
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület rendes tagjainak alapszabályszerinti 
kötelességei és jogai. 

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület igazgató-választmánya 1943. április 
9-én tartott ülésén kimondotta, hogy az egyesületi élet élénkítése céljából 
az Erdélyi Múzeum-Egyesület rendes tagjait értesíteni fogja az Egyesület 
alapszabályában a rendes tagsággal kapcsolatban megállapított kötelessé
gekről és jogokról. Az alapszabályok erre nézve a következőképpen intéz
kednek: 

14. §. 

Rendes tag az, aki kötelezi magát, hogy öt éven át tagsági díj fejében 
évenként a közgyűléstől megállapított tagsági díjat fizet, és akit ilyenül 
az igazgatóválasztmány felvesz. 

Rendes tagnak választania kell a 3. §.-ban felsorolt szakosztályok 
közül, ha valamelyik szakosztály működésében részt kíván venni. 

A tagdíjat az év első negyedében kell fizetni; aki tagsági díjával 
hátralékban van, tagsági jogát nem gyakorolhatja. A kötelezettségek azon
ban fennmaradnak. 

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

18. §. 

A rendes tag jogai a következők: 
a) tárgyalási, indítványozási és szavazati joga van az Egyesület köz

gyűlésén; 
b) választ és választható; csupán az elnöki és alelnöki állásra nem 

választható más, mint igazgató vagy alapító tag; 
c) résztvehet ama szakosztály működésében, amelyet választott (15. §. 

2. bekezdés), és a szakosztály közgyűlésén ugyanazokat a jogokat gyako
rolja, mint az Egyesület közgyűlésén; 

d) díjtalanul kapja az Egyesület általános természetű, időszaki kiad 
ványait és választott szakosztálya időszaki kiadványait, a többi szakosztály 
kiadványait kedvezményes áron kapja; ., 

e) díjtalanul látogatja az Erdélyi Nemzeti Múzeum tárait, valamint 
a táraktól vagy szakosztályoktól rendezett időszaki kiállításokat; 

f) díjtalanul vesz részt az Egyesülettől és a szakosztályoktól rende
zett tudományos és népszerű előadáson, felolvasó ülésen, valamint az 
Egyesület vándorgyűlésén és tanulmányi kirándulásán. 
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20. §. 

Megszűnik tagja lenni az Egyesülétnek: 
a) aki kilépését, ha rendes tag, a kötelező ötéves időszak letelte előtt 

bejelenti; 
b) akit tagjai közül az Egyesület kizár, vagy töröl; 
c) aki meghal. 

21. $. 

Az igazgatóválasztmány az Egyesületből kizárja azt a tagot: 
aj akit megbecstelenítő cselekmény miatt jogérvényesen elítéltek;. 
b) aki az Egyesületnek akarva kár t okoz; az Egyesület igazgatóvá

lasztmánya törli a tagok sorából azt a tagot, aki tagdíját ismételt fel
szólítás ellenére 3 év óta nem fizette be. 

Megjegyzések: 

1. Az 1942. június hó 2S-iki közgyűlés határozata értelmében a rendes tagok 
évi tagsági díja 10 pengő. A tagsági díjjal kapcsolatos felszólalások SÍPOS 
ISTVÁN bankigazgató, az EME pénztárosa címére küldendők: Kolozsvár, Erdélyi 
Kereskedelmi Bank Rt., Mátyás király-tér 33. sz. 

2. Az alapszabály 3. §.-a 2. bekezdése szerint a szakosztályok a következők: 
1. Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi szakosztály. 2. Természettudományi 

és Matematikai szakosztály. 3. Orvostudományi szakosztály. 4- Jog-, Közgazdaság-
és Társadalo?ntudományi szakosztály. 

3. Az Egyesület tagjainak bármikor és bármilyen egyesületi, illetőleg tagsági 
kérdésben készséggel szolgál felvilágosítással az Erdélyi Múzeum-Egyesület titkári 
hivatala: Kolozsvár, Mátyás király-tér 11. sz. I. em. Telefon: 29—68. 




