
A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT ALAPSZABÁLYAI.

I. Czím.

1. §. A társulat czíme: «Magyarhoni Földtani Társulat. — Szék
helye : Budapest.

II. Czél.

2. §. A «Magyarhoni Földtani Társulat» tudományos egyesület, 
melynek czélja a földtan- és rokontudományainak mívelése és terjesztése.

3. §. Ennek a czélnak elérése végett a «Magyarhoni Földtani Tár
sulat» más testületekkel összeköttetésbe léphet.

III. Eszközök.

4. §. A jelentékenyebb eszközök:
ci) Gyűlések.
b) Kiadványok.
c) Könyvtár.
d) Ásvány-, föld- és őslénytani tárgyak gyűjtése
e) Egyes vidékek földtani tanulmányozása.
f) Fiókegyesületek alakítása.

IV. P ártfogó .

5. §. A társulat, czéljainak érdekében, egy vagy több pártfogót igyek- 
Bzik megnyerni.

V. Tagok.

6. §. A társulatnak vannak: a) pártoló, b) örökítő, ehrendes, d) tisz
teleti és e) levelező tagjai.

7. §. Pártoló tag az, a ki a társulat pénzalapját legalább 400 K-val 
növeli.

8. §. Örökítő tag az, a ki az alaptőke gyarapítására a társulat pénz
tárába 200 K-t fizet.
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9. §. Rendes tag lehet az, a ki belépési szándékát közvetetlenül, vagy 
egy társulati tag ajánlatával a titkárnak bejelenti.

10. §. Tiszteleti tagúi oly bel- vagy külföldi kitűnő férfiú választható, 
a ki a geológiában, vagy ennek rokontudományaiban rendkívüli érdeme
ket szerzett.

11. §. Levelező tagúi oly bel- vagy külföldi szaktudós választható, 
a ki e társulatnak vagy a magyar geologia ügyének elismerésre méltó szol
gálatot tett.

VI. Tagok választása.

12. §. A ki pártoló, örökítő vagy rendes tag óhajt lenni, szándékát 
a társulat egy tagjának, vagy a titkárságnak ajánlás végett bejelenti. Az 
ekként ajánlottakról a választmány dönt és a megválasztottak neveit a 
legközelebbi szakülésen a titkár bejelenti.

13. §. Tiszteleti és levelező tagot, a választmány előterjesztése alap
ján, a közgyűlés választ.

Tiszteleti és levelező tagot a társulat tiszteleti, pártoló, örökítő és 
rendes tagjai ajánlhatnak. Ajánlatukat, az ajánlottak különös érdemeit 
felsorolván, november hó 1-ig az elnökséghez Írásban kell benyújtani. 
A választmány e javaslatot, véleményével, a legközelebbi közgyűlés elé 
terjeszti.

VII. T agok kötelességei.

14. §. A rendes tagok évenként 10 K tagsági díjat fizetnek.
Ezenkívül az oklevélért minden rendes tag egyszersmindenkorra

4 K-t fizet.
15. §. A tagsági díj minden év első negyedében fizetendő. Ha vala

mely tag évi díját az első negyedben nem fizette ki, a társulat a díjat 
posta útján szedi be, a mely esetben a postai költséget a hátralékos 
tag fizeti.

10. §. A rendes tag, ha ki akar lépni, a következő évre vonatkozó 
kilépési szándékát, a titkárságnál, november hó 1-ig, előzetesen bejelen
teni tartozik.

VIII. Tagok joga i.

17. §. A tagok a társulattól oklevelet kapnak, melynek alapján 
magukat a «Magyarhoni Földtani Társulat» pártoló, örökítő, rendes, tisz
teleti vagy levelező tagjának nevezhetik.

A társulat minden tagja részt vehet a szaküléseken és a közgyűlé
seken i s ; azonban a közgyűléseken szavazati joga csak a tiszteleti, pár
toló, örökítő és rendes tagoknak van. A levelező tagok kivételével, a tár*
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sulatnak minden tagja kapja a társulat kiadványait, használhatja a tár
sulat könyvtárát és új tagokat ajánlhat.

IX . Ü gyvezetés.

18. §. A társulat ügyeit a választmány intézi, melynek tagjai: az 
elnök, a másodelnök, első és másodtitkár, 12 választmányi tag, az állan
dóan Budapesten lakó tiszteleti tagok és a pénztáros.

19. §. Az elnök képviseli a társulatot a hatóságok és mások irányá
ban, az üléseken elnököl.

A társulat pénzügyeire felügyel, a fizetéseket utalványozza, a jegyző
könyveket, társulati határozatokat aláírja, szavazatok egyenlősége esetében 
az ő szava dönt.

A másodelnök helyettesíti az elnököt.
20. §. Az első titkár vezeti az ügyeket és az ülések jegyzőkönyveit: 

szerkeszti a kiadványokat. Gondoskodik a szakűlési előadásokról, a bekül
dött munkálatok és tárgyak bemutatásáról; tudósítja a tagokat a gyűlések 
idejéről és napirendjéről; gondot visel a könyvekre, a térképekre és a 
folyóiratokra s róluk jegyzéket vezet; nyilvánosságban tartja a tagok szá
mát, beszedi a tagdíjakat és a közgyűlésen a társulat működéséről jelen
tést terjeszt elő.

A másodtitkár az elsőnek kisegítője, szükség esetében helyettese.
21. §. A választmány intézi el a társulat minden fontosabb ügyét. 

Megválasztja a pártoló, örökítő és rendes tagokat. Közgyűlés elé terjeszti 
a  tiszteleti és levelező tagok választására vonatkozó indítványát. «Leve
lező» czímet adhat mindazoknak, a kik a társulat czéljait gyűjtés, becse
sebb adomány vagy egyéb jó szolgálat által elősegítették. Evenként pénz
tárost választ, ellenőrzi a pénztári kezelést s a pénztárt minden évben 
megvizsgáltatja.

22. §. A pénztáros kezeli a társulat alap vagyonát és a forgó tőké
jét, teljesíti a fizetéseket, de csak az elnöktől utalványozott és a titkártól 
ellenjegyzett számlára vagy nyugtatóra.

23. §. Az elnök, másodelnök, titkárok és választmányi tagok a 
közgyűlésen titkos szavazattal 3 évre választatnak.

X . G yűlések.

24. §. A gyűlések háromfélék: a) szak-, b) választmányi- és c) köz
gyűlések.

25. §. A szakülésen tudományos értekezéseket adnak elő. Szakülés, 
kivéve a nyári szünidőt, minden hónapban tartandó.

26. §. A választmány havonkint rendesen egyszer ülésezik, általa-
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nos szavazattöbbséggel határoz. Hogy a határozat érvényes legyen, a 
jelenlevő tisztviselőkön kívül legalább 5 választmányi tagnak kell jelen 
lenni.

Az elnök, ha szükséges, máskor is hivathat össze választmányi ülést, 
de 3 tag írásbeli kérésére is köteles a választmányt 8 napon belül össze
hívni.

27. §. A társulat évenkint rendesen egy közgyűlést tart, még pedig 
a polgári év elején, melyen a választmány a társulat szellemi működésé
ről és anyagi állásáról beszámoltat.

A közgyűlés választja a tisztviselőket (a pénztáros kivételével), még 
pedig abszolút szótöbbséggel (a szavazatok felénél több); a választmányi-, 
továbbá a tiszteleti és levelező tagokat, általános szótöbbséggel. A szám
adások és a pénztár megvizsgálására 3 tagot küld ki.

Ha valaki a közgyűlés elé oly indítványt szándékozik terjeszteni, 
a mely pénzkiadással vagy a fennálló alapszabályoknak és a szokás szen
tesítette ügykezelési rendnek megváltoztatásával járna, köteles indítvá
nyát, a közgyűlés előtt legalább két hónappal, a titkárság útján a választ
mánynak bejelenteni.

Szükség esetében az elnök rendkívüli közgyűlést is hívhat össze; 
de ezt a tagokkal legalább egy héttel előbb tudatnia kell.

A közgyűlésen a szavazásra jogosult tagok általános szótöbbséggel 
határoznak.

X I. Társulati vagyon.

a) Az alaptőke a pártoló és örökítő tagok alapítványaiból s egyéb 
erre a czélra szánt adományokból áll. Az alaptőkének csak kamatja költ
hető el.

28. §. A társulat vagyona: a) az alaptőke és b) a forgó töke.
b) A forgó tőke jövedelmei: 1-ször a tagdíjak; 2-szor az oklevél- 

dijak; 3-szor az eladott kiadványok ára;  4-szer az alaptőke kamatja és 
5 -szőr egyéb erre a czélra szánt adományok.

X II. A lapszabályok változtatása.

29. §. A társulat alapszabályait csak a közgyűlés változtathatja meg. 
A megváltoztatott alapszabályok helybenhagyás végett felsőbb helyre ter- 
jesztendők fel.

X III. A társulat feloszlása.

30. §. A társulat feloszlását közgyűlés határozhatja el. A feloszlás
ról határozó közgyűlést megtartása előtt egy évnegyeddel kell kihirdetni.

17



Ü56 A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT ALAPSZABÁLYAI.

Határozat csak akkor hozható, ha a helybeli tagoknak kétharmada jelen 
van. Ha ennyi tag nem gyűlt volna össze, akkor a feloszlásról egy hasonló 
módon kihirdetett újabb közgyűlésen a megjelent tagok kétharmad szó
többséggel döntenek.

31. §. Ha a társulat feloszlik, minden vagyona a közgyűlés által ki
jelölt tudományos czélra fordítandó. E határozatot végrehajtás előtt fel
sőbb jóváhagyás elé kell terjeszteni.

32. §. Az 1875. évi május hó 2-án 1508. ein. sz. a. kelt, az egy
letekre vonatkozó belügyminiszteri szabályrendelet 9. pontjához képest, 
«az egyesület az esetben, ha az alapszabályokban meghatározott czélt és 
eljárást, illetőleg hatáskörét meg nem tartja, a kir. kormány által, a 
mennyiben további működésének folytatása által az állam vagy az egy- 
leti tagok vagyoni érdeke veszélyeztetnék, haladéktalanul felfüggesztetik 
s a felfüggesztés után elrendelendő szabályos vizsgálat eredményéhez 
képest végleg fel is oszlattatik vagy esetleg az alapszabályok legpontosabb 
megtartására a külömbeni feloszlatás terhe alatt köteleztetik.»

Kelt Budapesten a «Magyarhoni Földtani Társulat» 1904-dik évi 
februárius 3-án tartott rendes közgyűléséből.

Dr. P álfy  Mór s. k. Dr. Koch A nta l  s. k.
a Magyarhoni Földtani Társulat I. titkára. a Magyarhoni Földtani Társulat elnöke.

X IV . Állam i fe lügyelet.
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Látta a m. kir. belügyminiszter.

Budapest, 1904 május hó 1. a miniszter meghagyásából

Szabó L ász ló  s. k.
P. H. miniszteri o.-tanácsos.


