
Tájékoztató az Erdélyi Múzeum-Egyesület tagjai részére 
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület igazgató-választmánya 1943. április 

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

(Kivonat az Egyesület új Alapszabályaiból) 
/ . Az Egyesület tagjai: 

9. §. 
Az Egyesület rendes tagja lehet minden nagykorú magyar állampolgár, 

természetes vagy jogi személy, a 10—17. §-ban meghatározott feltételek alap
ján. A taggá felvételről a jelentkezés vagy szavazóképes tag részéről történt 
ajánlás alapján az igazgatóválasztmány határoz; határozatát nem köteles 
megindokolni. Tiszteleti taggá a m. kir. belügyminiszter hozzájárulásától 
feltételezetten külföldi állampolgár is választható. 

A jogi személy tagsági jogait képviselet útján gyakorolja. A képviselő 
személyét a taggá felvételkor a képviselő személyében történt változást az 
évi rendes közgyűlést megelőzően az Egyesület titkáránál kell bejelenteni. 

10. §'. 
Az Egyesületnek igazgató, alapító, rendes, pártoló és tiszteleti tagjai 

vannak. 
11. §. 

Igazgatótag az a természetes vagy jogi személy, aki az Egyesületnek 
legalább 2000 pengő összeget, vagy múzeumi elhelyezésre alkalmas ennyi 
értékű tárgyat adományoz, és akit ilyenül az igazgatóválasztmány felvesz. 

Az igazgatótag az igazigatóválasztmány tagja, egyébként a rendes tag 
jogait élvezi. 

12. §. 
Alapítótag az a természetes vagy jogi személy, aki az Egyesületnek leg

alább 500 pengő összeget, vagy múzeumi elhelyezésre alkalmas legalább ennyi 
értékű tárgyat adományoz, és akit ilyenül az igazgatóválasztmány felvesz. 

Az alapítótag a rendes tag jogait élvezi. 

13. %. 
Az igazgató- és alapítótagoktól adományozott összegeket, amennyiben 

alapként vagy alapítványként adományozta, mint adományt (6. §. g. pont) 
kell kezelni. 

14. Í 
Az igazgató- és alapítótag a rendes tag jogait élvezi, azzal a különbség

gel, hogy az Egyesület elnökévé és alelnökévé csak igazgató- vagy alapítótag 
választható (36. §.}. Az igazgatótag tagja az igazgatóválasztmánynak (11. §.). 
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16. §. 

Pártoló tag az, aki kötelezi magát, hogy három éven át a közgyűléstől 
megállapított tagsági díjat fizet, és akit ilyenül az igazgatóválasztmány 
felvesz. 

A tagdíjat az év első negyedében kell fizetni. Aki tagsági díjával hátra
lékban van, tagsági jogát nem gyakorolhatja; a kötelezettségek azonban 
fennmaradnak. 

A pártoló tag, ha kilépési szándékát a harmadik év vége előtt be nem 
jelenti, úgy tekintendő, mint aki további három évre pártoló-tagsági kötele
zettséget vállalt. 

17. §'. 

Az évközben belépő rendes és pártoló tag tartozik a belépés évére eső 
egész tagdíjat megfizetni. Az évközben belépő tagnak az Egyesület kiadvá
nyai megszerzésére vonatkozó jogai a belépés évének elejével kezdődnek. 

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)1, 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 rendezett 
tudományos és népszerű előadáson, felolvasó ülésen, valamint az Egyesület 
vándorgyűlésén és tanulmányi kirándulásán. 

19. §. 

A pártoló tag jogai a következők: 
a) díjtalanul kapja az Egyesület általános természetű időszaki kiad

ványait és kedvezményes áron a szakosztályok kiadványait; 
b) díjtalanul vesz részt az Egyesület népszerűsítő előadásain, vándor

gyűlésein és tanulmányi kirándulásain; 
c) díjtalanul látogatja az Erdélyi Nemzeti Múzeum tárait, valamint a 

táraktól és szakosztályoktól rendezett időszaki kiállításokat. 

20. §. 
Megszűnik tagja lenni az Egyesületnek: 
a) aki kilépését, ha rendes tag, a kötelező ötéves időszak, ha pártoló tag, 

a kötelező hároméves időszak letelte előtt bejelenti; 
b) akit tagjai közül az Egyesület kizár, vagy töröl; 
e) aki meghal. 
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a. §. 
Az igazga tóvá lasz tmány az Egyesüle tből k izá r ja azt a t ago t : 
a) ak i t megbecstelenítő cselekmény m i a t t jogérvényesen el í tél tek; 
b) aki a m a g y a r s á g és keresztyénség ellen vé t ; 
c) ak i az Egyesüle tnek a k a r v a k á r t okoz. 

22. §. 
Az igazga tóvá lasz tmány tör l i a t agok sorából azt a tagot , ak i t agd í j á t 

i smétel t felszólítás ellenére h á r o m év ó ta nem fizette be. 

23. & 
Az igazga tóvá lasz tmány tör lést v a g y k izá rás t k imondó ha t á roza t a ellen 

az érdekelt ezen ha tá roza t kézbesítésétől számítot t 15 napon belül a köz
gyűléshez fellebbezhet. 

Megjegyzések 

1. Az 19b2. június hó 28-iki közgyűlés határozata értelmében a rendes tagok 
évi tagsági dija 10 pengő. A tagsági díjjal kapcsolatos felszólamlások SÍPOS 
ISTVÁN bankigazgató, az EME pénztárosa címére küldendők: Kolozsvár, Erdélyi 
Kereskedelmi Bank Rt., Mátyás király-tér 38. sz. 

2. Az alapszabály S. §-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 Társadálomtudományi szakosztály. 

3. A Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakoszály tagjai az Erdélyi 
Múzeumot, a Természettudományi és Matematikai Szakosztály tagjai a Mú
zeumi F üzeteket, az Orvostudományi Szakosztály tagjai az Értesítő az 
Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvostudományi Szakosztá
lyának munkájáról című kiadványt tagdíj fejében kapják. Bármely szak
osztályba tartozó tag megrendelheti más szakosztály folyóiratát is félárú kedvez
ménnyel. Az Egyesület más kiadványait a tagok féláron szerezhetik meg. 

b. Külön is felhívjuk a rendes tagok figyelmét arra, hogy a tagdíjat az év első 
felében kell fizetni. Aki tagsági díjával hátralékban van, nem gyakorolhatja a 18. 
§-ban megállapított jogokat. Ezek közül is külön felhívjuk a figyelmet a d) pontra, 
amely szerint csak a rendes tagsággál járó kötelezettségeknek eleget tevő kapja díj
talanul az Egyesület általános természetű, időszaki, valamint választott szakosztálya 
időszaki kiadványait. 

5. 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. 


