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ismertetésünkben is Mfejeztük, Seitz munkája nemcsak a szak-

embernek és a laikusnak, hanem a pancsolóknak is nélkülözhetetlen

forrásmunkája fog maradni. Csíki.

Társulati ügyek.

A „Magyal' Entoniologiai Társaság" 22. ülése 1918, május
24-én. — Bíró Lajos ehiök megnyit\'án az ülést, Mihók Ottó meg-
tartja „Bogarászati kirándulás Horvátországban" czímen hirdetett

eladását, melyet mintegy 80 vetített kép bemutatásával élénkített.

A'égül elhatározta a Társaság, hogy a május 22-én Tata-Tóvárosra

tervezett társas gyüjtMrándulás helyett, melyet a rossz idjárás

miatt el kellett halasztam, június 8-án Margithgetre rendez kirándulást.

A „Magyar Entotnologiai Társasága' alajjs^abályai^

1. Czhne, székhelye és pecsétje.

A társaság czíme : ,.Magyar Entomologiai Társaság."

A- társaság székhelye : Budapest.

A társaság pecsétje : Egy ^Magyarország famiájára jellemz

bogár (Pselajjlius inehadiensis Frr'.) képe és e körül „Magyar Ento-

mologiai Társaság'" és 1910 (az alapítás évej fehrat.

2. Czélja.

Czélja a rovartant általában mívehii, különösen Magyarország

faunáját e szempontból vizsgálni és a rovartani ismereteket terjeszteni.

3. Eszközök.

A társaság e czélból

:

a) A rovartan körébe vágó észleletek és tanulmányok közlése^

valammt a rovartani ismeretek terjesztése végett g^mléseket tart.

l) Foh'óiratot ad, melyben tagjait a gylések eredményeirl is

tudósítja.

c) Tagjai számára szakköny^i:árt tart feini.

cl) Társas Mrándulásokat és barátságos összejöveteleket rendez.

e) Más hasonló czélú társulatokkal érintkezésbe lép.

4. Tagok.

A társaság tagjai : a) tiszteletiek, h) alajDÍtók, c) rendesek, cl)

levelezk.

a) Tiszteletbeh tagokul oh' bel- és külföldi szaktudósokat vá-

laszt, kik a társaságnak különös díszére szolg'álhatnak.

l) Alajíító tag az. aki a társaság alaptkéjét legalább 100 koro-

nával növeh. Alapító tagok testületek is lehetnek, mint jogi szemé-
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Ivek, tagsági jogaikat azonban csak egy megbízott képviseljük út-

ján gj'akorolhatják.

c) Rendes tag minden magj-ar államxDolgári jog'gal biró egj'én.

lehet, ki a rovartan iránt érdekldik.

d) Levelez tagokul oly külföldi szaktudósok választhatók, kik

a társaság szellemi érdekeit elmozdították.

A megválasztott külföldi tiszteleti és levelez tagok felsbb
jóváhagj'ás elé térjesztendk.

3. A tagoTc választása.

A ki alapító vagy rendes taggá kíván megválasztatni, ebbeK
szándékát a társaság egy tagjának ajánlás végett bejelenti. Az ekként

ajánlottakról a titkár a választmánj-i gylés elé véleményes jelentést

terjeszt, hol a tag szavazattöbbséggel választatik meg.

Tiszteleti és levelez tagok csak rendes közgylésen és pedig"

a választmány véleményes jelentése alajDJán választhatók meg, ha
valamely alapító vagy rendes tag legalább egy hónappal a közgy-
lés eltt urasban ajánlotta ket.

6. A tagok jogai.

A tagoknak joguk van a gyléseken és a társaság egyéb össze-

jövetelein részt vem, új tagokat ajánlam. a közgj'léseken szavazni,

a társaság köm-\-tárát használni és gj'léseire vendéget bevezetni. Az
alapító és rendes tagok a társaság fotyóú^atát díjtalanul kapják.

7. A tagoTc kötelességei.

A rendes tag a társaság pénztárába évenként 10 koronát fizet

és jDedig' minden év els negyedében, azoixkL^lil az els évben 2 ko-

rona beíratási díjat. ]^Iinden tag az els é^i tagdíj lefizetése után

tagsági oklevelet kaj). A tagság három évi-e kötelez. A tagsági dí-

jak felemelése vagj' leszálhtása csak alapszabálymódosítással eszkö-

"zölhet.

8. A társaságból kilépés.

A ki a társaságból a három év leteltével bármely oknál fogva

ki akar lépni, tartozik ebbeh szándékát a titkárnak az elz év ok-

tóber l-ig bejelenteni és oklevelét ^dsszakldeni.

A társaságból kilép vagy a díjaiakat nem fizet tag-okat a tit-

kár elterjesztésére a választmány törh a tag'ok sorából.

9. Tisztikar és választmány.

A társaság tisztikarát az elnök, a két alelnök, a titkár, a jegyz,,

a pénztáros és a könj-vtáros alkotják.

A választmány tagok száma 12, akik a tisztikarral eg3i.itt te-

szik a választmánvt.
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A választmány, mely a társaság ügyeit mint közvetlenül igazgató

és foganatosító testület vezeti, saját hatáskörében határozhat ugyan,

de minden intézkedéseért felels a közgylésnek.

10. Elnökség.

Az elnök a társaság képviselje hatóságok vagj^ valamely har-

madik személy irányában ; a gyléseken elnököl, összehívja a vá-

lasztmányi gylést ; összehívhat rendkívüli közgjáilést ; a rendes

liözgyülésen általános jelentést ad a társaság mködésérl ; a szava-

zatok egyenl számánál dönt ; rködik továbbá, hogy a választmány

határozatai foganatosúljanak ; felügyel a társaság tisztviselinek m-
ködésére s g3''kezelésének menetére ; a költségelirányzat határain

helül a fizetéseket utalványozza.

Az alelnökök helj^'ettesítik az elnököt.

11. Titkárság.

A titkár vezeti a társaság szellemi és tudományos ügyeit, viszi

az ezirány levelezést, gondoskodik a gylések tárgj^airól és szer-

keszti a társaság folyóiratát'; a tagok mindenkori létszámát a pénztá-

rossal együtt nyilvántartja. A titkár ellenrzi a pénztárt s a köz-

gylésen a társaság összes szellemi mködésérl jelentést tesz.

12. Jegyz.
A jegyz minden ülésrl jegyzkönyvet vezet és ha kell, a

titkárt helyettesíti.

13. Pénztáros.

A pénztáros kezeli a társaság pénzgyeit és a pénztárhoz tar-

tozó iratokat s a társaság bevételeirl és kiadásairól rendes könyvet

vezet. Pénztári könyveit s a pénztárt az elnöki és titkári ellenrzé-

sen kívül a közgylés részérl kiküldött bizottság is megvizsgálja.

Minden pénztári kiadás csak utalvánj^ozott okirat alajjján történ-

hetik, mely az elnök aláírásával és a titkár ellenjegyzésével látandó el.

14. Könyvtát'os.

A könyvtáros a társaság könj^vtárának re és gondozója, a

melyrl rendes leltárt vezet.

15. Gylések.
A gylések háromfélék : a) választmánya, h) havi és c) köz-

gylések.

a) Választmányi gylést a társaság" legalább minden hónapban
egyszer, de ha a szkség kívánja, többször is tart. Tárgj^a a társa-

ság bels ügyei. A határozatok érvényességéhez szükséges, hogy a

választmány tagjainak legalább egyharmada jelen legyen.

h) Havi gylések, június-augusztus hónapok kivételével, min-

den hónapban tartatnak. E gyléseken a rovartan körébe vágó el-

dadások, ismertetések, bemutatások kerülnek najjirendre.
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c) Közgylést a társaság évenként egyszer, az év elején tart,,

melyre a tagok a társaság folyóiratában hívatnak meg. A közgy-
lésen a társaság szellemi míiködésérl, gyarapodásáról és vagyoni

állapotáról tesznek az illet ügy^-ivk jelentést. A közgj-iilés hatás-

körébe tartozik az évi költségvetés megállapítása, a zárószámadások

felül^izsgálása és a tisztviselket illet felmentvénj" megadása vagy
megtagadása. Ekkor történik a tisztikar, a választmányi tagok, vala-

mint a tiszteleti és levelez tagok választása is.

Az évközben választott alapító és rendes tagok a közgylésen,

bejelentendk.

A közgylésen részt venni, valamint a társasági szabályola^a és-

ügyrendre vonatkozó javaslatokat tenni minden tagnak joga van;.

de a rendes tag szavazati jogával csak az esetben élliet, ha az elz
év tagsági díját lefizette.

A közgylés érvényes határozatára általános szótöbbség és a

helybeli tagok legalább egy negyedrészének jelenléte szükséges. Ha
a tagok a közgylésen nem jelennek meg elegend számban, akkor

14 napon belül új közgjailés hívandó össze, mely tekintet nélkül a

megjelent tagok számára, a meghiúsnlt közgylés napirendjén lev
tárgyak felett érvényes határozatot hozhat.

Ha sürgs és fontos ügyek ehntézése rendldváUi közgylés tar-

tását kívánja, azt az elnökség, vagy a választmány mindenkor össze-

hívhatja ; úgyszintén tartozik az ehiökség rendkívüli közgylést össze-

hívni, ha 20 tag aláírt és alaposan megokolt kérvénnyel erre fel-

szólítja.

Az összes választmányi és közgylésekrl jegyzköm^v veze-

tend, a melyet az elnök által kijelölt jelen volt Intelesít. Az összes

választmám-i határozatok, a közvetlenül hozzáutalt ügyekben azon-

ban halasztó hatály nélkül, 30 napon belül a közgj-lüéshez felebbez-

hetk.

Az alapszabálj'ok módosításaira vonatkozó közgylési határo-

zatok foganatosítás eltt a kir. m. Belügyminisztériumhoz feltérj esz-

tendk.

16. A tisztikar és választmány választása,

A választmány tájékozás végett minden betöltend tisztségre és-

választmányi tagságra nézve két-két tagot ajánl a közgylésnek.

A tisztikart és a választmámd tagokat a tisztújító közgvülés

szótöbbséggel és titkos szavazattal választja és ]3edig — az elnök ki-

vételével — három évre. Az elnök mmdig csak egy-egy évre válasz-

tátik s a következ évben újra meg nem választható ; a lelép ehiök

azonban a legközelebbi rendes közgylésig továbbra is tagja marad
a választmámTiak.

A közgylés évenként négy választmánji tagot választ, núnt-
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hogy a választmányi tagok egj^harmada a választás eltt visszaléjD.

A választmányi tagoknak ezt a harmadát az 1912. és 1913. évi vá-

lasztáskor az 1910-ben megválasztott választmánya tagok közül a

választmány^ sorsolja ki. Késbbi választásolaiál a legrégebben meg-

választott egyharmad lé]) vissza évenként.

17. Vagyon.

A társaság jövedelmét a rendes tagoktól évenként és a beira-

tásért egyszersmindenkorra fizetett díj, továbbá az alapító tagoktól

befizetett összegek és másnem alapítványok kamatai teszik. A rendes

tagdíjak, beíratási díjak s az alajoítványok kamatai a forgótkét illetik.

A tagdijakra vonatkozólag a társaság éve januáriustól kezddik.

A társulat vagyonát az alapító tagoktól befizetett összegek és

imásnem alapítványok, valamint a könyvtár és a felszerelési tárgyak

alkotják.
18. A társaság feloszlása.

Ha a társaságnak közbejött akadályoknál fogva meg kellene

sznnie, vagy lényegesen átváltoznia, vagyonáról, hogy melyik ha-

sonló czélú hazai intézetre fordíttassék, Qgj évnegyeddel elbb ki-

hirdetett közgylésen a helybeli tagok kétharmada, vag,y ha enn^d tag

nem gylt volna össze, a hasonló módon Idhirdetett újabb közgjáilésen

kétharmad szótöbbséggel, a jelenlév tagok határoznak. E határozat

foganatosítása eltt a m. kir. Belgjaniniszterium elé terjesztend.

19. Altatni felügyelet.

Az 1875. évi május hó 2-án 1508. eln. szám alatt kelt, az egyle-

tekre vonatkozó belügyminiszteri szabátyrendelet 9. pontjához ké-

pest, „az egyesület az esetben, ha az alapszabálj^okban meghatározott

czélt és eljárást, illetleg hatáskörét meg nem tartja, a m. kir. kor-

mány által, amemijben további mködésének fölkutatása által az állam

vagy egyleti tagok vagj'^oni érdeke veszélyeztetnék, haladéktalanul

felfggesztetik s a felfüggesztés után elrendelend szabályos vizs-

gálat eredményéhez képest végleg fel is oszlattatik vagy esetleg az

alapszabálj^ok legpontosabb megtartására különbeni feloszlatás terhe

alatt köteleztetik."

Budapest, 1912. februárius 24-én.

Csiki Ern s. k. Dr. Horváth Géza s. k.

titkár. elnök.

Szám
30852/1913.

Látta a m. kir. belügyminister.

Budapest, 1913. évi márczius hó 7-én.

(P.H.)

A minister rendeletébl

Szabó s. k.

ministeri tanácsos.


