
A

KECSKEMÉTED FEDDALLOTT „ASZTALOS CZÉH“

HELYÉBE ALAKULT

ASZTALOS IPARTÁRSULAT

KEGS KEMÉTEN,

NYOMATOTT SZILÁDI KÁROLY FIÁNÁL.

1874.





A

Kecskeméten fennállott „Asztalos czéh“ 
helyébe alakult 

asztalos ipartársulat 
ALAPSZABÁLYAI.

A társulat czélja és eszközei.
1. §. A kecskeméti asztalos ipartársulat 

czélja, a társulati tagok közös iparérdekeit elő
mozdítani ; nevezetesen:

1. A társulati tagokat vagy hozzátartozói
kat, esetleg segédeik vagy tanonczaikat, az őket 
véletlenül érhető Ínségtől megóvni; e czélra:

a) betegsegélyző pénztárt alapít, 
melyből a tagok betegségük esetén orvosi segélyt 
nyernek;

l>) temetkezési pénztárt alapít, mely
ből a tagok vagy házasfeleik temetkezési költsé
gei fedeztetnek;

c) é vdí j - és s egé 1 y- pé nztárt alapít, 
melyből az elaggott, vagy véletlen szerencsétlen- 
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ség által munkaképtelenné vált szegény tagok, 
vagy haláluk után azok gyámoltalan özvegyei, 
bizonyos évenkénti összeget, vagy egyszer min
denkorra bizonyos segélyt nyernek.

Ezen pénztárakra nézve bizonyos szabályza
tok létesíttetnek, melyek értelmében a kezelés 
és segélyadás iránti intézkedés az érdekeltek 
részére biztosíttatok, s annak idején a földinive- 
lési, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. ministe- 
riumnak bemutatandók lesznek.

2. Az asztalos-ipar körében, az ipartörvény 
korlátái közt, a munkaadók és munkások közti 
viszonyban, a szigorú rendet meghonosítani. E 
czélra:

a) az iparosok és segéd-személyzetök közt 
keletkezhető súrlódások és perlekedések kiegyen
lítésére saját kebeléből békéltető bizottságot állít 
fel, melybe egyenlő számmal segédek is fel
vétetnek ;

b) őrködik a felett, hogy az ipartörvény
nek a munkaadók és munkások közötti viszonyra 
vonatkozó szabályai mindkét részről pontosan 
megtartassanak. S azon esetben, ha azon szabá
lyok meg nem tartásából a tagokra hátrány há
ramolhatnék, a sértett tag jogainak és érdekei
nek érvényesítésében segédkezet nyújt, illetőleg 
e jogokat és érdekeket a társulat költségén, vagy 
a társulati ügyész által érvényesíti.

3. A társulati tagokat a munkás, vagy 
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munkahiányból eredő bajok ellen lehetőleg védeni. 
E ez ólra:

a) egy utasító irodát nyit, melybe azok, 
kik munkást, szintón azok, kik munkát keres
nek , magukat jelenthetik;

b) adatokat gyűjt az asztalos-ipar munka
viszonyairól, azok alapján a társulati tagok részére 
munkások, esetleg munkaszerzésében közvetítőleg 
működik (1. 5. §. 4.).

4. Az asztalos-ipar fejlődését lehetőleg elő
mozdítani , s ezáltal annak verseny képességét 
emelni. E czélra:

a) a társulat lehetőleg előmozdítja az asz
talos-iparban foglalkozó munkások és tanonezok 
általános és szakbeli kiképezését; különösen az
által , hogy a fennálló vagy létesítendő tanoncz- 
és szakiskolákat segélyzi, azok pontos látogatá
sát saját körében előmozdítja;

b) azon intézeteket és intézményeket, melyek 
a hazai ipar emelésére, vagy az iparosok értelmi 
fejlődésére törekszenek, ebbeli törekvésében tehet
sége szerint támogatja és előmozdítja.

2. §. A társulat székhelye Kecskemét.

A társulatba való belépés és abból való kiválás.
3. §. Társulati tag lehet minden asztalos

iparos, gyáros, ki bárminemű famunkával foglal
kozik, és ki iparát Kecskemét város területén 
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(vagy egy mértföldnyi területen), az ipartörvény 
kellékeinek megfelelőiem önállólag gyakorolja. Nők 
és kiskorúak is lehetnek a társulat tagjai, azon
ban jogaikat a társulati gyűléseken, csak társu
lati tag, mint meghatalmazott által gyakorolhat
ják. A tagok fölvétele rendesen az elnöknél, vagy 
titkárnál való jelentkezés folytán, a választmány 
határozata által történik; oly belépni kivánók azon
ban, kik valamely becstelenítő bűntény miatt elítél
tettek , csak azon esetben vétetnek fel, ha a köz
gyűlés a fölvételt szavazattöbbséggel elhatározza.

Minden tag a belépés alkalmával megkapja 
az alapszabályok egy példányát, és egy nyugta
könyvet, és beiratási díj czime alatt 15 frtot 
fizet a társulat pénztárába. A kik azonban jelen 
szabályok életbeléptével a megszűnt „Asztalos 
czéh“ testület belépési díj összegét, és évnegyedi 
járulékait teljesen lefizették, ez új társulatnak 
már tagjaiként tekintetnek, és nem kötelezhetők 
a belépési díj újra lefizetésére. Sőt az alapsza
bályok egy példányát és a nyugtakönyvet is 
ingyen kapják.

4. §. A tagság véget ér a tag halála, vagy 
elköltözése, vagy kilépési nyilatkozata által, mely 
utóbbi esetben azonban, a kilépő az azon évre 
eső tagdíjat még befizetni tartozik.

Elhalt tag özvegye és kiskorú árváinak tag
sági jogaira nézve az 1872-dik évi VIII. t. ez. 
80. §-a irányadó.
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Azonkívül a tagok sorából kizártnak tekin
tendők :

a) a ki alapszabályszerű kötelezettségét nem 
teljesíti, nevezetesen a választmány által ismé
telve tett intés daczára egy éven át nem fizeti 
be a tagdíjakat, melyeket azonban a társulat 
törvény utján behajthat;

b) a ki becstelenítő bűntény miatt elítél
tetik , vagy a választmány határozata által ismé
telve tett intés daczára erkölcstelen életet foly
tat. Az első esetben a kizárás a bírói ítélet köz
vetlen folyománya, az utóbbi esetben a kizárásra 
közgyűlési határozat szükséges.

Valamennyi említett esetben a kilépő tagok
nak, illetőleg örököseiknek, csupán az 1. §. 1.
a) b) c) pontjai alatt foglalt segélypénztárakba, 
és a társulat által külön befizetés utján létesített 
intézetekbe befektetett járulékaihoz van joga, 
melyeknek mily mérvben és módozatok melletti 
visszafizetése iránt, eme pénztárakra nézve fenn
álló külön alapszabályok rendelkeznek.

Minden kilépés a választmánynak a legköze
lebbi ülésen bejelentendő. Ha valamely társulati 
tagra nézve oly körülmény merül fel, mely az 
illetőnek kizárását vonhatja maga után, a választ
mány határozatot hoz, mely ideiglenes érvényes
séggel bir a legközelebbi közgyűlésig, midőn is 
végleges határozat által az illető tag vagy végleg 
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kizáratik, vagy továbbra is társulati tagnak nyil- 
váníttatik.

A tagok jogai és kötelességei.
5. §. Minden tagnak jogában áll:
1. A társulat gyűlésein személyesen (nők és 

elhalt iparosok kiskorú örökösei, csak társulati 
tag mint meghatalmazott által, és pedig olyfor- 
mán, hogy egy-egy tag a magáé mellett, még 
csak egy szavazati jogot gyakorolhat meghatal
mazás utján) szóval és szavazattal részt venni. E 
jog gyakorlása másra át nem ruházható.

2. A betegsegélyző és temetkezési pénztár, 
valamint az évdíj és segélypénztár jótéteményeit, 
az arra fennálló szabályok értelmében, igénybe 
venni.

3. A munkaviszonyból netalán eredő súrló
dások és peres kérdések .esetében a társulat köz- 
benjövetelét, illetőleg jogvédő segélyét igénybe 
venni.

4. A társulat által vezetett munkastatistikai 
adatokat megtekinteni, és a társulat közvetítését 
a munkás, esetleg munkaszerzésben élvezni.

Ezzel szemben minden tag kötelezve van:
1. Az alapszabályoknak és az alapszabályok 

értelmében hozott határozatoknak pontosan eleget 
tenni, és általában a társulat becsületét és érde
keit tehetségéhez képest előmozdítani.



9

2. Az alábbi kulcs szerint megállapított tag
sági járulékokat pontosan megfizetni.

Tagsági járulékok.
6. §. A 3. §-ban említett beiratási díjon 

kívül, mely a tagság tartamára egyszer minden
korra fizettetik, minden tag negyedévenként 40 
krt. tartozik a társulat pénztárába fizetni.

Ha a tagdíjak összege az évi költségvetés 
által megállapítandó társulati kiadások fedezésére 
nem elegendő, a hiány a közgyűlés által megsza
bott pótlék kivetése utján fedeztetik.

E pótlék az egyes tagokra egyenletesen vet
tetik ki.

A társulat szervezete.

1. A tisztviselők; nevezetesen: az elnök és 
alelnök, a titkár, a pénztárnok, a számvevők, 
az ügyész.

2. A választmány.
3. A közgyűlés.

7. í
vannak:

5. A társulat ügyeinek intézésére hivatva

EI n ö k.
8. §. A társulat elnöke és alelnöke, a tár

sulat rendes közgyűlésén a társulati tagok köré- 
** 
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bői titkos szavazat utján, általános szavazattöbb
séggel 3 évre választató k, oly módon, hogy elő
ször az elnökre, és ennek megválasztása után 
az alelnökre külön adatnak be a szavazatok.

Időközben netalán bekövetkező üresedés ese
tében rendkívüli közgyűlés utján, új elnök, 
illetőleg aleluök — választandó, kik ezen tiszt
séget az érintett 3 évből még hátralevő időn 
át viselik.

Az elnök:
a) képviseli a társulatot, a hatóságok és 

harmadik személyek irányában, miért is minden 
okiratnak, mely által a társulatra nézve jog és 
kötelesség állapittatik meg, a titkár mellett az 
elnök által is aláírva kell lenni;

b) összehívja a választmányi üléseket, és 
közgyűlést, s azokon elnököl, adja a szót sor
rendben., és mondja ki a határozatot általános 
szótöbbség alapján. Szavazat egyenlőség esetében 
az elnök szava dönt;

c) a közgyűlési, illetőleg választmányi hatá
rozatok végrehajtását, valamint a folyóügyek inté
zését vezeti, illetőleg a titkárnak azok intézésére 
nézve utasítást ad;

d) halasztást nem szenvedő esetekben kisebb 
(4 frtot felül nem haladó) összegeket utalványoz
hat , de erről a legközelebbi választmányi ülésnek 
számot adni tartozik.

Az elnök akadályoztatása esetében, az elnöki 
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jogok gyakorlása és kötelességek teljesítése az 
alelnököt illeti.

Titkár.
9. §. A titkár titkos szavazat utján, általá

nos szavazattöbbséggel, a közgyűlés által válasz- 
tatik, mely a fizetését is meghatározza.

A titkár:
a) a közgyűlés és választmányi ülések ta

nácskozásait előkészíti, az ügyeket előterjeszti, s 
azokat jegyzőkönyvbe veszi, melyből a határoza
tok által érdekelteknek kivonatokat ad;

b) a társulat tagjairól névlaistromot vezet, 
melybe a fölvett tagokat belépésük sorrendje sze
rint bevezeti, és a kilépetteket kitörli;

c) a társulati határozatokat és a folyó ügye
ket az elnök utasítása szerint végrehajtja, illető
leg elintézi; a társulat levelezését végzi;

d) a társulati tagok által felfogadott tanon- 
czok és segédek szerződésénél, az érdekeltek kivá- 
natára közbenjár, s a társulati tagoknál foglalko
zásban levő segédszemélyzetről könyvet vezet.

Akadályoztatása esetében a választmány gon
doskodik helyettesítéséről.

Pénzt á r n o k.
10. §. A pénztárnok a választmány által tit

kos szavazat utján , általános szavazattöbbséggel, 
3 évre választatik.
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A pénztárnok veszi be, kezeli és adja ki a 
társulati pénzeket, a 18—23. §§. határozmányai 
értelmében.

A pénzkezelés pontosságáért vagyoni felelős
séggel tartozik.

Számvevő bizottság.

11. §. A rendes évi közgyűlésen titkos sza
vazás utján, általános szavazattöbbséggel, 3 szám
vevő választatik, kiknek kötelessége a pénzkeze
lés és számvitel felett — ezzel összefüggésben 
azonban az összes ügyvitel felett is, a mennyiben 
az pénzeszközök kiadásával jár — őrködni, s a 
netalán felmerülő hiányok elhárításáról gondos
kodni. E czélra a számvevő bizottság a pénztárt 
bár mikor megvizsgálhatja. Ha a pénzkezelésben, 
vagy ügyvitelben bármely társulati közeg részé
ről , oly hanyagságot vagy pontatlanságot észlel
ne , melyből a társulatra nézve anyagi kár hára
molhatnék, a számvevő bizottságnak jogában áll 
ez ügybeni intézkedés végett a választmánynak, 
vagy ha a hiba a választmányban volna, a köz
gyűlésnek összehívását kívánni; és ha az elnök
ség e kivánatot teljesíteni vonakodnék, a szám
vevő bizottság a választmányt, illetőleg közgyű
lést, saját nevében is összehívhatja.
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Ügyész.
12. §. Az ügyész a választmány által titkos 

szavazattal általános szótöbbséggel választatik.
A társulat részére szükségelt jogi ügyirato

kat szerkeszti; a társulat jogi ügyeiben, mint 
ügyvéd működik, s az egyes tagok részéről az 
ipartörvény alapján emelhető, és a választmány 
vagy elnök által hozzá utalt panaszoknak köz
igazgatási vagy törvénykezési úton leendő orvos
lását eszközli.

Működéséről a választmánynak jelentést tesz, 
mely számára a közgyűlés jóváhagyása mellett 
évről évre, vagy fontosabb ügyekben esetről esetre 
a teljesített munkához képest, méltányos tiszte- 
let-díjt utalványoz a társulat pénztárából.

Választmány.
13. §. A választmány áll: az elnökön, al- 

elnökön, titkáron és számvevőkön kivül, 15 választ
mányi tagból, kik az évi rendes közgyűlésen tit
kos szavazás utján viszonylagos szótöbbséggel 3 
évre választatnak, olykép azonban, hogy a válasz
tottaknak ’/3-a évenként kilép. Az első két évben- 
a kilépők sors által jeleltetnek ki. A kilépők 
újra választhatók.

Időközben netalán megürülő helyek betölté
sére, a legközelebbi közgyűlésig, a megválasztott 
tagok után legtöbb szavazatot nyert tagok hivat
nak meg.
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14. §. A választmány havonként legalább 
egyszer, és pedig minden hónak egy bizonyos, 
előre megjelölt napján és órájában rendes — 
azonkívül pedig, valahányszor szükségesnek mu
tatkozik , rendkívüli ülést tart. Ily esetben a 
választmányi ülés tárgyai a választmányi tagok
nak megfelelő módon eleve tud túl adandó. Hatá
rozathozatalra , a tisztviselőket is bele értve, az 
összes választmányi tagok közül 8 tag jelenléte 
szükséges. Ha határozatképes szám meg nem 
jelenne, 8 napi határidőn belől új ülés hivandó 
egybe, melyen az alkalommal előre hirdetett tár
gyakban — a jelenlevők számára való tekintet 
nélkül — érvényes határozat hozható.

Háromszori igazolatlan elmaradás esetében 
az illető választmányi tag, tagságáról lemondott- 
nak tekintetik.

15 §. A választmány ügykörébe tartozik:
a) - a tagok felvétele vagy kizárása felett 

határozni, szükség esetében (3. és 4. §.) a köz
gyűlés jóváhagyásának fenntartásával;

b) az 1. §-ban érintett pénztárakra nézve 
tervezetet kidolgozni, s azokat a közgyűlés elé 
terjeszteni;

c) az évről évre megválasztandó békéltető 
bizottság megalakítására javaslatot terjeszteni a 
közgyűlés elé, és intézkedni, hogy a segédek 
részéről is egyenlő számú tagok választassanak;

d) a tisztviselők megválasztásának közelebbi 
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feltételeit megszabni, és gondoskodni arról, hogy 
a pénztáritok kellő biztosítékot nyújtson, a keze
lése alatt levő vagyon iránt. Továbbá a tisztvise
lők eljárása és az ügyvitel felett őrködni, azok
nak havi üzleti jelentését, valamint a levelezést 
és a havi pénztári kimutatást megvizsgálni. A 
tisztviselők hanyagságából netalán eredő hátrá
nyokat — esetleg a számvevők javaslatára — meg
előzni , jogában állván súlyos vétség esetében, a 
titkárt, vagy pénztárnokot, vagy ügyészt műkö
désétől, legközelebbi közgyűlésig, felfüggeszteni 
s azokat helyettesíteni;

e) a közgyűlési tárgyalásokat előkészíteni, 
nevezetesen : a közgyűlési határozatok végrehaj
tásáról gondoskodni;

f) a munkaviszonyból eredő panaszokat meg
vizsgálni , s azok orvoslása iránt intézkedni;

g) a tanonczok oktatásáról gondoskodni és 
az a feletti felügyelést gyakorolni;

h) általában a társulat céljainak eléréséről 
minden kitelhető módon és eszközökkel gondos
kodni, egyes feladatok teljesítésére, szükség ese
tében külön bizottságokat alakítani, s a társulati 
kiadások fedezésére szükségelt pénzösszegeket 
utalványozni.

A választmányi jegyzőkönyveket hitelesíté
sül az elnökön és titkáron — mint jegyzőkönyv
vezetőn — kívül, egy kiküldött választmányi tag 
és egy számvevő Írja alá.
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A választmány maga állapítja meg tárgyalási 
és ügyrendét.

Közgyűlés.

16. §. A társulati tagok évnegyedenként 
egyszer, és pedig minden Január, Április, Julius 
és Október hónapok első felében rendes — azon 
kívül pedig, valahányszor szükségesnek mutatko
zik , rendkívüli közgyűlést tartanak. A választ
mány határozatára, vagy ha 15 tag, indokolt 
beadványban rendkívüli közgyűlés tartását kíván
ja, az elnökség azt összehívni tartozik.

A gyűlés összehívása, legalább 8 nappal a 
gyűlés napja előtt, meghivójegy által történik, 
melyen a napirend tárgyai világosan kiteendők.

A gyűlés határozatképes, ha a tagok közül 
20 jelen van. Ha az első összehívásra a határo
zatképes- szám meg nem jelennék, az összehívás 
8 napi határidőn belől ismétlendő, mely esetben 
az első alkalommal kitűzött tárgyakra nézve (a 
25. §. eseteit kivéve) a jelenlevők számára való 
tekintet nélkül, érvényes határozat hozható.

A tárgyalások parlamentáris módon folytat- 
tatnak. A szavazás rendszerint felállás által tör
ténik. Személyes kérdésekben, választásoknál és 
más ügyekben, azon esetben, ha 10 tag kívánja, 
titkos szavazásnak van helye. Az elnök csak 
szavazategyenlőség esetében szavazhat, midőn is 
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hozzájárulása által egyik vagy másik indítványt 
határozattá emeli.

17. §. A közgyűlés ügyköréhez tartozik:
aj az elnök és alelnök, számvevők és választ

mányi tagok megválasztása (1. 8. 11. és 13. §.);
b) a választmány — illetőleg számvevők — 

előterjesztése feletti határozat hozatal, különösen 
a 3. és 4. §. eseteiben; a tagok felvétele vagy 
kizárása feletti határozat hozatal; a békéltető 
bizottsági tagoknak évről évre való megválasz
tása, általános szótöbbség alapján; a társulat 
által kezdeményezett pénztárak szabályzatainak 
megállapítása; a választmány évi működésének 
megvizsgálása, és a feletti, valamint a felment
vény feletti határozat;

c) a tanonczi és segédi viszonyok közvetí
tési díjai iránti határozat;

áj az alapszabályok módosítása, a földmive- 
lési, ipar- és kereskedelemügyi ministeriumnak 
leendő bemutatás fentartásával;

ej a hűtlen, vagy a társulat érdekei ellen 
működő tisztviselők vagy választmányi tagok le
tétele ;

f) a társulat feloszlása vagy más társulatba 
olvadása iránti határozat hozatal (1. 25. 26. §§.)

A közgyűlési jegyzőkönyveket hitelesítésül 
az elnökön és titkáron kívül, három.^kilöMött 
tag írja alá.
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A társulat vagyonáról és annak kezeléséről.

18. A társulat vagyonát képezi:
1. A társulat alaptőkéje 100 azaz: egyszáz 

o. é. frt. készpénz, mely a feloszlatott ,,Asztalos 
czéh“ testület hagyományaként, a társulatra szállt, 
és mely a beiratási díjakkal, valamint a netaláni 
hagyományok vagy alapítványokkal gyarapíttatik.

E tőkének csak kamatjai fordíthatók a tár
sulati folyó költségek fedezésére, miért is a vá
lasztmány feladatához tartozik, annak teljes biz
tosság mellett lehetőleg előnyös gyümölcsözteté- 
séről gondoskodni.

2. A társulati jövedelmek , nevezetesen:
aj az alaptőke évi kamatjai;
b) a tagok által fizetett évnegyedi illetékek 

és netaláni pótlékok;
c) a tanonczok és segédek felvétele alkal

mával a szerződés közvetítéséért, az e közvetítést 
igénybe vevő társulati tagok által fizetendő s idő
ről időre megszabandó díjak;

d) a múlt évről netalán fenmaradt többlet.
19. §. A társulati jövedelmekből fedezendők 

a társulat kiadásai, különösen
a) a társulat helyiségéért fizetendő bér;
b) a tiszti és szolgai fizetések;
c) az irodai, postai, nyomdai és egyéb üzleti 

és kezelési költségek;
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d) a társulat nevében folyamatba tett köz
igazgatási vagy törvénykezési lépések költségei;

e) a tanonczi iskoláztatásra, vagy az ipar 
emelésére megszavazott járulékok; megjegyeztet
vén , hogy a tanonczi iskoláztatásra az évi jöve
delemnek legalább 10 százaléka fordítandó.

20. §. A folyó költségek fedezésére közvet
lenül nem szükségelt pénzek, valamely intézetnél 
takarékpénztári könyvecskére elhelyezendők.

2'1. §. A bevételekről és kiadásokról évne
gyedenként jelentés, — és az év befejezésével a 
pénztárnok által okmányolt számadás készítendő, 
mely a számvevők általi felülvizsgálat után, ezek 
által, a felmentvény megadása végett, az évi köz
gyűlés elé terjesztetik.

22. §. A pénztárnok bárminemű fizetést csak 
nyugta mellett, és szabályszerű utalványra telje
síthet. Szabályszerű utalványnak tekintetik:

a) bizonyos időszakonként rendesen ismét
lődő fizetésekre nézve p. o. a házbér, tiszti és 
szolgai fizetések, — művelődési és ipar érdekű 
czélokra megszavazott rendes járulékok stb., a 
testületi elöljáróság által ezen szabályoknak meg- 
felelőleg kiállított fizetési ív ;

b) kisebb (4 frtot felül nem haladó) össze
gekre nézve az elnök által aláirt utalvány;

c) minden egyéb kiadásra nézve az elnök, 
titkár és egy számvevő által aláirt jegyzőkönyvi 
kivonat.
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23. §. A vagyon és pénzkezelés további rész
leteire nézve a választmány kezelési szabályzatot 
dolgoz ki.

A békéltető bizottságról.

24. §. A békéltető bizottság áll 10 rendes 
és 6 póttagból. Ezeknek fele a társulat részéröl 
az évi rendes közgyűlés által a tagok köréből 
általános szótöbbséggel egy évre vál asztalik; má
sik felének a segédek részéről leendő szabályszerű 
megválasztása iránt a társulat, vagy a választ
mány, szükség esetében a hatóság utján intéz
kedik.

A békéltető bizottság, megválasztatása után, 
legfölebb egy hét alatt megalakul, oly módon, 
hogy megválasztja elnökét és jegyzőjét; ez utób
binak nincs szavazati joga; és tekintettel a pót
tagok általi kiegészítésre, megállapítja ügyrendét. 
Azon esetben, ha a bizottmány saját kebeléből 
választja elnökét, a bizottmányi tagok száma az 
illető csoportozatbeli póttagok sorából a megválasz
tás sorrendje szerint egészíttetik ki. Az elnök, 
vagy jegyző akadályoztatása esetében, a bizottság
gondoskodik ideiglenes helyettesítésükről. Felme
rülő vitás ügy esetében az illető fél, vagy ha ez 
előbb az elnöknél jelentkeznék, ennek felhívására 
a bizottsági elnök a békéltető bizottságot a nap, 
óra és tárgy megjelölésével legalább 24 órával 
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előbb összehívni, és egyúttal az illető feleket a 
bizottság elé való megjelenésre utasítani tartozik. 
A bizottsági ülés megtarthat ására az elnökkel 
együtt legalább 3 bizottmányi tag, és minden 
esetben, mindkét csoportból egyenlő számú bizott
sági tagok jelenléte szükséges.

A bizottsági ülés tárgyalás alá veszi az 
ügyet, és a békés kiegyenlítést megkísérli. Nem 
sikerülés esetén szavazás alá bocsájtja az ügyet, 
és az általános szavazattöbbség alapján megálla
pított véleményt, valamint az annak teljesedésbe 
vétele iránti határidőt a felekkel közli, és azon 
esetben, ha a felek ezen véleménybe bele nyugosz- 
nak, az ügy kiegyenlítettnek tekintendő; ellen
kező esetben, vagy ha az illető fél a teljesedésbe 
vétel iránti határidőt pontosan meg nem tartaná, 
a feleknek jogában áll, hogy ügyüket az illetékes 
hatóság, és illetőleg az iparhatóság elé vigyék.

A békéltető bizottság eljárásáról rendes jegy
zőkönyv vezetendő, mely az ügy kiegyenlítése 
esetében az érdekelt felek által aláiratik, és min
den esetben a jelenlevő bizottsági tagok által 
hitelesíttetik, a melyből a felek kivánatára nekik 
kivonat adandó.

A társulat feloszlása, vagy más társulatba olvadása.

25. §. Ha a tagok egyharmada a társulat 
feloszlását vagy más társulatba való beolvadását 
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javaslatba hozza, ez ügyben külön közgyűlés 
hívandó egybe. A feloszlást, vagy más ipartár
sulatba való olvadást czélzó indítvány, csak azon 
esetben emelkedik határozattá, ha azt az összes 
társulati tagok kétharmada kívánja.

A feloszlást elhatározó közgyűlés meghatá
rozhatja azon közérdekű iparczélt is, melyre a 
társulatnak — a tartozások fedezése után fenma- 
radó — tiszta vagyona fordítandó.

Más társulatba olvadás esetén a társulati 
tartozások fedezése után fenmaradó összes vagyon 
ama társulatot illeti.

Mindkét esetben a végrendelkező közgyűlés
ből bizottság küldendő ki a vagyon tisztába hoza
talára és átadására. E bizottság feladata egyszer
smind a társulat feloszlása vagy más társulatba 
olvadása iránt hozott közgyűlési határozatot a fel
számolási, illetőleg a társulatnak más társulatba 
olvadása iránti tervezettel együtt, foganatosítás 
előtt, a földmivelési, ipar- és kereskedelemügyi 
m. kir. ministerium elé terjeszteni.

26. §. A társulat tényleg feloszlottnak te
kintendő :

a) ha a tagok száma 10-nél alább száll;
Íj} ha a feloszlás czéljából összehívott köz

gyűlésen harmadszori összehívásra sem jelennék 
meg a tagok kétharmada.

27. §. Ha a társulat érvényes határozat foly
tán , vagy a 26. §-bán megjelölt körülmények be
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álltával tényleg feloszlott, a nélkül, hogy a tár
sulati vagyon hovafordításáról rendelkezett volna: 
e vagyon az illetékes iparhatóságnak adatik át, 
mely a társulat feloszlásáról, valamint a vagyon 
hovafordításáról a földmivelési, ipar- és kereske
delemügyi m. kir. ministeriumot értesíteni, a 
vagyont tisztába hozni és azt közhasznú iparczé- 
lokra fordítani tartozik.

Kelt Kecskeméten, 1873. évi Október hava 
24-dik napján.

(P. H.)

Tóth Ignácz, 
ideigl. elnök.

Salamon Imre, 
bizottsági tag.

Salamon Gábor, 
bizottsági tag.

Torok László , 
testületi jegyző.

6005. szám.

Jelen alapszabályok a 24. §-ban tett kiigazítás 
után, a földmivelési, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. 
ministerium által a törvényes bemutatási záradékkal 
elláttattak.

Budapesten, 1874. évi April 16-kán.

(P. II ) Bartal.




