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A L A P S Z A B Á L Y O K . 

1. 

A Nemzeti Casino halhatatlan emlékű hazánkfia, 
gróf Széchenyi István által 1827. évben oly célból 
alkotott egyesület, hogy az a hazai társadalmi élet-
nek központját képezze. Mint ilyen a Nemzeti Casino 
nem egyedül a társadalmi tisztességes élvezetek 
gyülhelye, de egyszersmint a műveltség, közhasznú 
elmélkedés és eszmecserének' előmozdítására szolgál; 
testületi működése köréből azonban ki van zárva 
minden politikai jellegű tevékenység. 

2. 

Helyiségeiben tilos minden szerencsejáték. 

3. 

A Nemzeti Casino jövedelmei mindenekelőtt sa já t 
helyiségeinek felszerelésére, berendezésére és tagjai-
nak kényelmére fordítandók. Amennyiben a Casino 
mindennemű szükségleteinek kielégítése után tekin-
télyesebb jövedelemfelesleg mutatkoznék, régi hagyo-
mányaihoz hiven, abból hazai kulturális és jótékony 
intézményeknek segélyt nyújthat, vagy azok javára * 
alapítványokat tehet. 
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4. V 

A Nemzeti Casino t a g j a lehet minden, tisztességes, 
művelt magaviseletű, feddhetlen jellemű, nagykorú 
férfi a következő szakaszokban megállapított módo-
zatok mellett. 

Rendes tag csak magyar férfi lehet. 
Rendkívüli tagok lehetnek nem magyar férfiak, 

továbbá a m. kir. honvédségnek Budapesten tény-
leges szolgálatban álló tisztjei, valamint Budapes-
ten alkalmazott állami tisztviselők. 

5. 

A felvételhez 2 válsztmányi tag ajánlása szüksé-
ges. A két ajánló az ajánlot t nevét, állását és laká-
sát az igazgatóság előleges értesítése után a titkár-
ság út ján az erre szolgáló táblára í r j a ki. 

Ennek a kiírásnak a választást megelőzőleg leg-
alább 14 napon át kell kifüggesztve lenni. 

Minden év első választmányi ülésé megállapítja, 
hogy azon évben, tekintet nélkül az ajánlottak szá-
mára, hány ú j tag fog felvétetni. Ebben a számban 
nem foglaltatnak az esetleg felvett rendkívüli tagok. 

A tagajánlások a választás megejtése előtt bármi-
kor visszavonhatok. 

6. 

A felvétel a választmány által titkos szavazás 
útján, legalább egy igazgató és 15 választmányi tag 
részvétele mellett, Vs-öd szavazattöbbséggel történik. 

A szavazatok megállapításánál mindig a nemle-
ges szavazatok vétetnek a'apul, melynek négysze-
rese teszi ki a megkívántató 4/s-öd szótöbbséget. 

A választmány az ajánlottak felvétele felett az.. 
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ajánlás sorrendje szerint határoz. A választás meg-
történte után az igazgatóság az ajánlottakat levél 
útján értesíti az eredményről és az újonnan felvett 
tagoknak megküldi aláírás végett a tagságra vonat-
kozó kötelező nyilatkozatot is. 

7. 

A felvételre szükséges szavazattöbbséget el nem 
nyert ajánlott a határozatot követő 2 naptári év fo-
lyamán be ül újból nem ajánlható, azonban ennek 
eltelte ntán ismét a jánl ta tha t ja magát; a felvétel-
hez ez esetben 1 igazgató és legalább 30 választmányi 
tagnak a szavazásban való részvétele szükséges. Ha 
azonban ezen a választmányi ülésen 30 tag nem 
jelent meg, a választmány 6 napnál nem rövidebb, 
de 14 napnál nem hosszabb idő alatt újabb ülésre 
hívandó össze, melyen a választás 20 tag részvéte-
lével is megejtendő. 

8. 

Az 1922. év január hó l- jét megelőzőleg felvett 
rendes és rendkívüli tagok évenkint 500 korona tag-
díjat és a közgyűlés által megszavazandó drágasági 
pótlékot űzetnek. 

A drágasági pótlék a tagdíj jal egyszerre fize-
tendő. 

A drágasági pótlék fizetése azon tagokra r.ézve 
is kötelező, kik magukat az eddigi alapszabályok 
alapján a tagdíj fizetése alól megváltották. 

Az 1922 január 1-től kezdve felvett rendes és kül-
földi rendkívüli tágok 1000 korona évi tagdíjat és 
a drágasági pótlékon felül felvételi dijat is tartoz-
nak fizetni. Ezen felvételi dij 1923 november 1-től 
kezdve ugy a rendes, mint a külföldi rendkívüli 
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tagoltra nézve 5 darab 20 koronás aranyban állapit-
tatik meg, melyet kilépésük esetén vissza nem köve-
telhetnek. , 

A első évi tagdíj és drágasági pótlék, valamint 
a felvételi díj a felvételkor azonnal lefizetendő. Az 
év utolsó negyedében felvett tagok azonban az évi 
tagdíjnak és drágasági pótléknak esak felét fizetik. 

A felvételi díj fizetése alól mentesek a magy. kir. 
honvédségnek Budapesten tényleges szolgálatban 
álló tisztjei, mint rendkívüli tagok, kik csak 500 ko-
rona tagdíjat és a drágasági pótlékot fizetik, azon 
kedvezménnyel, hogy azt évnegyedes előleges rész-
letekben fizethetik le és hogy az átlielyeztetésöket 
követő évnegyedtől kezdve tagsági joguk és kötele-
zettségük is megszűnik. 

A rendkívüli tagokul felvett államhivatalnokok 
állásuk megszűntével vagy Budapestről való el-
helyezésükkel kívánságukra az egyletből kilépet-
teknek tekintetnek és a kilépésüket követő évekre 
a tagdíj fizetése alól felmentetnek. 

A tagsági időtartam, amennyiben a felvett tag 
nem életfogytiglani kötelezettséget vállalt, hat év. 

A rendkívüli tagoknak választói joguk nincs és 
casinoi tisztségre nem választhatók. 

Ha a belföldi rendkívüli tagok e minőségük meg-
szűntével továbbra is tagja i kivannak maradni a 
Casinonak, ú j választás alá esnek és mint rendes 
tagok ezek köte'ezettségeit vállalják magukra. 

9. 

A hat évi kötelezettséggel belépő tagok, amennyi-
ben a hat év lejártával a Casinóból kilépni szán-
dékoznak, hat héttel a mindenkori hatodik év le-
telte előtt tartoznak kilépésüket a választmány-
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nak írásban bejelenteni, mert különben további hat 
évre a Casino tagjai maradnak és fizetési kötelezett-
ségük további 6 évi tar tamra megújítottuak tekin-
tetik. 

10. 

Minden tag köte'es egész évi tagdíját és az esetleg 
már megállapított drágasági pótlékot április l-ig 
Budapesten a Nemzeti Casino pénztáránál egyszerre 
lefizetni, amennyiben a 8. másként nem intézke-
dik. 

Aki tagdí ját és az előbb említett drágasági pót-
lékot augusztus 31-ig le nem fizeti, annak neve az 
arra rendelt táblára kifüggesztendő; ha pedig úgy 
ezen, mint egyéb fizetési kötelezettségeinek deczem-
ber 31-ig sem tenne eleget, a legközelebbi választ-
mányi ülésen bejelentendő, s amennyiben a választ-
mány máskép nem határozna, a tagok sorából ki-
rekesztendő. Az ilyen már egyszer kirekesztett tag 
fölvételre többé nem ajánlható. 

Azon évre, melyben valamely tag elhunyt, örö-
kösei a tagdijat és a netán reá eső drágasági pót-
lékot megfizetni kötelesek. 

11. 

A Casino he'yiségeiben folytatott kártyajátékból 
eredő kötelezettségek a játékot követő nap déli 12 
órájától számított 120 óra alatt kiegyenlitendők; 
mely határidőbe azonban a netán közbeeső vasár-
és ünnepnapok nem számíttatnak be. Ha valame-
lyik tag a megszabott idő alatt fizetési kötelezettsé-
gének nem tenne eleget, a játékpénztárnok köteles 
azt a t i tkárnál azonnal beje'enteni. A ti tkár a ké-
sedelmes fizető tag nevét a Casino hirdetési táblá-
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jára kifüggeszti és erről az igazgatóságnak jelen-
tést tesz. Ha az adós a kifüggesztéstől számított 3 
nap alatt sem egyenlítené ki tartozását, az igazga-
tóság az illetőt a Casino tagjainak sorából törölteti, 
mit a választmánynak legközelebbi ülésén tudomás-
vétel végett bejelent. Az igy kizárt egyén többé tag-
nak nem ajánlható. 

Személyes kötelezettségek másra való átruházása 
tiltva van. 

12. 

Minden tagnak joga van tisztességes, művelt 
magaviseletű, feddhetlen jellemű férfiakat az igaz-
gatóság által előzőleg kiállított vendégjegy alapján 
a Casinóba 3 napra vendégül bevezetni, 

A bevezetés magyarokra nézve egy év folytán 
csak egyszer történhetik. 

Külföldiek, ha tovább kívánnák a Casinot láto-
gatni, kötelesek az igazgatóságtól erre engedélyt ki-
eszközölni és egy hóra szóló vendégjegyet váltani, 
melynek árát időről-időre a választmány ál lapít ja 
meg. 

A külhatalmak diplomatiai képviseletének vezetői 
saját kérelmükre, a képviseletek többi tagjai főnö-
kük ajánlatára Budapesten való liivataloskodásuk 
tartamára negyedévenként előre megváltandó ven-
dégjegyet kapnak. Ezen negyedévre szóló vendég-
jegyek árát a rendes tagok által fizetett tagdíj és 
drágasági pótlék arányában szintén a választmány 
állapítja meg. 

13. 

Azon tag, ki a 4-ik szakaszban a tagokra nézve 
előírt követelményeknek meg nem felel, a Nemzeti 
Casino tagjai sorából kizárandó. 
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A kizárási indítvány Casinói tag által aláírva és 
alaposan indokolva az igazgatósághoz adandó be. 

Az igazgatóság köte'es az indítványt azonnal el-
bírálók alá venni és jogosítva van azt, ba nem ta-
lálná kellőleg indokoltnak, visszautasítani, mi ellen 
a beadó, a visszautasító határozat kézbesítésétől szá-
mított 3 napon belül az igazgatóság ú t j án a választ-
mányhoz felebbezhet. 

Amennyiben az igazgatóság a beadott indítványt 
kellőleg indokoltnak találná, köteles azt a kirekesz-
teni indítványozott taggal, posta ú t j án vevény mel-
lett, észrevétele megtétele végtet másolatban azon 
figyelmeztetéssel haladéktalanul közölni, hogy ameny-
nyiben a kézbesítéstől számított 14 nap alatt az in-
dítványban állított ténykörülménykere nem nyilat-
koznék, azok általa beismerteknek fognak tekintetni. 

Ha a beérkezett nyilatkozatból a felhozott vád 
alaptalansága minden kétséget kizárólag kiderülne, 
az igazgatóság jogosítva van a kirekesztési indít-
ványt visszautasítani; ezen visszautasítással szem-
ben az indítványozó az igazgatóság határozatának 
kézbesítésétől számított 3 nap alatt az igazgatóság 
út ján a választmányhoz felebbezhet, mely esetben 
az igazgatóság az ügyet haladéktalanul a választmány-
ele terjeszti. Ugyanígy jár el akkor is, ha a vád-
lottól beérkezett nyilatkozat által nem lá t ja megdön-
töttnek a vádat, vagy ha a nyilatkozat megtételére 
kiszabott idő válasz nélkül telt el. 

Ha a kirekesztetni indítványozott tag holléte 3 
hónap alatt kitudható nem volt, az iigy a 3 hónap 
eltelte után terjesztendő a választmány elé. 

Mindezen esetekben a választmányi tagok leg-
alább 10 nappal az ülést megelőzőleg és pedig a 
belyben lakók kézbesítési ív mellett, a vidéken la-
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kők pedig posta út ján, aján'ott levélben annak kü-
lönös megjelölése mellett hivandók össze, hogy tag-
kirekesztés forog szóban. 

A. választmányi ülésen tagkirekesztéshez 30 tag-
nak szavazata szükséges. Ha azonban ezen az ülé-
sen 30 tag nem jelent meg, a választmány 6 napnál 
nem rövidebb, de 14 napnál nem hosszabb idő alatt 
újabb ülésre hívandó össze, melyen 20 tag szavazata 
is érvényesen határoz. 

A választmány a határozatot titkos szavazattal, 
egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Az igazgatók, 
amennyiben az ügy előkészítésében résztvettek és 
a vádlók nem szavazhatnak. Szavazategyenlőség 
esetén a vádlott felmentettnek tekintendő. 

Az igazgatók tagkirekesztési ügy tárgyalásánál 
magukat nem helyettesíthetik. Hogy azonban ezen 
ügyek elintézésében fennakadás ne történhessék, az 
évi rendes közgyűlést követő első választmányi ülé-
sen a választmányi tagok soráhól 3 igazgatóhe-
lyettes választandó, kik közül egyik, az esetben, ha 
valamelyik igazgató akadályozva lenne a tárgyalá-
son résztvenni, az illető igazgató helyettesítésére be-
hivatik. Azon igazgató-helyettes, ki az ilyen ügy 
igazgatósági tárgyalásában résztvett, ezen ügynek 
a választmány által való eldöntésénél szavazati jo-
gát nem gyakorolhatja. 

14. 

A rendes évi közgyűlés minden év január havá-
nak utolsó vasárnapján déli 12 órakor tartatik meg, 
melyre külön meghívók nem küldetnek szét. 
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15. 

A rendes évi közgyűlésen kívül sürgős esetekben 
rendkívüli közgyűlést a választmány hívhat össze, 
összehívandó a rendkívüli közgyűlés akkor is, ha 
ez iránt legalább 30 tag a választmányhoz hndít-
ványt ad be. 

A rendkívüli közgyűlés határnapjáról a tagok kü-
lön meghívók ú t ján értesítendők. 

Ifi. 

A közgyűlésen az elnök-igazgató vagy egyik igaz-
gató-társa elnököl. 

A közgyűlés jegyzőkönyvét az egyleti t i tkár ve-
zeti. 

A közgyűlés titkos szavazás út ján egyszerű szó-
többséggel választja meg az igazgatóság és a vá-
lasztmány tagjai t , valamint minden 3-ik évben hat 
póttagot; 

tá rgyal ja az igazgatóság és a választmány által 
előterjesztett évi jelentést a Casino állapotáról és 
zárszámadásairól; 

jóváhagyja a Casino költségelőirányzatát; 
megválasztja a 3 tagu számvizsgáló bizottságot, 

melynek tag ja i azonban a választmánynak tagja i 
nem lehetnek és más tisztséget sem tölthetnek be. 

Önálló indítványok csak az esetben tárgyalhatók, 
ha azok a közgyűlést 14 nappal megelőzőleg a vá-
lasztmányhoz leendő beterjesztés végett az igazga-
tósághoz írásban beadattak, amidőn azok, a választ-
mány véleményes jelentésével együtt a közgyűlés 
elé terjesztendők. Ezen út mellőzésével benyújtott 
indítványokat a közgyűlés nem tárgyalhat. 
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A közgyűlés jegyzökönyvét az elnök és a jegyző-
könyvvezető í r ja alá és a közgyűlés által kiküldött 
2 tag hitelesíti. 

17. 

Az igazgatóság a közgyűlés által évenkint válasz-
tott 3 igazgatóból áll. 

Az igazgatóság tagjai a választmány ülésein 
üléssel és az alapszabályok 13. §-ban emiitett eset 
kivételével szavazati joggal bírnak. 

Köteles az igazgatóság minden panaszt megvizs-
gálva, azoknak orvoslása iránt lehetőleg intézkedni; 
különösen a rend fcntartására felügyelni. E végből 
az igazgatóságnak kötelessége a tagokat az általuk 
esetleg elkövetett rendetlenségekre figyelmeztetni. 

Ha az igazgatóságban évközben üresedés áll be, 
a választmány 30 napon belül a hely betöltésére 
rendkívüli közgyűlést hív össze. 

Az igazgatók maguk közül elnök-igazgatót jelöl-
nek ki. 

Az elnök-igazgató képviseli a Casinót bíróságok, 
hatóságok es magánfelekkel szemben, minden ok-
iratot ő ír alá. aláir ja a választmány jóváhagyása 
után a Casino nevében annak jogügyleteiről felvett 
okiratokat és vezeti a Casino folyó ügyeit. 

18. 

A választmány a közgyűlés által választott SO  
tagból áll. Ezeknek V3-da minden év leteltével az 
1896-iki közgyűlésen megállapított sorrend szerint 
kilép. A közgyűlés a kilépettek helyét tölti be. 

A kilépett tagok csak egy év letelte után választ-
hatók újból meg. Az időközben elhunyt vagy le-
mondott tagok helyére évközben a nyert szavaza-
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tok szerinti sorrendben a póttagok lépnek; a leg-
közelebbi rendes közgyűlés pedig választás ú t ján 
tölti be helyüket, úgy azonban, hogy az így bevá-
lasztott tagok működése azon időre terjed, amely 
időre azon választmányi tagok működése szólott, 
kiknek helyére megválasztattak. 

Érvényes határozat hozatalára, amennyiben az 
alapszabályok másként nem rendelkeznek (7. és 13. §.), 
1 igazgatónak, azonfelül folyó ügyek elintézésénél 
legalább 10, tagfelvételnél legalább 15 tag jelenléte 
es szavazata szükséges. 

A választmány ülésein az egyik Igazgató elnököl, 
a jegyzőkönyvet pedig az egyleti t i tkár vezeti. Az 
ülések jegyzőkönyvét az elnök és a jegyzőkönyv-
vezető ír ják alá és a választmány által kijelölt 2 
tag hitelesíti. 

19. 

A Nemzeti Casino vagyona feloszthatatlan és 
ahhoz sem a tagok, sem Casinóból kilépett tagok, 
sem azok jogutódai semmi jogot nem tarthatnak. 
Azon esetben, ha a Casino feloszlatása emberi szá-
mítás szerint előre nem látható bármi rendkívüli 
okok, vagy eseményeknél fogva elkerülhetetlenül be-
következnék, összes vagyona, mint szintén feloszt-
hatatlan alapítvány, a Magyar Tudományos Akadé-
mia, avagy az annak helyébe netán lépett hasonló 
jellegű magyar tudományos intézetre háramlik. 

Az elkerülhetetlenné vált feloszlás, valamint az 
egyleti vagyonnak a kitűzött czélra leendő átadásá-
nak módozatai iránt a közgyűlés határoz. E hatá-
rozat érvényességéhez szükséges, hogy az a külö-
nösen meghívandó összes tagok legalább :/3-ának 
részvétele mellett 9/io-ed szótöbbséggel hozassák. 
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Ügy e tárgyban, mint az alapszabályok módosí-
tása tárgyában hozott közgyűlési határozatok foga-
natosításuk előtt, jóváhagyás végett a m. kir. bel-
ügyminisztériumhoz felterjesztendők. 

20. 

Azokban az esetekben, ha a Casino az alapszabá-
lyokban előírt célját túllépi és eljárását be nem 
tar t ja , hatáskörét túllépi, államellenes működést 
fejt ki. a közbiztonság és közrend ellen súlyos vét-
séget követ el, vagy a tagok vagyoni érdekeit ve-
szélyezteti, a m. kir. belügyminiszter ellene vizsgá-
latot rendelhet el, működését felfüggesztheti és vég-
leg fel is oszlathatja. 

Kelt, Budapesten, 1923. évi junius hó 2-án. 

lik Mihály, s. k„ Csekonies, s. k. 
titkár. igazgató. 

Sz.: 105097/923. VIII. B. M. M. kir. belügyminiszter. 

Látta a magyar királyi belügyminiszter azzal a 
megjegyzéssel, hogy külföldi állampolgárok a 
casino tagjául csak a magyar királyi belügyminisz-
ter hozzájárulásával vehetők fel. 

Budapest, 1923. évi junius hó 26-án. 

A miniszter rendeletéből 
Szikszay, s. k. 

(p. h.) miniszteri tanácsos. 

Az alapszabályok 8. és 11. <j-ának az 1923 akt. 30-án 
tartott rendkívüli közgyűlés határozata alapján 
történt módosítását a m. kir. Belügyminiszter 1923 
november 5-én 177.709. sz. a. helybenhagyta. 



H Á Z R E N D . 

l . 

A Nemzeti Casino helyiségei reggeli 11 órától 
éjfélután 5 óráig nyitva állanak. 

Akik azonban a Casino helyiségeit az éjjeli órák-
ban igénybe veszik, az éjjeli szolgálat fedezésére 
következő éjjeli pótdíjat tartoznak űzetni: 

az 1 óra 15 p.-től 2 óra 30-ig távozók 1000 K-t, 
a 2 óra 30 p.-től 3 óra 30-ig távozók 5000 K-t, 
a 3 óra 30 p.-től 4 óra 30-ig távozók 15.000 K-t, 
a 4 óra 30 p.-től 5 óiráig távozók 25.000 K-t, 
az 5 órán túl távozók 100.000 K-t. 

A pótdíj a tagok számlájára iratik fel. 
Az ellenőrzés czéljából kötelesek az ezen idő alatt 

távozó tagok az e czélra a ruhatárban kitett ellen-
őrzési ivet személyesen aláírni. 

Az egyes időszakok megállapítására a lépcsőház 
alján levő óra mérvadó. 

A huszárok szigorú kötelessége, hogy az ellenőrző-
ívet a távozó tagoknak aláírás végett átnyújtsák. 

2. 

Könyvet, folyóiratot, hírlapot, térképet és egyéb 
nyomtatványt a Casinóból elvinni nem szabad. 
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15. 

A Casinó helyiségei közül a társalgó-, olvasó-, já-
ték- és éttermek csak a kijelölt c'zélokra használ-
hatók. 

4. 

Az olvasóteremben és a játéktermekben kimélő 
csend legyen. 

5. 5. 

A Casino termei idegen czélra és vigalmakra, külö-
nösen belépti dí j mellett nem használhatók, azokban 
vigalom csak az egylet nevében, vagy az igazgató-
ságnál előre történt bejelentés után egyleti tagok 
által rendezhető és ez a Budapesten tartózkodó egy-
leti tagoknak tudtul adandó. 

6. 

A Casino éttermein kívül csak esteli 10 óra után 
szabad ételeket felszolgálni. Kivételt képez a bil-
liárd- és olvasóterem, hol ételek felszolgálása egy-
általán tilos. 

7. 

A Casino magánétkező helyiségeivel csak a Ca- 
sino rendes tagja i rendelkezhetnek. Egy tag azon-
ban 24 órában csak egy helyiséghez tarthat igényt 
a feliratkozás sorrendjében. Az ezen helyiségekben 
fizetendő külön díjakat az igazgatóság állapítja meg. 

8. 5. 

A tagok a Casino bútorai és egyéb felszereivényei 
kímélésére figyelmeztetnek, ennek megfelelően az 



15. 

első emeleti helyiségekben tilos a pamlagokon és 
kereveteken való fekvés. 

9. 

Aláírási íveknek körözése a Casinóban tilos. Or-
szágos vagy közczélú aláírási ívek az igazgatóság 
engedelmével az e ezélra kijelölt helyen kitelietők. 

10. 

A Casino színházi ülőhelyei napi áron bocsáttat-
nak a tagok rendelkezésére az elővételi díjnak hozzá-
számításával. 

11. 

A vendégek a tagok minden jogát gyakorolhat-
ják, kivéve a színházi jegyek igényhevételét. 

12. 

A közgyűlés határozatait az alapszabályok 19. §-a 
esetének kivételével egyszerű szavazással és egy-
szerű szótöbbséggel hozza meg. 

Az elnök csak szavazategyenlőség esetén szavaz. 

13. 

A közgyűlés az elnök javaslatára 5 tagú szavazat-
szedő bizottságot választ. 

Az alapszabályok 16. §-ában elrendelt választásnál 
a szavazóíveket minden tag a szavazatszedő bizott-
ság elnökének személyesen nyúj t ja át, mely alka-
lommal a bizottság 2 tagja az átadó nevét feljegyzi. 
A bizottság elnöke az íveket az e ezélra szolgáló 
szekrénybe helyezi. 
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A szavazatok összeszámlálását a bizottság a sza-
vazás befejezte után azonnal eszközölni tartozik. Az 
eredményt a bizottság elnöke a közgyűlés elnökének 
kihirdetés czéljából átadja. 

14. 

A választmány a Casino mindazon ügyeiben, me-
lyek a közgyűlésnek, vagy az igazgatóságnak fen-
tartva nem lettek, intézkedik és határoz. 

Rendelkezik a hivatalnokok kinevezése és elbo-
csátása iránt, meghatározza a hivatalnokok és 
szolgaszemélyzet fizetését, mely utóbbiaknak felfoga-
dása és elbocsátása azonban az elnök-igazgató hc 
táskörébe tartozik; 

határoz minden olyan nagyobb kiadás iránt, mely 
a költségvetésben felvéve nincs; kölcsönök felvétele 
és törlesztése, beruházások és átalakításokra vonat-
kozó szerződések és a készpénzbeli vagyon elhelye-
zése felett; alkotja és módosítja a házrendet. 

15. 

A választmány üléseit meghívók szétküldésének 
mellőzésével julius és augusztus kivételével minden 
hó 3-ik szerdáján d. u. 5 órakor tar t ja . Ha az igaz-
gatóság szükségesnek tar taná a választmányt ezen-
kívül is összehívni, a választmány tagjai az iiiés 
napjáról előbb meghívók út ján értesítendők. 

16. 

A választmány a rendes közgyűlést követő ülés-
ben következő bizottságokat választ: 

a) 7 tagú pénzügyi bizottságot saját tagjai közül, 
továbbá 
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b) 9 tagú játékbizottságot, 
c) 7 tagú művészeti bizottságot, 
d) 17 tagú könyvtári bizottságot. 
Az igazgatóság tagja i az összes bizottságokban 

tanácskozási joggal bírnak. 
Mind e bizottságok saját kebelükből választanak 

elnököt ós jegyzőt. Üléseikről, melyeket a szükség-
hez képest a könyvtári bizottság kivételével az el-
nök-igazgató hív egybe, jegyzőkönyvet vezetnek és 
azt hozzájárulás végett az igazgatósághoz terjesztik 
be és határozataik csak az igazgatóság hozzájáru-
lásával haj thatók végre. Amennyiben ez megtagad-
tatnék, az ügy a választmányhoz felebezhető, mely 
végérvényesen dönt. Határozat hozatalra legalább 3 
tag jelenléte szükséges. 

A könyvtári bizottság üléseit annak elnöke tűzi ki. 

17. 

A pénzügyi bizottság fe'adata a következő év költ-
ségelőirányzatának előkészítése és annak a választ-
mány ú t ján a közgyűlés elé terjesztése. Az igazga-
tóság a közgyűlésileg megállapított költségvetéshez 
alkalmazkodni tartozik. 

A pénzügyi bizottság továbbá véleményt mond, 
esetleg határoz a vá'asztmány vagy az igazgatóság 
által e czélokból hozzáutasított ügyekben. 

18. 

A játékbizottság megállapítja, illetőleg a felme-
rülő szükségletekhez képest módosítja a már lé-
tező játékszabá'yokat, eldönti a játék közben fel-
merülő elvi kérdéseket és szükség esetén a játék-
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pénztáraokot a kellő utasításokkal lá t ja el. Meg-
állapít ja továbbá a kártya és egyéb játékdíjakat. 

19. 

A művészeti bizottság hivatva van az igazgató-
ságunk minden olyan esetben tanáccsal szolgálni, mi-
dőn ú j beszerzések és építkezések esthetikai elbírá-
lásáról vagy művészies alkalmak rendezéséről 
van szó. 

20. 

A könyvtári bizottság feladata: 
a) a könyvtár és olvasóterem feletti őrködés és 

felügyelet, 
b) a közgyűlés által megszavazott összeg keretén 

belül ú j könyveknek beszerzése és a hírlapoknak 
megrendelése, 

c) a könyvkikölcsönzés és a könyvtár közvetlen 
kezelésével megbízott hivatalnok ellenőrzése. 

21. . 

Minden fizetést az elnök-igazgató utalványára a 
pénztárnok eszközöl. A pénztárnok köteles havon-
kint a választmánynak a pénztár állapotát feltün-
tető kivonatát bemutatni. 

22. 

A Casino vagyonáról leltár készül. A leltárba 
minden szaporulat és hiány az érték feltüntetésé-
vel bejegyzendő. 

A leltár ellenőrzését az alapszabályok 16. §-ában 
rendelt számvizsgáló bizottság lá t ja el. A bizottság 
tartozik a leltárt legalább évenkint egyszer ellen-
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őrizni és a tapasztalt hiányokat kártalanítás iránti 
intézkedés végett az igazgatóságnál bejelenteni. 

Ugyanezen bizottság vizsgálja felül és terjeszti a 
választmány út ján a közgyűlés elé a pénztárnok ál-
tal összeállított évi zárszámadásokat. 

23. 

A Casino tagjainak tilos a Casino személyzeténél 
hitelt igénybevenni. Ha ily eset esetleg mégis elő-
fordulna, a hitelező tartozik ezt az igazgatóságnak 
bejelenteni. Az igazgatóság, bármily úton jusson is 
az eset tudomására, az adóst ajánlott levélben, térti 
vevény mellett tartozásának kiegyenlítésére szólítja 
fel jelen szakasz rendelkezésére való figyelmeztetés 
mellett. Ha az adós tartozását az intőlevél kézbesí-
tésétől számított 14 nap alatt sem fizetné meg, az 
igazgatóság ezt a választmánynak bejelenti, a vá-
lasztmány az adóst minden további tárgyalás nél-
kül a Casino tagjai közül kizárja. Az így kizárt 
tag felvételre többé nem ajánlható. 

24. 

A Casino panasz-, valamint indítványkönyve az 
írószohában a tagok rendelkezésére áll, esetleges 
panaszaik és indítványaik bejegyzése végett. 

A panaszkönyv minden választmányi ülésen meg-
vizsgálás végett bemutatandó és a sajátkezű alá-
írással ellátott panaszok feletti intézkedések és 
észrevételek a panaszok mellé fe'jegyzendők. 

Névtelen panaszok figyelembe nem vétetnek. 
Az indítványkönyvbe az egyes tagok által saját-

kezüleg írt és aláirt bejegyzések intézkedés végett 
a legközelebbi választmányi ülés elé terjesztendők. 
A tett intézkedés az indítványok me lé feljegyzendő. 



P A L L A S N Y O M D A , B U D A P E S T . 


