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1- §.

Az „Iparosok egyesületének41 célja: a hely
beli kézműipar helyes irányban fejlődését s fel
virágzását előmozdítani.

Ezen cél elérésére a következő eszközöket 
használja az egyesület:

a) A kézműiparra vonatkozó versenyeket idéz 
elő, s a kitünőbb kézművekre az egyesület pénz
erejéhez mérve időszakonként jutalmakat tűz ki.

b) A szegényebb, különösen kezdő iparoso
kat segélyezi.

c) A kézműipart tárgyazó ismeretek terjesz
tése végett olvasó-termet nyit, s azt szakmű
vekkel és folyóiratokkal ellátja.

* 2. §.

Az egyesület -tagjává minden becsületes jel
lemű férfiú lehet.

*
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3. §•

Az egyleti tagságra kívánkozó, ez iránt az 
egyleti igazgatóságnál jelentkezik, mire nézve a 
legközelebbi választmányi ülésben a következő 
§. szerint határoztatni fog.

4. §•

A választmányi ülésekben a jelenlevők szó
többsége határoz; egyenlő szavazatoknál az igaz
gató szava dönt, — kivéve, ha valamely tag fel
vétele vagy kizárása forogna kérdésben, mely 
esetben a szavazatok 2/3 része kívántatik.

5. §.

Minden politicai és vallási fejtegetések az 
egylet köréből ki vannak zárva.

6. §. ■

Az iparosok egyesületét harmadik személyek 
irányában, valamint a közhatóságok előtt az igaz
gató és ennek akadályozása esetén az aligazgató 
képviseli; székhelye: Kecskemét.

7. §•
Az egylet helyiségét, bútorzatát, egyéb esz

közeit oszthatlan közös tulajdonának tekinti, mely
hez senkinek semmi előjoga nincs. Ezen egyleti 
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vagyon minden cikke kettős leltárba foglalandó, 
melyek egyike az egyleti irattárban őriztetik, a 
másik az igazgatóság által a közgyűlésnek éven
ként bemutattatik.

8. §.

Az egylet kormányzata részint közvetlenül, 
részint a választmány által, a közgyűlést illeti. 
— Az évi közgyűlés határnapja Január első felé
ben tűzetik ki, hogy abban a December végé
vel berekesztendő évi számadások véglegesen át
vizsgáltassanak. — A határnap, legalább 14 nap
pal előbb közzé fog tétetni.

9. §.
I

A közgyűlés részére különösen e következő 
teendők tartatnak fenn:

1) Az igazgató és aligazgató, továbbá a vá
lasztmány és tisztviselőség megválasztása.

2) Az egylet állapotáról teendő jelentés, an
nak fentartására és emelésére szükséges intézke
dések.

3) A választmányi jegyzőkönyvek átnézése.
4) Az évi számadások megvizsgálása.
5) A kezdődő egyletévi költségvetés megál

lapítása, s a nagyobb költségvetések meghatá
rozása.
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6) Az alapszabályok korszerű módosítása.
7) Az egyesület feloszlása iránti kérdés.
A 6-ik pontban érintett tárgybani érvényes 

határozat hozatalára, az egyleti tagok ’/3 részé
nek jelenléte, és átalános szótöbbség szükségel
tetik; és valamint az alapszabályok tervezett mó
dosítása jóváhagyás végett, úgy az egyesület fel
oszlása iránti határozat tudomás végett a N. M. 
Hely tartó tanácshoz felterj esztendő.

A 7-ik pontra nézve a 12. §-ban intézkedés 
tétetik.

Szükség esetében az igazgató, vagy akadá
lyoztatása esetében az aligazgató rendkívüli köz
gyűlést hívhat össze.

10. §.
I

A közgyűlést az igazgató, vagy annak aka
dályozása esetén az aligazgató vezeti.

A közgyűlésen megválasztott igazgató, al
igazgató, s a többi tisztviselők és választmányi 
tagok névsora, mindjárt a közgyűlés után, az 
illető közigazgatási hatóságnak felsőbb megerő
sítés végett felterjesztendő.

11. §•

A közgyűlésbeni szavazás rendszerint nyil
vános, csak, ha valamely egyleti tag választása- 



7

és kizárásáról lenne szó, történik golyózás által, 
titkosan.

12. §.

Közgyűlésekben érvényes határozat hozata
lára az egyleti tagok ’/4 része szükséges, ha azon
ban az egyesület feloszlása tárgy altatnék, akkor 
a tagok felének kell jelen lenni.

A közhatározások a jelenlevők átalános szó
többsége által keletkeznek, kivéve a választáso
kat, melyeknél viszonylagos többség is elegendő. 
Egyenlő szavazatoknál az igazgató szava dönt.

13. §. .

A közgyűlések részére fentartott intézkedése
ken kívüli egyéb teendők, úgymint az egylet köz
ügyeinek elhatározása, illetőleg végrehajtása, a 
közszükségletek, úgymint hírlapok, könyvek, tér
képek stb. beszerzése, az egylet minden ügyei 
feletti felügyelet, az egyleti tagok megválasztása, 
kirekesztése, valamint a házi szabályoknak a köz
gyűlés jóváhagyása reményébeni alkotása, a vá
lasztmányt illeti. Ez az igazgató, vagy akadá
lyozás esetében, az aligazgató elölülése alatt 12 
tagból és 4 póttagból áll. Ha azonban az egylet 
tagjai száma 120-at meghaladand, minden 10 uj 
tagra még egy választmányi tag választandó. Pót
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tagoknak azok tekintetnek, kik a választmányi 
tagok után legtöbb szavazattal bírnak.

14. §.

A választmányi ülések havonként legalább 
egyszer tartandók. Az ülés napja és órája pedig, 
úgy az egyleti teremben legalább két! nappal 
előbb közzé teendő, valamint különösen a vá
lasztmányi tagoknak köröztetés által tudtukra 
adandó.

15. §.

A társulati viszonyból a tagok közt fölme
rülhető viszályok elintézése a választmány elibe 
terjesztendő; ennek határozata ellen azonban bár
melyik fél — az ügy függőben tartása mellett — 
a közgyűlésre fölebbezhet.

16. §.

Érvényes választmányi végzés hozatalára, az 
elölülőn kivül, legalább hat választmányi tag
jelenléte kívántatik.

I *

17. §.

A szavazás módjára nézve a 11-ik §. intéz
kedése a választmányra is fennáll.
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18. §.

A választmány végzései a közgyűlésre feleb- 
bezhetők, a nélkül azonban, hogy az ilyetén 
felebbezés halasztó hatással bírna.

19. §.

A számadások megbirálása végett a közgyű
lés kebeléből egy 4 tagból álló bizottság válasz- 
tatik, melynek lelete alapján a számadás fölött 
végleges határozat hozatik; illetőleg a pénztár
nok részére a fölmentvény kiadatik; ugyanezen 
bizottság az egylet leltározott vagyonát a köz
gyűléshez leendő előterjesztésekor a leltárral ösz- 
szehasonlítja.

20. §.

Egyleti tagokul csak azok tekintetnek, kik 
az alakuló iveket aláírták, vagy később a vá
lasztmány által olyanokul elválasztattak.

Az egyleti tagok kötelezettsége azon év tar
tamára van szorítva, a melyre magokat köte
lezték.

21. §•

Minden tag köteles minden egyleti év kez
detén vagy elválasztása után 14 nap alatt, nevét 
az egylet névkönyvébe sajátkezűleg beírni, s ez 
által kötelezi magát, —
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a) hogy azon év folytán az egylet alapsza
bályainak megtartására, törvény utján is, szo
rítható.

22. §.

Az egyleti tagok sorozása cim kitétele nél
kül mindig betűrendben történik.

23. §.

Minden egyesületi tag köteles évenként 3 
irtot o. é. félévenkénti elöleges részletekben az 
egylet pénztárába befizetni. A késedelmes tagot 
a pénztárnok ebbeli följelentése folytán az igaz
gatóság meginti, szükség esetén pedig á választ
mány által a hátralékoknak törvény általi behaj
tása elrendeltetik. Ha pedig valamely tag, a dol
got bírói végrehajtásig juttatná, az egyletből 
kirekesztettnek fog tekintetni.

24. §.

Az egyleti helyiségben kifüggesztendő „házi 
szabályok“ minden tagot köteleznek, áthágásuk 
pedig, ha az e tekintetbeni igazgatói megintés 
sikertelen maradna, az illető tag kirekesztését 
vonja maga után.

25. §.
%

Az egyleti tagok jogai senki másra át nem 
ruházhatók.
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Ezen jogok pedig:
1) A közgyűlésbeni szavazati jog.
2) Az egylet helyiségeinek, bútorzatának, 

folyóiratainak, könyvei- és térképeinek az egy
let céljaival összeférhető használata. — Az egylet 
ingóságait azonban magánhasználatra annak he
lyiségéből elvinni tilos.

3) Azon jog, hogy az egyleti tag, az egy
letbe vendéget vezethessen; — a vendég joga azon
ban csak 8 nap tartamára van szorítva,— illemes 
viseletéért pedig a bevezető kezeskedik. E célból 
az utóbbi a bevezetés napjának kitétele mellett 
mind saját, mind a vendég nevét, a vendég
könyvbe bevezetni köteles.

4) Indítványozási és panaszkodási jog, mely
nek gyakorlata végett „ indítvány “ és „ panasz
könyv “ fog nyitva állani, — s ezek a legköze
lebbi választmányi ülésben fölvétetnek.

26. §.
Az egyleti tag ebbeli minősége az egyleti 

év eltelte előtt megszűnik:
1) Halálozás.
2) Székhelyrőli elköltözés — és
3) Kirekesztés által.

27. §.
Bűnvádi eljárás utján marasztaltak az egy

let tagjai lenni azonnal megszűntek, s az ilye
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nek bármely tag által bejelentetvén, a névsor
ból egyszerűen kitöröltetnek; egyéb kihágások, 
válamint a házi- s alapszabályok áthágása, úgy 
az illem megsértése miatti kirekesztésnek a 
panaszkönyvben hét egyleti tag által kell in
dítvány oztatni, mire nézve a legközelebbi vá
lasztmányi ülésben a 4-ik §-hoz képest fog hatá- 
r oztatni.

28. §.

A társaság vagyonához sem a kilépő, sem 
a kirekesztett tag igényt nem tarthat.

29. §.

Az igazgató, vagy akadályozása esetén, az 
aligazgató az egylet felügyelője, ugyan ő kép
viseli az egyletet, a közgyűlés és választmányi 
ülések idejét kitűzi, ezekben elnököl s szavazat 
egyenlőség esetén döntő szavazattal bir. Az igaz
gató az egylet pénztárát évenként többször a 
19. §-beli bizottsággal megvizsgálja, a házi fel
ügyeletet vezeti, s az egylet szolgáit felfogadja 
és elbocsátja. Nem különben sürgős esetekben 
30 o. é. írtig terjedő kiadást utalványozhat, de 
ezt a legközelebbi választmányi ülésben bejelen
teni köteles, továbbá a választmány végzéseit és 
utalványait aláírja. Egyébiránt a választmánytól 
függ-
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30. §.

A jegyző a közgyűlések és választmányi 
ülések jegyzőkönyveit vezeti, s az egyletet ér
deklő mindennemű iratokat szerkeszti. — Minden 
jegyzőkönyv a következő választmányi ülésben 
hitelesíttetik.

31. §.

A pénztárnok az egylet jövedelmeit beszedi 
és nyugtatványozza, a tagok járandóságain túli 
bevételekről ellennyugtát vesz; választmányi és 
igazgatói utalvány mellett kiadásokat tesz, s a 
pénztár épségéért kezeskedik. Ugyanő az éven
ként tartandó közgyűlésre okmányokkal ellátott 
évi számadásait bemutatja, s a pénztár állásáról 
a választmányt havonként tudósítani köteles.

32. §.

A könyvtárnok a folyóiratok rendes kezelé
sére felügyel, az egylet könyveinek és térképei
nek pedig gondját viseli.

33. §.

Ha a 12-ik §. értelmében a többség által az 
egylet feloszlása határoztatnék el, a tiszta köz
vagyonnak valamely helybeni jótékony célra for
dítása iránt ugyanazon többség fog intézkedni.
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34. §.

Jelen alapszabályok felső jóváhagyás után 
kinyomatnak s kifiiggesztetnek, mire azok nem 
tudásával magát az egylet egyik tagja sem ment
heti. *)

*) Ezen alapszabályok a nm. m. kir. Helytartótanács által, 
Budán 1866. évi Márc. 19-kén megerősíttettek.

Handtel Károly, Kiss Miklós,
igazgató. elnök.

Csűr tjei Imre,
jegyző.
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