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leindő felvilágosításokat s adatokat mindenkor 
adják meg s hogy működésüket az irodával össz-
hangban és azt mindenben támogatva fejtsék ki. 

16. Az iroda szervezése tárgyában, hozott 
e határozatokról a Tanács az egyetemi karokat 
azzal a felkéréssel értesíti, hogy netánii kiegé-
szítő javaslataikat megtenni szíveskedjenek, 
egyébként pedig az irodát, mely az egyetem és 
ifjúság legfontosabb érdekeit van hivatva szol-
gálni, minden rendelkezésükre álló eszközzel s a 
legmelegebb jóindulattal támogassák. 

Jegyzet. Az intézet szervezője és vezetője dr. Szandt-
ner Pál ny. r. tanár. 

29. Kivonat a Magyar Királyi Ferencz József -
Tudományegyetem Barátai Egyesületének — 
163.751/1924. B. ü. min. sz. a. láttamozott — 

alapszabályaiból. 

1. és 2. §. Az Egyesület címe és székhelye: 

Az Egyesület címe: A Magyar Királyi Fe-
rencz ' József Tudományegyetem Barátainak 
Egyesülete. Székhelye: a m. kir. Ferencz József 
Tudoimány'egyetem székhelye. 

4. §. Az Egyesület célja: 

a) A Kolozsvárról menekült és Szegedre 
helyezett M. Kir. Ferencz József Tudomány-
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egyetem munkájának m'inden irányú támogatá-
sával a magyar tudományos élet fejlesztése. 

b) A Ferencz József Tudományegyetem 
tudományos törekvéseit a magyar kultura javára 
előmozdítani akaró társadalomnak és az egyetem 
volt polgárainak az Alma Mater szeretetében 
való egyesítése abból a célból, hogy az Egyetem 
székhelyén és környékén az egyetem munkáját 
megértő, méltányló, támogató és az önzetlen 
kutató tevékenységet élesztő előföltételek kifej-
lődhessenek. 

c) Az egyetemi ifjúság támogatása tanulmá-
nyaiban és Megélhetése tekintetében. 

5. §. E célok megvalósítása érdekében. 

a) Kutató alapot létesít oly céllal, hogy 
azzal az egyetem különböző intézeteiben folyó 
és a szűkre szabott rendes állami átalányból nem 
fedezhető tudományos vizsgálatokat, műszerek, 
vegyszerek, köny vek beszerzésével és a tudomá-
nyos szempontból valóban értékes kutatások 
közlésének "lehetővé tételével, előmozdítsa. 

b) Előadásokat rendez, melyeken az egye-
temen folyó kutatásokról és a tudomány fontos 
előhaladásáról számol be s ezzel ébren tartja az 
érdeklődést a tudományos munka iránt. 

c) Folyóiratot ad ki, melyben az Egyetem 
és az Egyesület életéről közöl közhasznú tudósí-
tásokat. 

d) A tagoknak egyetemi és tudományos 
ügyekben felvilágosítással szolgál. 
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e) Lehetővé teszi, hogy az egyetem volt pol-
gárai tanulmányaik végeztével is az egyetem-
mel szoros kapcsolatban végezhessenek értékes 
és tudományos vizsgálatokat. 

f ) Initernáftusok létesítését és berendezését 
előmozdítja. 

6—9. §§. Az Egyesület jövedelmei: 

a) A tagok évi járulékali; b) az alapítványok 
és alapok kamatai; c) egyéb jövedelmek. Az 
egyesület az alapító tagok által befizetett tőkék 
egész összegéből és a közgyűlés által e célra 
rendelt egyéb jövedelmekből törzsvagyont gyűjt, 
melynek csak kamatait szabad, felhasználni. 

11—14. §§. Az Egyesület tagjai : 

1. Tiszteletbeliek; 2. alapítók; 3. rendesek. 
1. Tiszteletbeli tagokul oly bel- és külföldi 

tudósok vagy társadalmi kiválóságok választha-
tók, kik az Egyesületnek különös díszére szolgál-
hatnak. 

2. Alapító tag az, ki az Egyesület céljaira 
egyszersmiindenkorra egy összegben nagyobb 
alapítványt tesz le. Az alapítvány legkisebb ösz-
szegét évről- évre a közgyűlés állapítja meg. 
(Jelenleg 500.000 K.) 

3. Rendes tag minden magyar állampolgár 
lehet, ki az Egyesület céljait helyesli és a köz-
gyűlés által évenként megállapított évi tagsági 
díj fizetésére kötelezi magát. (Ez idő szerint 
20.000 korona.) 
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15-16. §§. A tagok felvétele. , 

Aki az Egyesület tagja kíván lenini, ezt a 
szándékát írásban jelenti az Egyesület főtitkárá-
nak, aki azt a legközelebbi ülésen a választmány-
nak — a felvétel ügyében való döntésre — elő-
terjeszti. Külföldi honosok csak belügyminisz-
teri' engedéllyel, kiskorúak gyámi hozzájárulással 
vehetők fel; iskolai fegyelem alatt állók tagok 
nem lehetnek. 

17—19. §§. A tagok jogai és kötelességei: 

A tagoknak joguk van a gyűléseken, elő-
adásokon résztvenni, a közgyűlésen — az ü. v. 
elnöknek 8 náppal előre bejelentett — indítvá-
nyokat tenni és a közgyűléseken szavazni. Mér-
sékelt áron megkapják az Egyesület kiadvá-
nyait. Tagjai lehetnek az Egyesület szakosztá-
lyainak s joguk van az Egyesület gyűléseire és 
előadásaira vendéget bevezetni. Amennyiben 
nagykorú magyar á'llampoilgárok, az egyesületi 
választásokon választók és választhatók. A jo-
gok gyakorlásának feltétele a tagsági díjak ki-
fizetése. 

51—59. §§. A szakosztályok. 

Az Egyesület tudományos tevékenységének 
biztosítása érdekében -szakosztályokat létesít. Üj 
szakosztály alakítását húsz egyesületi tag írásos 
kívánságára az Egyesület választmánya enge-
délyezi. A szakosztálynak az engedélyezéstől 
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számított hat héten belül kell megalakulnia, el-
nököt, titkárt választania, és az egyesületi vá-
lasztmányba két tagot küldenie. A tisztviselők 
megbízatásának módja és időtartama ugyanaz, 
mint az egyesületieké. A szakosztálynak csak 
egyesületi tagjai lehetnek. A szakosztály külön/ 
vagyont nem gyűjthet, tagsági díjakat vagy 
egyéb szolgáltatást nem szedhet, az esetleges 
adományokat az Egyesület pénztárába beszolgál-
tatni köteles. A szakosztályok szükségleteiről — 
erejéhez mérten és lehetőleg arányosan — az 
Egyesület gondoskodik. 

60-65. §§. Helyi csoportok. 

Helyi csoport minden községben, ahol leg-
alább húsz egyesületi tag laklik, — ezek kíván-
ságára — alakítható, a választmány kiküldöttje 
által. A helyi csoport élén a csoport tagjai által 
választott elnök és titkár áll. A helyi csoportok 
az anyaegyesület alapszabályai szerint működ-
nek, s megalakulásuk bejelentendő az illető tör-
vényhatóság első tisztviselőjének. 


