kösülök egy rendes tag is), 16 pártoló 
tagja, 25 alapító tagja, 375 rendes tagja és 8 levelező tagja.

Budapest, 1887 februárius 9-ikén.
Dr. Staub  M óricz, 

első titkár.

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT ALAPSZABÁLYAI.
(Tervezet.)

I. Czím.

1. §. A társulat czíme: «Magyarhoni Földtani Társulat.» — Székhelye 
Budapest.

II. Czél.

2. §. A «Magyarhoni Földtani Társulat»> tudományos egyesület, mely
nek czélja a földtan és rokontudományok mívelése és terjesztése.

3. §. Ezen czél biztosabb elérhetése végett a «Magyarhoni Földtani 
Társulat» más testületekkel összeköttetésbe léphet.

III. Eszközök.

I. §. A jelentékenyebb eszközök:
a )  Szakgyülések.
b ) Szakközlöny, melyben a tagokat a gyűlések eredményéről is

tudósítja.
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c ) Könyvtár.
d ) Föld- és őslénytani tárgyak gyűjtése. 
v ) Egyes vidékek földtani átkutatása. 
f)  Fiók-egyesületek alakítása.

IV. Pártfogó.

5. §. A társulat igyekszik, tudományos czéljainak biztosabb elérése 
végett egy vagy több pártfogót megnyerni.

V. Tagok.

6. §. A társulatnak vannak a j  pártoló, b)  örökítö, c) rendes, d )  tisz
teleti és e ) levelező tagjai.

E tagokon kívül a társulat «levelezőket » is választ.
7. §. Pártoló tag az, ki a társulat pénzalapját legalább 200 frttal o. e. 

növeli.
S. S. Örökítő tag az, ki az alaptőke gyarapítására egyszermindenkorra 

100 frtot fizet a társulat pénztárába.
í). §. Bendes tag lehet az, ki ebbeli szándékát vagy maga, vagy egy 

tag által a titkárnak bejelenti.
10. Tiszteleti tagul oly bel- vagy külföldi kitűnő szaktudós választ

ható, ki a geológiában vagy ennek rokontudományaiban kiváló érdemeket 
szerzett.

11. vj. Levelező tagúi oly bel- vagy külföldi szaktudós választható, a ki 
a  társulat vagy általában a magyar geologia ügyének valamely lényeges szol
gálatot tett.

12. §. Levelező czím adható mindazoknak, a kik a társulat czéljait 
gyűjtés, becsesebb adomány vagy egyéb jó szolgálat által elősegítették.

VI. Tagok választása.

13. íj. A ki pártoló, örökítő vagy rendes tag óhajt lenni, abbeli szán
dékát a társulat egy tagjának vagy a titkárságnak ajánlás végett bejelenti. 
Az ekként ajánlottak megválasztás végett a választmány elé terjesztetnek és 
az eredmény a közelebbi szakűlésen bejelentendő.

14. Tiszteleti és levelező tagot a választmány előterjesztése alapján 
a közgyűlés választ.

Az ajánlás joga a rendes tagokra is kiterjed, úgy azonban, hogy a ren
des tag ajánlatát kellő okadatolással a közgyűlést megelőző novemberi szak
űlésen Írásban nyújtsa be az elnökségnél. A választmány az illető javaslatot 
saját véleményével terjeszti a legközelebbi közgyűlés ele.

15. §. A levelezőket a választmány választja.
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VII. Tagok jogai.

10. A tagok a társulattól minőségükhöz képest oklevelet kapnak, 
melynek alapján magukat a «Magyarhoni Földtani Társulat» pártoló, örö
kítő, rendes, illetve tiszteleti vagy levelező tagjának nevezhetik.

A társulat minden jmrtoló, örökítő es rendes tagja részt vehet a szak- 
es közgyűléseken, hol szavazati jogával élhet, új tagot ajánlhat, a társulat 
kiadványait kapja és a társulat könyvtárát használhatja.

VIII. Tagok kötelességei.

17. A rendes tagok évenként frtot fizetnek.
Ezenkívül az oklevélért minden rendes tag egyszermindenkorra 2 forin

tot fizet.
IS. $. A tagsági díj minden év első negyedében fizetendő. Ha valamely 

tag évi díját az első negyedben be nem fizette, a társulat az illető összeget a 
legrövidebb postai közvetítés útján szedi be, a mely esetben a postai költ
ségét a hátralékos tag fizeti.

19. §. A ki a társulatból ki akar lépni, ebbeli szándékát félévvel előbb 
a titkárságnál jelentse be.

IX. Ügyvezetés.

-0. A társulat ügyeit a választmány intézi, mely az elnökből, az 
alelnökből, első és másodtitkárból, 1 2 választmányi tagból és a pénztáros
ból áll.

21. Az elnök kéj)viseli a társulatot a hatóságok és mások irányában, 
az üléseken elnököl, szükség esetében rendkívüli közgyűlést hívhat össze, 
s a közgyűléseken a társulat szellemi munkálkodását ismerteti.

A társulat pénzügyeire felügyel, a választmánytól elrendelt fizetéseket 
utalványozza, a titkár által vezetett jegyzőkönyvet, társulati határozatokat 
aláírja, szavazatok egyenlősége esetében az ő szava dönt.

Az alelnök helyettesíti az elnököt.
22. §. Az első titkár vezeti az ügyeket, megírja az ülések jegyzőköny

veit és szerkeszti a kiadványokat. Gondoskodik a szakűlési előadásokról; a 
gyűlések idejéről és napirendjéről tudósítja a tagokat; a beküldött munká
latokat és tárgyakat bemutatja, gondot visel a könyvekre és folyóiratokra, 
rólok jegyzéket vezet; a tagok számát nyilvánosságban tartja, beszedi tölök 
az évdíjat es a közgyűlésen a társulat működéséről jelentést terjeszt elő.

A másodtitkár az elsőnek kisegítője, szükség esetében helyettese.
23. A választmány intézi el a társulat minden fontosabb ügyeit. 

Megválasztja a pártoló, örökítő, rendes tagokat, es a levelezőket. Köz



gyűlés elé terjeszti a tiszteleti és levelező tagok választására vonatkozó 
indítványát. Ellenőrzi a pénztári kezelést s azt minden évben megvizsgáltatja.

24. $. A pénztáros kezeli a társulat alap vagyonát es forgó tőkéjét, tel
jesíti a fizetéseket; megjegyezvén, hogy minden pénztári kiadás csak az 
elnöktől utalványozott és a titkár által ellenjegyzett számlára vagy nyugtat- 
ványra történhetik.

2ő. Az elnök, alelnök, titkárok es választmányi tagok, kiknek 
szakférfiaknak és budapesti lakosoknak kell lenni, 3 évre választatnak a 
közgyűlésen általános szótöbbséggel s titkos szavazattal. Ugyanily módon 
választatik a pénztáros is a társulat budapesti tagjai sorából.

X. Gyűlések.

20. $. A gyűlések háromfélék: a j  szak-, b ) választmányi és ej  köz
gyűlések.

27. §. A szakűlésen tudományos értekezések adatnak elő. Ilyen min
den hónapban egy tartandó a nyári szünidő kivételével.

28. §. A választmány havonként rendesen egyszer tart ülést, általános 
szavazattöbbséggel határoz. Hogy a határozat érvényes legyén, a jelenlevő 
tisztviselőkön kívül legalább 5 választmányi tagnak kell jelen lenni.

29. §. Közgyűlést a társulat évenként rendesen egyet tart, még pedig a 
polgári év elején. Szükség esetében az elnök rendkívüli közgyűlést is hívhat 
össze; de ez egy héttel előbb a tagokkal tudatandó.

A közgyűlésen választatnak a tisztviselők és a választmányi tagok, a 
társulat szellemi működéséről és anyagi állásáról tétetik jelentés. Tiszteleti 
és levelező tagok választatnak. A számadások és a pénztár megvizsgálására 
három tag kiküldetik.

A közgyűlés elé terjesztendő indítványok, ha foganatosítások pénz
kiadással járna, vagy ha a fenálló alapszabályok és a szokás szentesítette 
ügykezelési rend megváltoztatását vonnák maguk után, a közgyűlést legalább 
két hónappal megelőzőleg a titkárság útján a választmánynak bejelentendők, 
hogy ez a kérdést tanulmányozhassa és véleményét a közgyűlésnek előter
jeszthesse.

A jelenlevő tagok általános szótöbbséggel határoznak.

XI. T ársu la ti  vagyon.

30. A társulat vagyonát a ) az alaptőke és b ya forgó tőke képezi.
a ) Az alaptőke áll a pártoló és örökítő tagok alapítványaiból s 

egyéb erre a czélra szánt adományokból. Az alaptőkének csak kamatja 
költhető el.

b ) A forgó töke jövedelmét képezik 1 -szőr a rendes tagok 5 forint
nyi évi díja; 2-szor az oklevelekért bejövő 2 forint; 3-szor eladott nyom
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tatványokért befolyt összegek; 4-szer az alaptőke kamatja és 5-ször egyéb 
erre a czélra szánt adományok.

XII. Alapszabályok változtatása.

31. A társulat alapszabályait csak a közgyűlés változtathatja meg 
szótöbbséggel. A megváltoztatott alapszabályok helybenhagyás végett felsőbb 
helyre* terjesztendők.

X III. A tá rsu la t  feloszlása.

32. $. A társulat feloszlását, egy évnegyeddel előbb kihirdetett köz
gyűlésen a helybeli tagok kétharmada, vagy ha ennyi tag nem gyűlt volna 
össze, akkor egy hasonló módon kihirdetett újabb közgyűlésen a jelenlevő 
tagok határozzák el kétharmad szótöbbséggel.

3'.». A társulat feloszlása esetében, minden vagyona a közgyűlés által 
kijelölendő tudományos ezélra fordítandó, a mely határozat azonban fogana
tosítás előtt felsőbb jóváhagyás alá terjesztendő.

XIV. Á llam i felügyelet.

34. Az 1S7"). évi május hó 2-án 1Ö0S. ein. sz. a. kelt, az egyletekre 
vonatkozó belügyminiszteri szabályrendelet 9. pontjához képest, «az egye
sület az esetben, ha az alapszabályokban meghatározott ezélt és eljárást, 
illetőleg hatáskörét meg nem tartja, a kir. kormány által, a mennyiben 
további működésének folytatása által az állam vagy az egyleti tagok vagyoni 
érdeke veszélyeztetnék, haladéktalanul felfüggesztetik s a felfüggesztés után 
elrendelendő szabályos vizsgálat eredményéhez képest végleg fel is oszlatta- 
tik vagy esetleg az alapszabályok legpontosabb megtartására külömbeni fel
oszlatás terhe alatt köteleztetik.»

Kelt Budapesten a «Magyarhoni Földtani Társulat» 1887-dik évi 
februárius 9-én tartott rendes közgyűléséből.

Dr. S zabó -József, Dr. S taub Móricz,

a magyarhoni Földtani Társulat elnöke. u. magyarhoni Földtani Társulat első titkává.


