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I. SZAKASZ. 

Az egyesület címe, céljai és eszközei. 
1. §. Az egyesület címe: „Országos Evangélikus Tanár-

egyesület" (rövidítve: OETE). Székhelye: Budapest. Pecsétje 
Luthert ábrázolja, kezében a bibliával. Körirata: Országos 
Evangélikus Tanáregyesület. 1907. Működési területe: Ma-
gyarország. 

2. §. Az egyesület célja: 
a) általában a hazai, de különösen az evangélikus közép-

iskolai, tanító- és tanítónőképző-intézeti és polgári iskolai okta-
tás, nevelés és közigazgatás egész körének kölcsönös össze-
tar tás és támogatás által való emelése; az idevágó kérdések-
kel való foglalkozás; a hiányok orvoslására és javítások életbe-
léptetésére javaslatok tétele; 

b) az evangélikus középiskolai-, tanító- és tanítónőképző-
intézeti és polgári iskolai tanárok és az önálló hitoktatók 
erkölcsi érdekeinek előmozdítása, anyagi helyzetük javításán 
való munkálkodás, társadalmi és egyházi helyzetük emelése; 

c) tanári jóléti intézmények létesítése és fenntartása; 
d) az egyház és iskola között a szükséges jó viszony 

ápolása s az evangélikus iskolák iránt a protestáns társadalom 
érdeklődésének és áldozatkész buzgóságának folytonos ébren-
tartása, az egyházias szellemnek az iskolák út ján való erősítése. 

3. §. Az egyesület kitűzött céljait a következő eszközök-
kel törekszik elérni: 

a) köri, szakosztályi és választmányi üléseket és köz-
gyűléseket tart, melyeknek célja az evang. középiskolákkal, 
tanító- és tanítónőképző-intézetekkel, polgári iskolákkal kap-
csolatos oktatás- és nevelésügyi kérdések, tudományos tételek 
és gyakorlati tudnivalók megbeszélése. Az előadók fejtegeté-
seit vita követi, melynek befejeztével az egyesület az elvi meg-
állapodásokat érvényesíteni törekszik; 

b) az egyesület évkönyvet, esetleg folyóiratot ad ki, mely 
az evang. oktatás, nevelés és szakirodalom érdekeit képviseli; 

c) a kiadások fedezésére a tagsági díjak, adományok és 
az alapítványok kamatai, valamint egyéb bevételek szolgálnak; 

d) az esetleges évi felesleg tanári jóléti intézmények léte-
sítésére és fenntartására szolgál. 
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II. SZAKASZ. 
Az egyesület tagjai. 

4. §. Az egyesület alapító, tiszteletbeli, rendes és pár-
toló tagokból áll. 

5. §. Alapító tag lehet minden evangélikus vallású egyén, 
vagy testület, ha az egyesület céljaira egyszer s mindenkorra 
legalább 100 pengőt befizet az egyesület pénztárába. 

6. §. Tiszteletbéli tagoknak csak olyan evang. egyének 
választhatók, akik az egyesület érdekében, az evang. nevelés-
és oktatásügy előmozdítására, vagy pedig az evang. intézmé-
nyek és munkásaik irányában különösen kiváló érdemeket sze-
reztek. Tiszteletbeli tagot a választmány ajánlatára a köz-
gyűlés választ közfelkiáltással, vagy vita nélkül, titkos szava-
zás útján, szótöbbséggel. 

7. §. Rendes tag lehet: 
a) minden evangélikus fő-, közép- és középfokú iskolá-

ban — ideszámítva a tanító- és tanítónőképző-intézeteket és 
polgári iskolákat — tényleg működő igazgató és tanár; 

b) minden evangélikus önálló hitoktató, aki valamely 
egyházközségben szervezett önálló hitoktatói állásra meg van 
választva, vagy ki van nevezve; nem evangélikus közép- vagy 
középfokú iskolában végzi az evang. vallásoktatást, még pedig 
akkor is, ha e mellett mellékesen lelkészi teendőket is szo-
kott ellátni; 

c) minden hazai protestáns közép- és középfokú intézet-
nek és főiskolának jelenleg más téren működő, vagy nyuga-
lomban lévő igazgatója és tanára; 

d) bármely hazai egyetemen, főiskolában, közép- és 
középfokú iskolában tényleg működő, vagy innen nyugalomba 
vonult protestáns vallású igazgató és tanár. 

8. §. Pártoló tag lehet bármely evangélikus vagy refor-
mátus vallású, feddhetetlen előéletű egyén, aki az evang. tan-
ügy iránt érdeklődik. 

9. §. A rendes és pártoló tagok maguk jelentkeznek fel-
vételre az egyesület titkáránál. A rendes és pártoló tag fel-
vételéről az elnökség szótöbbséggel határoz. Bármely tag kíván-
ságára a szavazás titkos. Az esetleges visszautasítást az elnök-
ség nem tartozik megindokolni. 

10. §. Bármilyen minőségben az egyesület tagja csak 
magyar állampolgár lehet. Külföldi állampolgárt csak a bel-
ügyminiszter előzetes hozzájárulásával vehet fel az elnökség. 

11. §. A választmány az olyan tagot, aki az evang. egy-
ház vallási felfogása ellen vét, vagy nem él olyan életet, mely 
megkövetelhető az ev. egyházi alkalmazottól, avagy működé-
sével az egyesület céljait, tekintélyét, vagy érdekeit sértette. 
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a tagok sorából kizárhatja. A kizárást a választmány csak 
akkor határozhatja el, ha a jelenlévő választmányi tagok 
kétharmada a kizárás mellett szavaz. A szavazás titkos. A 
kizárt tagot írásban kell értesíteni a választmány határozatá-
ról, amely ellen a kizárt tag a közléstől számított 15 napon 
belül a legközelebbi közgyűléshez fellebbezhet. Ez a kizárás-
ról vita nélkül, titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. 

i n . SZAKASZ. 

Az egyesületi tagok jogai és kötelességei. 
12. §. Minden rendes, tiszteletbeli és alapító tag az egye-

sület közgyűlésein megjelenhet, előadást tarthat, a tárgyalá-
sok folyamán felszólalhat, indítványokat tehet és szavazhat. 
Egyesületek és testületek — mint alapító tagok — ezeket a 
jogokat meghatalmazottjuk út ján gyakorolhatják. 

13. §. A pártoló tagok az egyesület közgyűlésein részt 
vehetnek, de fel nem szólalhatnak és nem szavazhatnak. Nem 
választók és nem választhatók. 

14. §. Minden rendes, tiszteletbeli és alapító tag az egye-
sület évkönyvét, illetőleg folyóiratát tagdíja fejében kapja. 

15. §. A rendes és pártoló tag kötelezettsége a belépés-
től számított 3 évre, azon túl pedig egy-egy évre érvényes. 
A tagsági díj jelenleg 4 P, melyet a közgyűlés a választmány 
javaslata alapján évi 6 pengőre emelhet fel. Ennél nagyobb tag-
sági díjnak megállapítása tárgyában hozott közgyűlési hatá-
rozatot foganatosítás előtt a m. kir. belügyminiszterhez jóvá-
hagyás végett föl kell terjeszteni. 

16. §. Minden tanár jellegű tiszteletbeli, alapító és rendes 
tag választó és választható. 

17. §. Az egyesületi év szept. 1-től aug. 31-ig tart . Aki 
évközben lép be, a tagsági díjat az év elejétől tartozik fizetni. 
A tagsági díj minden év december 31-ig fizetendő az egyesület 
pénztárába. Azoktól, akik ezen határidőig nem tesznek eleget 
kötelességüknek, a pénztáros költségükre postai megbízással 
is beszedheti a tagsági díjat. Aki egy évnél tovább hátralékos, 
szavazati jogát nem gyakorolhatja és gyermeke neveltetési 
segélyben nem részesülhet. A 3 évi tagsági díjjal hátralékos 
tagot a választmány a tagok sorából törölheti és a hátralékot 
bírói úton ha j t j a be. Ezekben a perekben a budapesti központi 
járásbíróság illetékes. 

18. §. Az egyesületi tagság megszűnik: a) a tag kilépé-
sével, b) elhalálozásával, c) törlésével, d) kizárásával. 

19. §. Rendes tag a 3, illetőleg 1 évi kötelezettség után 
csak akkor léphet ki, ha kilépését az év június havának végéig 
a titkár út ján a választmánynak bejelenti. A kilépés tudomásul 
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vételéről a választmány a titkár út ján értesíti a kilépő tagot, s 
ezzel a kilépés befejezetté válik. Ha a kilépő tagnak tagsági 
díjhátraléka van, azt köteles kiegyenlíteni, s ezt a választmány 
bírói úton is behajthatja. (L. 17. §.). Elhalálozás esetén min-
den kötelezettség megszűnik. 

20. §. Aki tanári működését abbanhagyja, az egyesület-
ből való kilépését is bejelentheti. A kilépés a következő egye-
sületi évre szól. 

IV. SZAKASZ. 
Az egyesület szervezete. 

21. §. Az egyesület ügyeit az elnökség, a választmány, a 
szakosztályok és a közgyűlés intézi. 

22. §. Az elnökség a karácsonyi és húsvéti szünetben, 
szükség esetén azonban többször is ülést ta r t a végzett munká-
ról való jelentéstétel számonkérése és a legközelebbi tenni-
valók megbeszélése s általában a folyó ügyek elintézése végett. 
Ülései nem nyilvánosak. 

23. §. Az elnökség tagjai: elnök, a két alelnök és a titkár. 
24. §. Az elnökség: 
a) végrehajtja a választmány és a közgyűlés határoza-

tait és előkészíti ugyanezen gyűlések napirendjét; 
b) rendkívüli választmányi gyűlést hívhat össze; 
c) a legsürgősebb és halasztást nem tűrő ügyekben az 

egyesületet képviseli; a választmányi ülések közötti időközök-
ben a választmány jogait gyakorolja s eljárásáról utólag szá-
mot ad a választmánynak; 

d) munkásságáról a ti tkár út ján kimerítő jelentést ter-
jeszt a választmány elé. 

25. §. Az elnökség üléseiről felvett jegyzőkönyvet az elnök, 
annak távollétében az ügyvezető alelnök hitelesíti. 

A) A tisztikar. 
26. §. A tisztikar tagjai: az elnök, a két alelnök, a titkár, 

a jegyző, a szerkesztő, a pénztáros és az ellenőr. 
27. §. Tiszteletbeli elnökké életfogytiglan megválasztható 

olyan evang. vallású egyén, aki az evang. tanügy terén, vagy 
az egyesület életében kiváló érdemeket szerzett. Választásá-
nál a tiszteletbeli tagok választására vonatkozó eljárást kell 
követni. (L. 6. §.) A tiszteletbeli elnök a díszgyűléseken való 
elnöklésre felkérhető. 

28. §. Az elnök képviseli az egyesületet egyesekkel és 
hatóságokkal szemben. Összehívja és vezeti a választmányi 
üléseket és közgyűléseket. Kiutalványozza a költségvetésben 
előirányzott kiadásokat és 200 P-ig az előre nem látott egyesü-
leti költségeket. Felelős az egyesület mindennemű vagyo-
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náért. Az egyesület és neveltetési alap pénztárát bármikor 
megvizsgálhatja, évenként legalább egyszer köteles azokat 
megvizsgálni vagy valamelyik alelnökkel megvizsgáltatni. 
Adásvétel, építkezés s általában az egyesület vagyonát érintő 
fontosabb ügyekben a szerződéseket aláírja. Gyűlések alkal-
mával szavazategyenlőség esetén dönt. 

29. §. Az elnököt időleges akadályoztatása esetén a fő-
városi alelnök, ennek akadályoztatása esetén a vidéki alelnök 
helyettesíti. Ha az elnök nem működő középiskolai igazgató 
vagy tanár volna, akkor az egyesület adminisztratív ügyeit a 
fővárosi alelnök teljes felelősséggel végzi ügyvezetői alelnöki 
minőségben. 

30. §. A titkár végzi a titkári teendőket. Vezeti a tagok 
törzskönyvét. Őrzi a levéltárat. A közgyűlések és választmányi 
gyűlések meghívóit szétküldi. Azokat a tárgyakat, amelyek-
nek külön előadójuk nincs, előadja, és az egyesület működésé-
ről minden közgyűlésen írásbeli összefoglaló jelentést tesz. Át-
veszi a hivatalos ügyiratokat s a fontosabbakat az elnökkel 
együtt, a kevésbbé fontosakat maga intézi el. Gondoskodik a 
megfelelő sajtópropagandáról és arról, hogy a jegyzőkönyvek 
az egyesület évkönyvében, esetleg folyóiratában közzététesse-
nek, a fontosabb dolgok esetleg a napilapokban is meg-
jelenjenek. 

31. §. A jegyző í r ja az elnökségi, választmányi ülések és 
közgyűlések jegyzőkönyveit, melyeket az ülések és gyűlések 
lefolyása után 8 nappal hitelesíttet és a titkárhoz juttat . Szer-
keszti az egyesület felterjesztéseit, átiratait és körleveleit. Gon-
doskodik a jegyzőkönyvi pontoknak az érdekeltekkel való köz-
léséről. Az elnök által reábízott ügyeket a választmányi ülése-
ken és a közgyűléseken előadja. 

32. §. A szerkesztő az elnökség ellenőrzése mellett szer-
keszti az évkönyvet és az egyesület folyóiratát. Felelős az 
elnökségnek és a választmánynak. 

33. §. A pénztáros nyilvántartja a tagok számát és e vég-
ből törzskönyvet vezet. Beszedi a tagsági díjakat, kifizeti a 
költségvetésben megállapított kiadásokat és az elnöktől aláírt 
utalványokat. Minden elnökségi és választmányi gyűlésen be-
számol a pénztár állásáról és gondoskodik az egyesület vagyo-
nának a választmány utasítása szerinti gyümölcsöztetéséről. 
Szabályszerű pénztári naplót vezet. Az egyesületi év végére 
elkészíti és a számvizsgáló bizottsággal megvizsgáltatja a rész-
letes számadásokat és a jövő évi költségvetést. Mindkettőt 
előbb az elnöknek, azután a választmánynak és végül a köz-
gyűlésnek bemutatja. Az általa kezelt vagyonért anyagilag 
felelős. Vezeti az egyesület évkönyvének, illetőleg folyóiratá-
nak kiadóhivatalát. Az egyesület folyópénztárában 50 pengő-
nél nagyobb összeget nem tarthat, a többi készpénzt a választ-
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mány által megállapított s a Pénzintézeti Központ kötelékébe 
tartozó pénzintézetnél gyümölcsözőleg elhelyezi. 

34. §. Az ellenőr állandóan ellenőrzője az egyesület min-
den vagyonának. E végből bármikor tájékozódást szerezhet az 
egyesület pénztárának állapotáról és kezeléséről, évenként 
azonban legalább kétszer meg kell vizsgálnia a pénztárt. Tapasz-
talatairól az elnökségi és választmányi üléseken jelentést tesz. 
Az egyesület vagyonáért a pénztárossal együtt anyagilag egye-
temlegesen felelős. A tanulójárulékok gyanánt befolyó össze-
geket az ev. egyet, egyház határozata folytán az egyetemes 
pénztár kezeli. Ezen vagyonnak ellenőrzését első sorban az 
elnök, másodsorban az elnökség felelősség mellett végzi és az 
egyet, pénztár számadását a számvizsgáló bizottság jelentésé-
vel együtt a választmány és a közgyűlés elé terjeszti. 

35. §. Az egyesület jogi ügyeinek, az egyesület által vagy 
ellene indított pereknek vitelére az elnökség esetről-esetre az 
ev. egyet, egyház főügyészét kéri fel. Ugyanattól kér az elnök-
ség felmerülő esetekben jogi véleményt. 

36. §. Bármely tisztségről való lemondás magában fog-
lalja a választmányi tagságról való lemondást is. 

37. Az egyesületben létesített egyéb állandó vagy idő-
leges bizottságok és az egyesület intézményeinek vezetői a 
választmány által jóváhagyott külön alapszabályok szerint 
végzik teendőiket. 

38. §. A tisztikar valamennyi tagjának megbízatása 3 
évre szól. 

B) A választmány. 
39. §. A választmány tagjai: 
a) az egyesület tisztviselői, b) 6 választott tag és minden 

evangélikus közép- és középfokú iskola tanári karának — a 
rendes tagok számára való tekintet nélkül egy — ezenkívül 
minden megkezdett tíz egyesületi rendes tag után újabb 1—1 
képviselője ; c) az önálló hitoktató tagoknak szakosztályi ülésü-
kön szótöbbséggel választott egy képviselője. A választmányi 
tagok megbízatása három évre szól. 

40. A választmány intézi az egyesület ügyeit. Éven-
ként legalább egyszer — rendszerint a közgyűlés helyén és azt 
megelőzőleg — tar t ülést, az elnök azonban a szükséghez képest 
máskor is összehívhatja a választmányt, sőt 5 választmányi tag 
kívánságára bármikor össze kell hívnia. 

41. §. A választmány jogai és kötelességei: 
a) tudomást vesz a körök és szakosztályok működésé-

ről, határozatairól és indítványairól; ezeket megvitatja és el-
intézi. Határozatait szótöbbséggel hozza; 
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b) élhet a kezdeményezés jogával. Olyan ügyekben, me-
lyekben a körök és szakosztályok a választmány vagy az elnök-
ség részéről megállapított záros határidőn belül nem nyilatkoz-
tak, csak abban az esetben határoz, ha a halasztás káros követ-
kezménnyel járna ; 

c) elkészíti a maga, az elnökség és a közgyűlés, úgyszin-
tén egyes intézményeknek ügyrendjét és a közgyűlés elé ter-
jeszti jóváhagyás végett. Megállapítja a közgyűlés idejét, 
napirendjét, kérdéseket tűz ki megvitatásra, megszavazza a 
költségvetés határozott rendeltetésű tételein kívül felmerülő, 
de 300 pengőt meg nem haladó költségeket; 

d) gondoskodik a tisztikarban időközben megüresedett 
tisztségek ideiglenes betöltéséről. Ilyen irányú intézkedéseinek 
joghatálya a legközelebbi közgyűlésig terjed; 

e) javaslatot tesz a közgyűlésnek az egyesület vagyon-
jogi kérdéseiben, vétel, eladás, és építési ügyekben; 

f ) kijelöli azt a pénzintézetet, melynél folyó pénztári pénz-
készletet gyümölcsöztetés végett el kell helyezni és azt a hatá-
rozatát tudomás és jóváhagyás végett a közgyűlésnek be-
terjeszti ; 

g) adott esetekben egyes ügyek előkészítésére ideiglenes 
bizottságot küld ki, mely kitűzött időre jelentést tartozik tenni; 

h) előkészíti a tisztújító választást. Ezen célból 5 tagból 
álló jelölő és 3 tagból álló szavazatszedő bizottságot küld ki, 
melyekben az elnökön kívül a tagok felerészben fővárosiak, 
felerészben pedig vidékiek. A jelölő bizottság minden tisztségre 
3 jelöltet hoz javaslatba, lehetőleg úgy, hogy minden iskola-
f a j képviselve legyen. A lelépő tisztviselők és választmányi 
tagok minden alkalommal ú j ra jelölhetők. A választmány a 
jelölő bizottság javaslatát megtárgyalja és az egyes tisztsé-
gekre jelöltek névsorát véglegesen megállapítja. E tárgyalás 
alkalmával minden jelenlévő választmányi tagnak jogában áll 
bármely állásra ellenjavaslatot tenni, mely fölött a választ-
mány vita nélkül egyszerű szavazással szótöbbséggel dönt. 
A választmány által a jelölteknek így megállapított névsorát 
sokszorosításban a titkár az intézetek számára megfelelő pél-
dányszámban, együttesen, az intézetekben nem működő egye-
sületi tagoknak névre szólóan 3 napon belül megküldi. A jelölő 
választmányi ülés napjától számított három héten belül 30 tag 
aláírásával ú j jelölő névsort lehet beküldeni az egyesület titká-
rához, aki az így beérkezett egy, vagy több névsort szintén 
nyomtatásban a hivatalos névsor megküldéséhez hasonló mó-
don küldi meg a tagoknak a beküldési határidőtől számított 8 
napon belül. 

A szavazás úgy történik, hogy az egyesületi tag akár a 
hivatalos, akár a nem hivatalos szavazólapon az egyes állá-
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sokra jelöltek névsorából azokat törli, akikre szavazni nem 
óhajt és a jelölő névsort aláírja. Egy névsort több egyesületi 
tag is aláírhat. Amelyik szavazólapon törlés nincs, mindig az 
első helyen jelöltekre kell a szavazatot leadottnak venni. 

A szavazólapon nem jelöltekre szavazni nem lehet. Az 
alaki tekintetben meg nem felelő szavazólapot a szavazatszedő 
bizottság megsemmisíti. 

A szavazólapok beküldésének határideje a nem hivatalos 
névsor szétküldésére megállapított naptól számított két hét. 
Ezt a határidőt a szavazólapon fel kell tüntetni. 

A szavazatokat a titkárhoz kell beküldeni, aki azokat a 
beérkezési határidőt követő napon átadja a szavazatszedő 
bizottság elnökének. Az elnök a szavazatokat a bizottság tag-
jainak jelenlétében összeszámolja és az eredményről írásos 
jelentést tesz az elnöknek. Szavazategyenlőség esetén a köz-
gyűlést megelőző választmányi ülésen megejtendő sors-
húzás dönt. 

i) A választmány olyan ügyekben, melyekben névszerinti 
szavazás szükséges, csak akkor határozhat, ha a tagoknak leg-
alább egyharmada jelen van. A választmány minden határo-
zata a közléstől számított 15 napon belül a közgyűléshez meg-
fellebbezhető. 

j) A választmány a hozzáterjesztett indítványokat meg-
vitatja, az elnöktől vett megbízásokban eljár és szükség esetén, 
az elnök felszólítására, bármely választmányi tag a titkári 
vagy egyéb teendőket köteles ellátni. 

k) A választmányi ülés idejét és napirendjét a ti tkár 14 
nappal előbb közli a választmányi tagokkal és az ülésről készí-
tett jegyzőkönyvet az elnök által megbízott két taggal hitele-
sítteti. Határozatképességhez a tagok egyharmad részének 
jelenléte szükséges. 

C) A közgyűlés. 
42. §. A közgyűlés a tagok összességének képviselete és 

az egyesület egyetemes legfőbb szerve. Kétféle lehet: rendes 
és rendkívüli. 

Rendes közgyűlés minden évben egyszer tartandó, még 
pedig rendszerint Budapesten, az evang. egyetemes egyház 
közgyűlésének idejében, megtartható azonban valamelyik 
evang. közép- vagy középfokú iskola székhelyén is, az illető 
iskola tanári testületének meghívására. A közgyűlés idejét, 
helyét a választmány állapítja meg és legalább 8 nappal előbb 
közli az egyesület folyóiratában, továbbá meghívó út ján az 
egyes intézetekkel és az önálló hitoktatók képviselőjével. 

A választmány határozata folytán rendkívüli közgyűlés 
is tartható, melynek napirendjét két héttel előbb kell kihir-
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detni. A rendkívüli közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha 
annak megtartását a tárgy bejelentésével 30 tag írásban kéri. 
Ilyen esetekben közgyűlés 3 héten belül összehívandó. 

43. §. A közgyűlés megtartásához a szavazásra jogosított 
tagok legalább egyharmad részének jelenléte szükséges. Alap-
szabálymódosítás, fúzió, vagy feloszlás, ez esetben a vagyon 
hováfordítása céljából egybehívott közgyűlés csak akkor hatá-
rozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok kétharmad 
része van jelen. Ha a tagok nem jelennek meg megfelelő szám-
ban, akkor 8—30 napon belül ugyanazon tárgysorozattal egy-
behívott közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül 
határoz. 

44. §. A közgyűlés nyilvános, de a tanácskozásban csak 
az egyesület tagjai vehetnek részt. Érvényes határozathoza-
talra a jelenlévő alapító, tiszteletbeli és rendes tagok általá-
nos szavazattöbbsége szüksége. Alapszabályok megváltozta-
tásánál, feloszlásnál, vagy más egyesülettel való társulásnál 
azonban a szavazattal bíró jelen lévő tagok kétharmad részé-
nek szavazata dönt. 

45. §. A szavazás személyes ügyekben, sőt 10 tagnak írás-
ban kifejezett kívánságára bármely ügyben titkos. 

46. §. A közgyűlés tárgyai: 
a) A titkárnak az egész egyesület működéséről való be-

számolója és a pénztárosnak a számadásokról szóló jelentése. 
b) A tagsági díjnak a 15. §-ra való tekintettel és a tiszt-

viselők évi tiszteletdíjának megállapítása. 
c) A költségvetés és zárószámadás letárgyalása, a felelős 

számadók részére a felmentés megadása és általában a vagyoni 
kérdések végső fokon való elintézése. 

d) A választmány hatáskörét meghaladó fontosabb ügyek 
— szerződések és különösen az egyesületi vagyon állagát érintő 
egyéb jogügyletek — elhatározása és jóváhagyása. 

e) Az elnökség és a választmány megfellebbezett hatá-
rozatai felett való döntés.-

f) Az egyesület vagyonának biztosítására, elhelyezésére 
és kezelésére vonatkozó határozatok . 

g) Az egyesület vagyonkezelésének felülvizsgálására az 
évenként rendes közgyűlésen három tagból álló számvizsgáló 
bizottságot kell választani, amelynek tagjai megbízatásuk alatt 
semmiféle más tisztséget nem viselhetnek és a választmány 
tagjai sem lehetnek. A pénzkezelést bármikor megvizsgálhat-
ják, a számadási év lezártával pedig kötelesek az évi zárszám-
adást és a pénzkezelésre vonatkozó összes okmányokat és 
iratokat megvizsgálni és ennek eredményéről a közgyűlésnek 
jelentést tenni. 
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h) Állandó bizottságok — aminő a neveltetési alap, peda-
gógiai, gazdasági, stb. — kiküldése. 

i) A tagok és szakosztályok indítványainak tárgyalása. 
Önálló indítványok a közgyűlés előtt két héttel írásban adan-
dók be az elnökséghez. 

j) Tiszteletbeli elnök, tiszteletbeli tagok választása. 
k) Az alapszabályok módosítása. 
1) Szabadon megvitatható előadások tartása, melyeknek 

rövid vázlatát a közgyűlés előtt legalább két héttel kell az 
elnökséghez beküldeni. 

m) A választások eredményének kihirdetése. 
n) A feloszlás vagy más egyesülettel való társulás el-

határozása. 
47. §. A közgyűlésen résztvett tagok névsorát is magá-

ban foglaló jegyzőkönyvet az elnökség hitelesíti. 
47/a. §. A közgyűlés az egyesület működéséről évente 

jelentést tesz az egyetemes közgyűlésnek. 

D) Körök és szakosztályok. 

48. §. Az egy helyen vagy egy vidéken lakó egyesületi 
tagok köröket, az ugyanazon tudományszakot művelő és az 
azonos tanintézetekhez (iskolatípusokhoz) tartozó tagok pedig 
szakosztályokat alakíthatnak. 

A körök és szakosztályok megalakulásukat az elnöknek 
15 napon belül beterjeszteni kötelesek, az elnök pedig tartozik 
ily alakulásokról a választmánynak és a legközelebbi köz-
gyűlésnek jelentést tenni. 

49. §. A körök és szakosztályok célja a hozzájuk utalt 
vagy a sajá t kezdeményezésükből fölvetett kérdések megvita-
tása, a szétszórtan lakó és az ugyanazon szakokat művelő 
tagoknak kisebb egységekbe való tömörítésével az együvé tar-
tozás érzésének erősítése és az egyesületi élet élénkebbé tétele. 

50. §. Minden kör és minden szakosztály maga választja 
meg elnökét és jegyzőjét s maga határozza meg ügykörét. 

51. §. A körök és szakosztályok működésükről a választ-
mánynak minden évben részletesen beszámolnak. 

V. SZAKASZ. 
Az egyesület évkönyve és folyóirata. 

52. §. Az egyesület folyóiratot ad ki, melynek megjelenése 
módját a választmány állapítja meg. A folyóirat anyagi ügyeit 
a pénztáros intézi. 
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53. §. A folyóiratnak hivatalos és nem hivatalos része 
van. A hivatalos részben közli a szerkesztő az egyesületi ügye-
ket, a körök és szakosztályok hivatalos jelentéseit, az elnök-
ség és választmány üléseinek és a közgyűlések jegyzőkönyveit, 
úgyszintén minden iratot, melyet az elnökség a szerkesztőnek 
közlés végett átad. A nem hivatalos részt a szerkesztő a saját 
felelősségére szerkeszti. 

54. §. Ha az egyesület anyagi ereje folyóirat kiadását nem 
engedné meg, a hivatalos iratok évkönyvben adandók ki. Év-
könyvet az egyesület csak abban az esetben ad ki, ha folyó-
irata nem volna. 

VI. SZAKASZ. 

Az egyesület feloszlása. 

55. §. Az egyesület feloszlása, vagy más egyesülettel való 
társulása esetén az egyesület vagyona az ág. h. ev. egyetemes 
egyházra száll, amely azt alapítványszerűleg kezeli, kamatait 
pedig evangélikus diákjóléti intézmények javára használja. 

56. §. Az alapszabályok módosítása, valamint az egyesü-
letnek más egyesülettel való társulása vagy az egyesület fel-
oszlása s ez esetben a vagyon hováfordítása tárgyában hozott 
közgyűlési határozatokat foganatosításuk előtt a m. kir. bel-
ügyminisztériumhoz kell jóváhagyás végett felterjeszteni. 

VII. SZAKASZ. 

Hivatalos záradék. 

57. §. Abban az esetben, ha az egyesület az alapszabá-
lyokban előírt célját és eljárását nem tartaná meg, hatáskörét 
túllépné, államellenes működést fejtene ki, a közbiztonság és 
a közrend ellen súlyos vétséget követne el, vagy a tagok 
vagyoni érdekeit veszélyeztetné, a m. kir. belügyminiszter vizs-
gálatot rendelhet el ellene, működését felfüggesztheti és vég-
leg fel is oszlathatja. 

Kelt Budapesten, 1933. évi november hó 9-én. 

Elfogadta az 1933. évi december 1-én tartott közgyűlés. 

Domanovszky Sándor 
elnök. 

Dr. Böhm, Dezső 
t i t k á r h. 

ügyvivő alelnök. 
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S z á m : 180.000. Magyar királyi belügyminiszter. 
1934/VIII. a. 

L á t t a a m a g y a r ki rá lyi be lügyminisz ter az alábbi módosító, illetve 
kiegészí tő megjegyzésekkel : 

1. A f iőkegyesüle tek (helyi csoportok, stb.) szervezeté t és h a t á s -
kö ré t az 1922. évi 77.000/B. M. számú rendelet í r j a elő. Ezeknek meg-
a l a k u l á s á t és megszűnésé t az i l letékes tö rvényha tóság első tisztviselő-
jéhez — tudomásulvéte l vége t t — előzetesen ese tenként be kell jelenteni. 

2. Az a lapszabályok 2., 7., 11., 15., 19., 20., 42., 43., 48., 55. §-aiban 
lévő jav í tások , tör lések és beírások és a 47/a. §. b e i k t a t á s a h ivata los 
tollal t ö r t én tek . 

Budapes t , 1934. évi június hó 23-án. 

A minisz ter rendeletéből: 

Sass s. k. 
miniszter i tanácsos . 
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