
A 

NEMZETI CASINO 

ALAPSZABÁLYAI. 



A 

NEMZETI CASINO 

ALAPSZABÁLYAI. 



Franklin Társulat nyomdája. 



I. FEJEZET. 

Az egyesület czéljáról. 

i. §• 
A nemzeti Casino halhatatlan emlékű hazánkfia : 

gróf Széchenyi István által 1827. évben oly czélból 
alkotott egyesület, hogy az, a hazai társadalmi életnek 
központját képezze. Mint ilyen a nemzeti Casino  
nem egyedül a társadalmi tisztességes élvezetek 
gyűlhelye, de egyszersmind 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- §• 

Tilos továbbá a tagoknak magánosok vagy társu-
latok érdekében aláírási ívekkel való háborgatása. 
Országos közczélú aláírási ívek, az igazgatóság enge-
delmével, az e czélra kijelölt terembe kitehetők. 
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4- §• 
A nemzeti Casino jövedelmei mindenekelőtt saját 

helyiségeinek felszerelése és berendezésére fordítan-
dók. Ennélfogva a Casino a tulajdonát képező ingat-
lan vagyonán fekvő terhek teljes törlesztése előtt 
más intézetnek, vagy bármi más czélra semmiféle 
segélyadományt vagy kölcsönt nem nyújthat. Kivé-
telt képez mindazonáltal a budapesti lovar-egylet, 
melynek, mint ugyancsak felejthetlen emlékű gróf 
Széchenyi István által alapított társ-intézetnek, a 
nemzeti Casino a közgyűlés által évenkint meg-
állapítandó versenydíjat tűz ki mindaddig, míg 
évi jövedelmei megfelelő felesleget mutatnak ki. 
Mily versenyre fordíttassák a díj, a lovar-egylet 
igazgatójára bízza. 

II. FEJEZET. 

A t a g o k r ó l . 

5- i 
A nemzeti Casino tagja lehet minden tisztessé-

ges, művelt magaviseletű, feddhetlen jellemű, önálló 
férfi, ha casinói tagul az alább meghatározott módon : 
a szükséges szavazattöbbséggel felvétetik. Politikai 
pártszínezet és osztály-különbség a tagok felvételé-
nél vagy kirekesztésénél mérvadó nem lehet. 



6. 

A foglalkozó tagság jövőre megszüntettetik. Az 
eddigi foglalkozók rendes tagokul, az e czélra nézve 
megállapított jogok és kötelezettségek mellett, fel-
vétetnek, ha ebbeli kívánságukat kinyilatkoztatják. 

7-
A felvételhez egy casinói tag ajánlata szükséges 

oly módon, hogy az ajánlott neve, állása és lakása 
az ajánló tag által az e czélra szolgáló táblára a 
választást megelőzőleg legalább 8 napon át kifüg-
gesztve legyen. Az ajánlottnak megengedtetik, hogy 
a Casinót 8 napon át mint vendég látogathassa ; 
köteles azonban magát az igazgatóságnál bemutatni. 

8. §. 
A felvét; 1 a választmány által titkos szavazás útján, 

legalább egy igazgató és 15 választmányi tag rész-
vétele mellett, 2/3-ad szavazattöbbséggel történik. 

9- 5-
A felvételről a felvett új tagot az egyleti titkár 

levél útján értesíti; ez értesítéssel együtt a Casino-
tagságra vonatkozó kötelező nyilatkozatot aláírás 
végett neki megküldi; a felvétel reá nézve azonban 
addig is, míg nevét a rendes névkönyvbe saját-
kezűleg beiktatja, kötelező marad. 
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IO. §. 
A felvételre szükséges szavazattöbbséget el nem 

nyert ajánlott felvétel végett a jövő év folytán 
még egyszer ajánlható. Ily esetben azonban, mi-
dőn egy, a megelőző évben már ajánlott, de 
akkor a megválasztásra szükséges 2/3-ad szótöbb-
séget el nem nyert egyén fölött történik szavazás, 
az igazgatón kívül legalább 30 tagnak részvétele 
szükséges. 

u. S. 
A belépő tagok kötelesek évi 120 frtnyi tagság 

díjat hat évre terjedő kötelezettség mellett a Casino  
pénztárába befizetni. A felvétel első évében az év 
első negyedében felvett tagok 120 frtot, a második 
negyedben felvettek 90 frtot, a harmadik negyed-
ben felvettek óo frtot, az utolsó negyedben belépett 
tagok pedig 30 frtot fizetni kötelesek. E kötelezett-
ség a hat év lejáratával megújítható vagy életfogy-
tiglan elvállalható, vagy pedig 2400 frt lefizetése 
mellett egyszersmindenkorra megváltható. 

Az 1883-ik év márczius i-től fogva belépő min-
den tag, a rendes évi tagsági díjon felül, a Casino-
egyletbe való felvételekor egyszersmindenkorra «fel-
vételi díj fejében» 200 frtot a Casino pénztárába 
lefizetni tartozik, melyet az illető kilépése esetén 
vissza nem követelhet. 

t 
Ugy a felvételi, valamint az első évi tagdíj a 

fölvételkor azonnal lefizetendő ; ki eme díjakat a 
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felvétel, illetve értesítés vételétől számított 30 nap 
alatt le nem fizeti, az az Igazgatóság által azon 
figyelmeztetéssel hívandó fel annak ujabbi 30 nap 
alatt leendő kiegyenlítésére, hogy a mennyiben azt 
ez idő alatt ki nem fizetné, a tagok névkönyvéből 
kitöröltetik. Ha ezen felhívásnak eredménye nem 
lenne, az illető a választmánynak történt bejelen-
tés után a tagok névkönyvéből kitöröltetik. 

Ezen 200 frtnyi felvételi díj fizetése alul kivé-
tetnek a cs. és kir. hadsereg és a m. kir. honvéd-
ség Budapesten tényleges szolgálatban álló tisztjei, 
mint rendkívüli tagok, azon megszorítással azonban, 
hogy ezek sem választók, sem pedig casinói tiszt-
ségre megválaszthatok nem lehetnek ; a tagdíj-
összeg ezen tagokra nézve is 120 írtban állapítta-
tik meg, azon kedvezménynyel, hogy azt előleges 
30 frtos negyedéves részletekben fizethetik le, és 
hogy az áthelyeztetésöket követő évnegyedtől kezdve 
tagsági kötelezettségük és ezzel szemben tagsági 
joguk is megszűnik. 

A Casino 1868 május hó 3-ikáig bezárólag felvett 
tagjainak azon joga, hogy 63 frt évi tagdíjat fizet-
nek, vagy azt egyszersmindenkorra 1200 frt lefize-
tésével megválthatják, valamint szintén az 1881. év 
február 28-ig felvett tagok azon joga, hogy éven-
kint 100 frt tagdíjat fizetnek vagy azt 2000 frt 
lefizetésével egyszersmindenkorra megválthatják, 
tovább is változatlanul fentartatik. 
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12. 

A hat évi kötelezettséggel belépő tagok, a mennyi-
ben a hat évi kötelezettség lejártával a Casinóból 
kilépni szándékoznak, hat héttel a tagsági minden-
kori hatodik év letelte előtt, tartoznak kilépésüket 
a választmánynak írásban bejelenteni, mert külön-
ben további hat évre a Casino tagjai maradnak és 
felvállalt fizetési kötelezettségük további hat évi 
tartamra megújítottnak tekintetik. 

13-
Minden tag köteles egész évi tagdíját Budapesten 

a nemzeti Casino pénztáránál egyszerre lefizetni; 
és pedig a Budapesten lakó tagok az év első három, 
a Budapesten kívül lakók pedig az év első hat 
hpnapja alatt. Azon évre, melyben a részvényes 
meghalt, örökösei a tagdíjat fizetni kötelesek. 

A lejárat napjáig le nem fizetett tagdíjak után, 
a fizetés lejárta napjától, vagyis a helyben lakó 
tagok mindenkor április i-től, a Budapesten kívül 
lakók pedig mindenkor julius i-tői számítva tar-
toznak 6°/0 késedelmi kamatot fizetni. 

Ha valamely tag tagdíjaival 3 éven át hátralék-
ban marad, azt a választmány az igazgatóság javas-
lata alapján a tagok sorából kitörli. Az ilyen már 
egyszer kitörölt illetve kirekesztett tag, fölvételre 
többé nem ajánlható. 
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14- §• 
Casino-tagokul felvett országgyűlési képviselők, 

államhivatalnokok, a csász. és kir. közös hadsereg és 
a magyar kir. honvédség tisztjei, nemkülönben a 
külhatalmak képviseletéhez tartozó egyének, neve-
zett állásuk megszűntével, illetőleg Budapestről 
való áthelyeztetésökkel, kívánságukra az egyletből 
kilépetteknek tekintetnek és a kilépésüket követő 
évekre a tagdíj-fizetés kötelezettsége alól felmen-
tetnek. 

15-
Minden tagnak joga van tisztességes társadalmi 

állású és feddhetlen jellemű egyéniségeket az alább 
meghatározott mód szerint a Casinóba vendégül 
bevezetni. 

16. §. 
Valamely casinói tagnak kirekesztése csakis 

feddhetlen jellem és a helyes magaviselet elveivel 
meg nem férő cselekmény miatt történhetik. Erre 
vonatkozó egy vagy több Casino-tag aláírásával 
ellátott indítványok mindenkor írásban és alaposan 
indokoltan az igazgatósághoz czímzendők. 

III. FEJEZET. 
A vendégekről és vendégtagokról. 

17- i 
A magyar állam lakója csakis rendes tagul vehető 

fel. Megengedtetik azonban, hogy valamely tag 
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által (ha különben a casinói tagságra kívántató 
kellékekkel bír) az igazgatóság által előzőleg kiál-
lítandó vendégjegy alapján vendégül 3 napra bevezet-
tethessék. E bevezetés egy év folytán csak egyszer 
történhetik. 

18. §. 
Külföldi és ö Felsége másik államának polgára 

vendégképen a Casinóba bármely tag által egy 
napra bevezethető. Meghosszabbítható e bevezetés 
az igazgatóság által, de csakis további két napra. 

Ha mindazáltal az illető tovább kívánná a Casi-
nót látogatni, köteles* az igazgatóságtól erre enge-
délyt kieszközölni és egy hóra szóló vendég-jegyet 
30 frttal váltani. Egy hónapon túl terjedő időtar-
tamra a vendég-jegy csak a választmány által, és 
pedig legalább egy igazgató és 5 tagból álló választ-
mányi ülésben, golyóvetés útján, a/3-ad szavazat-
többséggel hosszabbítható meg. Ily meghosszabbítás 
azonban 6 hónapnál tovább nem terjedhet és köte-
les a vendég-tag a meghosszabbítás tartama alatt 
havonkint előre fizetendő 30 frttal vendég-jegyet 
váltani. 

Kivételt képeznek e szabály alól ő Felsége leg-
magasabb kiséretének tagjai, kiknek e minőségük-
ben Budapesten való tartózkodásuk idejére az igaz-
gatóság díjtalan vendég-jegyeket állíttat ki. 

Hasonlókép kivétetnek e szabály alól az osztrák 
delegatio tagjai, kiknek Budapesten való ülésezésük 
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tartamára az igazgatóság egy casinói tag ajánlatára 
személyre szóló díjtalan vendég-jegyeket állíttat ki. 

19. §• 
A vendégek a Casino-egylet által nyújtott min-

den élvezetben részesülnek, a casinói színházjegyek 
használhatásának kivételével. 

IV. FEJEZET. 

A k ö z g y ű l é s r ő l . 

20. 
A rendes évi közgyűlés minden év január havá-

nak utolsó vasárnapján délelőtt 11 órakor tarta-
tik meg. 

A közgyűlés hírlapok útján eleve közhírré teendő 
és a tagoknak az igazgatóság és választmány meg-
választásához szükségelt szavazati ívek a közgyűlés 
előtt megküldendők. 

21. §. 
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 írásban 
foglalt indítványt ad be. 

A rendkívüli közgyűlés határnapjáról a tagok 
külön meghívók útján értesítendők. 



22. §. 

Közgyűlésen szavazatjoggal csak a rendes tagok 
bírnak. 

A közgyűlés tárgyai. 

23-

A közgyűlés elnökének rendszerint közfelkiáltás 
útján való megválasztása. 

24. §. 
Az igazgatók és választmányi tagok megválasz-

r 

tása. Ugy az igazgatók, mint a választmányi tagok 
megválasztása a szavazó íveknek az ezek beszedé-
sére, illetve átvételére eleve megválasztott bizottság 
elnökének személyes átadása útján történik, mely 
alkalommal az átadó neve a bizottság két más 
tagja által feljegyeztetik. 

A közgyűlés által viszonylagos szavazattöbbség-
gel választandó 3 igazgató és 50 választmányi tag 
megválasztása olyformán történik, hogy az igaz-
gatóságra legtöbb szavazatot nyert három tag igaz-
gatóul, a választmányi tagságra legtöbb szavazatot 
nyert 50 tag pedig választmányi tagul megválasz-
tottnak kijelentetik 

Két vagy több tag közötti szavazategyenlőség 
esetében sorshúzás dönt. Az igazgatóságra beadott 
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szavazatok, az esetben, ha az illető tag e minő-
ségben a szótöbbséget el nem nyerné, a választ-
mányi tagságra is szólnak, kivévén, ha ugyanazon 
egyén neve egy íven két külön minőségben egy-
szernél többször fordul elő. 

Ha valamely igazgatónak megválasztott tag e 
tisztet el nem fogadná, vagy arról időközben le-
köszönne, avagy egy vagy több igazgatói állás 
bármely okból megüresednék, a lemondás, illetve 
megüresedéstől számított 30 napon belül az igaz-
gatói állás betöltése végett a választmány által 
rendkívüli közgyűlés hívandó össze ; ha pedig vá-
asztmányi tag nem fogadná el tisztét, vagy egy, 
esetleg több választmányi tag helye időközben 
bármely okból megüresednék, az esetben az utána 
legtöbb szavazatot nyert póttag lép helyére. 

A választmányi tagokul megválasztott 30 egyén 
után a legtöbb szavazatot nyert 6 egyén póttagul 
megválasztottnak tekintetik. 

25. 

Az igazgatóságnak és választmánynak az intézet 
állapotáról szóló jelentése és ezzel kapcsolatban a 
számadások felülvizsgálásáról szóló bizottságnak jóvá-
hagyás végett tett előterjesztése; 

26. §. 

a költség-előirányzat megállapítása ; 
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27- i 
a Casinó fejlődésére s gyarapítására vonatkozó, nem-

különben az alapszabályok megváltoztatását czélzó 
indítványok. 

Önálló, vagy az alapszabályok megváltoztatására 
irányult indítványok csak az esetben tárgyalhatók, 
ha azok a közgyűlést 14 nappal megelőzőleg a 
választmányhoz leendő beterjesztés végett az igaz-
gatósághoz Írásban beadattak, a midőn azok, a vá-
lasztmány véleményes jelentésével együtt, a köz-
gyűlés elé terjesztendők ; ha mind a mellett ily 
nemű indítványok ezen út mellőzésével nyújtat-
nának be a közgyűléshez, azok a választmányhoz 
utasítandók, mely azt tárgyalván, a mennyiben 
szükségesnek mutatkoznék, rendkívüli közgyűlés 
összehívása iránt intézkedik, az esetben pedig, ha 
azt szükségesnek nem tartaná, jelentését a leg-
közelebbi rendes közgyűlésen mutatja be. Végre 

28. §. 
a sorrend kimerítésével elnapolandó közgyűlés 

folytatásakor a jegyzőkönyv és a szavazatszedő 
bizottság munkálatának hitelesítése és a szavazás 
eredményének kihirdetése. 

29. §. 
A közgyűlés a vélemények szétágazása esetén, 

határozatait, a házszabályokban részletesen körülírt 
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módon, a megjelent tagok általános szavazattöbb-
ségével hozza, a mennyiben az alapszabályok kivé-
telt nem szabnak (lásd zárhatározatok). Az ily 
módon hozott és az elnök által kihirdetett hatá-
rozatok a meg nem jelent tagokra nézve is feltét-
lenül kőtelezők. 

30. §. 
A közgyűlések határozatai a Casino évkönyvében, 

esetleg a hírlapokban is közhírré teendők. 

V. FEJEZET. 

A z i g a z g a t ó s á g r ó l . 

31. §. 
Az igazgatóság a közgyűlés által évenként válasz-

tandó 3 igazgatóból áll. 

32. i 
Az igazgatók az egyletet bíróságok és hatóságok 

előtt és magánosok irányában képviselik. 

33- §• 
Végrehajtják a közgyűlés és a választmány min-

den határozatát. 
34-

A választmányi üléseken üléssel és amennyiben az 
alapszabályok máskép nein rendelkeznek — szavazati 
joggal bírnak. 
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35-
A Casino-egyletet kötelező minden jogügyletet, 

a választmány jóváhagyása után, az egylet nevében 
ők kötnek meg és minden okiratot ők irnak alá 
együttesen. 

36. §• 
Köteles az igazgatóság minden felmerülő panaszt 

megvizsgálni és annak orvoslása iránt lehetőleg 
intézkedni ; különösen pedig a rend fentartására 
felügyelni; e végből az igazgatóságnak nemcsak 
joga, de kötelessége is a tagokat általuk netalán 
elkövetett rendetlenségekre figyelmeztetni. 

37-
A folyó ügyek közvetlen vezetésével, valamint 

a bíróságokkal és hatóságokkal szemben való kép-
viselettel, saját választása szerint, az igazgatóság 
egy tagját megbízza. 

38. §• 
a ) Ezen intéző igazgató, a választmány által 

meghatározott járandóságok mellett saját felelős-
ségére felfogadja és elbocsátja a vendéglőst és a 
szolgaszemélyzetet. 

b) Átveszi a kirekesztés iránt az igazgatósághoz 
czímzett indítványt, és ennek letárgyalására igaz-
gatótársait azonnal meghívja. 

Az igazgatóság köteles az intéző igazgató által 
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hozzá bemutatott tagkirekesztési indítványt azonnal 
beható tanácskozás alá venni, és az esetben, ha azt 
nem kellőleg indokoltnak, vagy az indokolást elfogad-
hatlannak találná, jogosítva van azt visszautasítani, 
mi ellen a fél, a visszautasító határozat kézbesíté-
sétől számított 3 napon belül a választmányhoz 
felebbezhet. 

Amennyiben azonban az igazgatóság a beadott 
indítványt kellőleg indokoltnak és az indokolást 
is elfogadhatónak találná, köteles azt a kirekesz-
tetni indítványozott taggal, és pedig a Budapesten 
kívül lakóval posta útján, vevény mellett észre-
vétele megtétele végett másolatban azon figyelmez-
tetéssel haladéktalanul közölni: hogy amennyiben 
a kézbesítéstől számított 14 nap alatt az indítvány-
ban állított ténykörülményekre nem nyilatkoznék, 
azok általa beismerteknek fognak tekintetni. 

Ha a beérkezett nyilatkozatból a felhozott vád 
alaptalansága minden kétséget kizárólag kiderülne, 
az igazgatóság még mindig jogosítva van a kire-
kesztési indítványt visszautasítani. Ezen visszauta-
sítással szemben azonban az indítványozó az ügyet 
az igazgatóság ebbeli határozatának kézbesítésétől 
számított három nap alatt ugyancsak az igazgatóság 
útján a választmányhoz felebbezheti. Ilyenkor min-
den további eljárás nélkül, valamint a nyilatkozat 
beérkezte, nemkülönben az arra kiszabott határidő 
válasznélküli eltelte után, vagy ha a kirekesztetni 
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indítványozott tag holléte három hónap alatt kitud-
ható nem volt, a három hónap elteltével az illető 
kirekesztési ügy az igazgatóság által a választmány 
elé terjesztendő és e czélra annak különös meg-
jelölése mellett, hogy tagkirekesztés forog szóban, 
a választmányi ülés egybehívandó. Ily ülésre a vá-
lasztmányi tagok az ülést megelőzőleg legalább 
hét nappal és posta útján ajánlott levélben hívan-
dók meg. 

Az igazgatók tagkirekesztési ügy tárgyalásánál 
magukat nem helyettesíthetik. Hogy azonban ezen 
ügyek elintézésében fennakadás ne történhessék, 
az évi rendes közgyűlést követő első választmányi 
ülésen titkos szavazás útján a választmányi tagok 
sorából e czélra 3 igazgató-helyettes választandó, 
kik az esetben, ha valamelyik igazgató súlyos be-
tegsége, vagy négy hétnél tovább terjedő külföldi 
távolléte miatt a tárgyalásnál részt nem vehetne, 
az illető igazgató helyettesítésére betű-sorrendben 
hivatnak be. Azon igazgató-helyettes, ki az ilyen 
ügy igazgatósági tárgyalásában részt vett, ezen 
ügynek a választmány által való eldöntésénél sza-
vazati jogát nem gyakorolhatja. 

c ) Utalványoz az előirányzat korlátain belül 
minden kiadást, bármely összeg erejéig, 300 frt 
erejéig pedig az előirányzat határán túl is, saját 
felelősségére utalványozhat. 

d ) Felügyel a tagdíjak pontos beszedésére. A tag-
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díjak fizetésében tapasztalt késedelmezéseket pedig 
kellő intézkedés végett a választmánynak bejelenti. 

eJ Intézkedik a közgyűlési határozatok és az egy-
leti tagokat érdeklő egyéb intézkedéseknek hírlapok 
útján közhírré tétele, valamint az évkönyv szer-
kesztése és kiadása iránt. 

f J Kitűzi és egybehívja a választmányi üléseket. 
gj Végül akadályoztatása esetén helyettesét az 

igazgatók vagy a választmányi tagok sorából, a 
választmány utólagos jóváhagyásának fentartása 
mellett, kinevezi. 

VI. FEJEZET. 

A v á l a s z t m á n y r ó l . 

39-
A választmány üléseiben az egyes választmány 

tagok minden ülésre nézve, egymást betű-sorren 
szerint felváltva elnökölnek. 

40. i 

Szavazattal bíró tagjai az egylet három igazgatója 
és az 50 választmányi tag. 

A 3 tagból álló igazgatóság évenkint titkos sza-
vazás útján a rendes közgyűlésen választatik. 

A választmányt illetőleg a következő eljárás 
állapíttatik meg : 
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Az 1896. évi rendes közgyűlésen megválasztatik 
mind az 50 tag és a 6 póttag. 

Az így megválasztott 50 tag a választást követő 
legelső választmányi ülésben sorshúzás útján három 
részre osztatik, úgy hogy az először kihúzott 16 tag 
működése egy évre, a másodsorban kihúzott 16 tag 
működése két évre, végül a visszamaradt 18 tag 
működése három évig tart. 

Az így kisorsolt tagok ehhez képest kilépvén, az 
évi rendes közgyűlésen helyük szabályszerű módon 
három évre terjedő hatálylyal töltetik be, s az első 
3 év eltelte után mindig kilépnek azok, kiknek 3 éve 
letelt s helyeik új választás által töltetnek be. 

Minden 3 évi ciclus elteltével 6 póttag is vá-
lasztandó. 

A kilépett tagok csak a következő évi rendes 
közgyűlésen választhatók meg újból. 

Az időközben elhunyt, vagy más okon kilépett 
tagok helyére évközben a nyert szavazatok aránya 
szerinti sorrendben a póttagok hivatnak be, a leg-
közelebbi rendes közgyűlésen pedig helyök válasz-
tás útján töltetik be, úgy azonban, hogy az így 
beválasztott tagok működése csak azon időre ter-
jed, a mely időre azon választmányi tagok műkö-
dése szólott, kiknek helyére megválasztattak. 

41. i 
Ülései a Casino tagjai számára nyilvánosak. 
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42- i 
Érvényes határozat hozatalára minden esetben 

egy igazgatónak, azonfelül legalább : 
a) vendég-felvételnél 5, 
bj a folyó ügyekbeni intézkedésnél 10, 
c) rendes tag felvételénél 15, 
d) tag-kirekesztésnél, valamint midőn a 10. §. 

értelmében másodszori választásnak van helye, egy 
a megelőző évben V3-ad szavazattöbbséget nem 
nyert ajánlott felett, 30 tagnak jelenléte és szava-
zata szükséges. 

Az esetben, ha az ezen ügyekben összehívott 
első választmányi ülésen 30 tag nem jelent meg, 
a választmány 6 napnál nem rövidebb, de 14 nap-
nál nem hosszabb idő alatt újabb ülésre hívandó 
össze, a midőn 20 tag jelenléte a választmány 
határozatképességét megállapítja. 

43- §• 
A hivatalnoki személyzet kinevezése és elbocsá-

tása iránt rendelkezik. 
44-

Meghatározza a hivatalnoki, valamint a szolga-
személyzet fizetését és a vendéglős járandóságát. 

45- §• 
Felügyel és ellenőrködik a folyó ügyek igaz-

gatása, továbbá az egyleti vagyon és jövedel-
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mei, valamint a tagdíj-fizetések pontos behajtása 
felett. 

46. §. 
Minden kiadás iránt határoz. 

47-

Valamely tagnak kétségtelenné vált fizetési kép-
telensége esetében tagsági jogának felfüggesztése 
iránt határoz. 

48. §. 

Elébe terjesztendők helybenhagyás végett az egy-
letet kötelező jelzálogi vagy egyébnemű kölcsönök 
felvételére és törlesztésére, valamint a beruházások-
és átalakításokra vonatkozó minden jogügyletek és 
azokról kötendő szerződések. 

49- §• 
Az egylet készpénzbeli vagyonának biztos és jöve-

delmező elhelyezése felett az igazgatóság javaslata 
alapján, határoz. 

50. §. 

Különös hatásköréhez tartozik az egyleti ház-
szabályok és házrend alkotása, esetleg módosítása, 
egyátalában minden oly ügybeni intézkedés, mely 
ezen alapszabályok értelmében a közgyűlésnek vagy 
az igazgatóságnak fenn nem tartatott. 
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51. 5. 

A választmány határoz új tagok és vendég-tagok 
felvétele felett, az ezen alapszabályokban kimondott 
alapelvek szem előtt tartásával. 

52. §. 

Különösen fentartatik a választmánynak a tagok 
kirekesztése iránt a 38. §. értelmében előterjesztett 
indítványok tárgyalása. 

A tárgyalás zárt ülésben történik. 
A határozat beható tanácskozás és szükség esetén 

a tényállásnak egy e czélra különösen kijelölt kül-
döttség által előzetesen történt kiderítése után, 
legalább egy igazgató és 30 tag jelenléte és 30 tag 
szavazása, illetve (42. §.) 20 tag jelenléte és szava-
zása mellett titkos golyóvetés útján hozatik. 

A határozat egyszerű szótöbbséggel hozatik, 
azonban sem az igazgatók, sem a vádlók nem 
szavazhatnak. 

53- §• 

A választmány üléseinek jegyzőkönyvei az elnöklő 
választmányi tag és a jegyző által aláíratnak s a leg-
közelebbi ülésben hitelesíttetnek. 
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VII. FEJEZET. 

Z á r h a t á r o z a t o k . 

54-
A nemzeti Casino nem bizonyos időtartamhoz 

kötött, hanem folyton fennálló egyesület. 

55-
A nemzeti Casino vagyona feloszthatlan, és ahhoz 

sem a részvényesek, sem az egyletből kilépett ta-
gok, sem azok örökösei, hagyományosai vagy en-
gedményesei legkisebb jogot sem tarthatnak. — 
Azon esetben, ha az egylet feloszlatása, emberi 
számítás szerint előre nem látható bármi rend-
kívüli okok vagy eseményeknél fogva, elkerül-
hetetlenül bekövetkeznék, összes vagyona, mint 
szintén feloszthatatlan alapítvány, a magyar tudo-
mányos akadémia avagy az annak helyébe netán 
lépett hasonló jellegű magyar tudományos inté-
zetre háramlik. 

Az elkerülhetlenné vált felosztás, valamint az 
egyleti vagyonnak a kitűzött czélra leendő átadása 
iránt a közgyűlés határoz. E határozat érvényes-
ségéhez szükséges, hogy az a különösen meghívandó 
összes tagok legalább 2/5-dának részvétele mellett 
9/io-ed szótöbbséggel hozassák. 
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Függelék. 

A játékból eredő tartozások rendezésére vonat-
kozó határozatok. 

56. §• 
A Casino tagjai csak készpénzzel vagy a kiren-

delt casinoi közegnél bon mellett váltott játék-
jegyekkel játszhatnak, miként azt a házszabályok 
vonatkozó szakaszai előírják. A bon mellett vál-
tott játékjegyeket köteles a kiállító a játékot 
követő nap déli 12 órájától számított 48 óra alatt 
készpénzzel beváltani, mit ha elmulasztana, a ki-
rendelt casinoi közeg köteles azt az egyleti tit-
kárnál bejelenteni, ki minden további megkérdezés 
nélkül az adós nevét a casino hirdetési táblájára 
kifüggeszti és erről az igazgatóságnak jelentést 
tesz. Ha az adós a kifüggesztéstől számított 3 nap 
alatt sem egyenlítené ki tartozását, az igazgatóság 
az illető adóst a Casino névkönyvéből törölteti, 
mit a választmány legközelebbi ülésében tudomás-
vétel végett bejelent. 



77070/V. b. sz. «Látta a m. kir. belügyminiszter» 
oly hozzáadással, hogy az 1508/187;. belügymin. 
sz. körrendelet 9. pontjában foglalt rendelkezés 
érvénye az egylettel szemben fentartatik s hogy 
az alapszabályok módosítására, az egylet feloszla-
tására s vagyona hovafordítására vonatkozó köz-
gyűlési határozatok csak a belügyminiszter jóvá-
hagyása után foganatosíthatók. 

Budapesten, 1895. évi szeptember hó 6-án. 

Perczel s. k. 

(P. H.) 




