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tásán a levéltár 93 drb középkori oklevéllel, 92 drb újabbkori 
irattal, 25 drb czímeres levéllel, 1 drb czéhlevéllel és 28 drb az 
1848 49-iki szabadtágharczra vonatkozó irattal és apró nyomtat
ványnyal vett részt. 

A MÚZEUMOK ÉS KÖNYVTÁRAK ORSZÁGOS 
SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEZETE. 

(Közzététetik a nm. m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministernek 1902. évi 
92094. számú rendelete folytán.) 

1. Magyarország ama közművelődési, tudományos és irodalmi 
egyesületei és intézetei, melyek múzeumot, könyvtárat vagy bár
mely közművelődési czélt szolgáló gyűjteményt tartanak fenn, 
valamint a közművelődési czélokat szolgáló önálló gyűjtemények, 
muzeumok és könyvtárak, e gyűjtemények gyarapítása, szaporí
tása és közhasznú értékesítése érdekében országos szövetséget 
alakítanak a »Múzeumok és Könyvtárak Országos Szövetsége« 
czíin alatt. 

2. Az előbbi szakaszban megjelölt egyesületek és intézetek, 
melyek az e czélra kifejtendő közös működésben részt akarnak 
venni, jogosítva vannak az Országos Szövetségben magukat két 
tag által képviseltetni, még pedig egyesületek lehetőleg az elnök
ség által, a múzeumok és könyvtárak s egyéb gyűjtemények pedig 
vezetőik (igazgató, őr, könyvtárnok stb.) által. A kiküldöttek 
minőségüket mindig a szövetségi gyűlést megelőzőleg a szövet
ség titkári hivatalánál igazolni tartoznak. 

3. A »Múzeumok és Könyvtárak Országos Szövetségé«-nek 
ezenkívül tagjai : a »Múzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsa «-
nak, valamint a »Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelő
ségé «-nek összes tagjai. Az Országos Szövetség magát szakfér
fiakkal s az ügy iránt érdeklődőkkel kiegészítheti, de minden 
egyes esetben csak a vallás- és közoktatásügyi miniszternek jóvá
hagyása mellett. Egyes ülésszakokra a szövetség szakértőket 
miniszteri jóváhagyás nélkül, de szavazati jog nélkül is meghív
hat a maga körébe, valamint meghívhatja — ugyancsak szavazati 
jog nélkül — az oly érdeklődőket, kik valamely indítványt ter
jesztettek a szövetség elé. A magyar kir. miniszterek jogosítva 
vannak az Országos Szövetségben magukat egy, esetleg két tag
gal képviseltetni. 

4. Az Országos Szövetség minden esztendőben legalább egy
szer Budapesten vagy esetleges meghívások figyelembe vételével 
saját elhatározásához képest valamely vidéki helyen rendes köz
gyűlést tart, melynek tagjai : 

a) az országos szövetséghez tartozó egyesületek és intéze
tek képviselői ; 
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b) a m. k, miniszterek által küldendő két-két képviselő; 
c) a tanács és a főfelügyelőség tagjai; 
d) a tanács által, a vallás- és közktatásügyi miniszter hozzá

járulásával meghívandó szakférfiak. 
Tárgyai : 
1. a Múzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsa évi jelen

tésének bemutatása; 
2. a Múzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsa évi zár

számadásának bemutatása s egy számvizsgáló bizottság kiküldése ; 
3. a szövetség tisztikarának, nevezetesen egy elnök, két 

alelnök, három titkár és a szükség szerinti előadóknak öt évi 
időtartamra való megválasztása, illetve évenként az üresedések 
betöltése, de mindig csak az ötéves időszak lejártáig terjedő 
megbízással ; 

4. a Múzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsa húsz 
tagjának öt évi időtartamra való kiküldése, illetve évenként az 
üresedések betöltése, de mindig csak az ötéves időszak lejártáig 
terjedő megbízással; 

5. szakbeli előadások tartása és vitakérdések tárgyalása, 
mely czélból a szövetség osztályokra is oszolhatik ; 

6. esetleges indítványok. 
Az évi rendes ülésen a Múzeumok és Könyvtárak Országos 

Tanácsa, valamint a Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfel
ügyelőségének évi jelentései nyomtatásban szétosztandók. A szövet
ség üléseinek helyét és idejét, a mennyiben maga a szövetség ez 
iránt nem határozott, mindenkor a Múzeumok és Könyvtárak 
Országos Tanácsa állapítja meg és pedig legalább hat héttel a 
gyűlés napja előtt. 

5. Az Országos Szövetség közgyűlésén tárgyalandó minden 
érdemleges indítvány és javaslat legalább 15 nappal előbb az 
elnökséghez benyújtandó, az Országos Tanács által tárgyalandó 
és ennek véleményével terjesztendő az Országos Szövetség elé. 

6. Az Országos Szövetségben képviseletre jogosított egyesüle
tek és intézetek jegyzékét az Országos Tanács előterjesztése alap
ján évenkint a vallás- és közoktatásügyi* miniszter állapítja meg. 
A Tanács ezen jegyzéket s annak esetleges változásait a vallás-
és közoktatásügyi miniszterhez évenkint felterjeszteni tartozik s 
a mennyiben a felterjesztett jegyzékre egy hónap leforgása alatt 
észrevétel a közoktatásügyi minisztériumtól nem érkezik, e jegy
zék alapján hívja össze a Szövetség gyűlését. 

7. Az Országos Szövetségnek végrehajtó közege az 0 Felsége 
1897. évi decz. hó 10-én kelt legfelső elhatározásával kiadott 
Szabályzat értelmében a Múzeumok és Könyvtárak Országos 
Tanácsa. A szövetség választott elnöke hivatalból elnöke az Orszá
gos Tanácsnak. A szövetség és a Tanács közös választott elnöke 
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(akadályoztatása esetében a Szövetségnek korban idősb alelnöke) 
hivja össze a Szövetség közgyűléseit a Szövetség, vagy a Tanács 
határozatához képest; a Szövetségben képviselt bármely öt egy
let kérésére köteles az elnök a Szövetséget közgyűlésre összehívni. 
Az esetleg alakítandó osztályokban az alelnökök elnökölnek. 
Egyes feladatokra albizottságok küldhetők ki. 

8. Úgy a Szövetség, mint a Tanács működése kiterjed az 
ország egész területére, mindenütt tiszteletben tartja azonban az 
illető területen működő közművelődési, tudományos vagy irodalmi 
egyesület önkormányzatát. Ott, hol ily egyletek vannak, új egye
sületeket rendszerint nem létesít, hanem czéljait a már létező 
egyesületek bevonásával igyekszik elérni, amennyiben azok közre
működésüket felajánlják. 

9. A Szövetség határozatai a benne képviselt egyesületekre 
nem kötelezők, ha nem járultak hozzájuk. 

10. Az Országos Szövetség kiadásai az Országos Tanács költ
ségvetéséből fedeztetnek s ott számoltatnak el. Anyagi hozzá
járulásra egyetlen egyesület sem kötelezhető A Szövetség kiadá
sainak fedezése czéljából oly adakozásra való nyilvános felhivás 
vagy rendszeres gyűjtés, mely az adományokat a Szövetségben 
képviselt egyesületektől elterelhetné, nem eszközölhető ; ellenben 
a Szövetségnek joga van oly önkéntes adományokat (akár pénz
ben, akár tárgyakban) elfogadni, melyek a Szövetség elé tűzött 
czélokra adattak. 

11. Az Országos Szövetség szabályzatát a vallás- és közokta
tásügyi miniszter erősíti meg. Ugyanez áll a szabályzat minden 
módosítására nézve is, melyre nézve az Országos Szövetség a 
Tanács előterjesztése alapján tesz javaslatot. 

12. A Múzeumok és Könyvtárak Országos Szövetsége felosz
lottnak tekintendő, ha a Szövetség közgyűlésén a feloszlást a jelen
levők kétharmada kimondja. A feloszlatás kérdését a Szövetség 
ülése csak úgy tárgyalhatja, ha e tárgy a közgyűlési meghivó 
napirendjén előre közzététetett. A feloszlatásra vonatkozó hatá
rozat a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez megerősítés czéljá
ból felterjesztendő. 

Budapest, 1903. január 20-án. 




