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1. FEJEZET. 
• 

A) Az egylet czélja, czime és eszközei. 

1. §. ez;,n, pecsét és székhely. 

Az egy let czime: 
" Budapesti Dávid ' FereIl cz , 

pecsétje : Dávid Fer cllcz Egylet 
helye : Budapest székes főváros . 

]~gylct. " Hivatalos 
I:ludapcst. Szék· 

2 . §. Az egylet ezé/ja. 

Az egylet czélja: il kercsztény vallásos és el'kö lcsi 
élet, valamint a haza fias énés á.polftsa és cmclóse; 
az unitarizlIllls és más szabadelvlí va ll ásos eszmék 
mozgalmainak és irodalmának ismer tetése. TudOlII ányos 
és nevelésügyi , társadalmi kérdések megvitatása ; a szép' 
irodalom, ének, zene ós szavallat ápolása. A mellctt 
az egylet czéljához tartoz ik a kül ö llböző hitfelekezetek 
közötti kölcsönös szeretet és testvér j érzés fejl esztése 
is. Az egylet - vagyoni erpjéhez képest . . il jóté. 
konyság gyakorlását szintén feladati,"a" ismen. 
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fl. .9. Eszközök. 

At. egylet ezé lj{~ lI ak 016 1'Ó8Ól'0 swlgáltl1lk: 
a) az egylet jövedchnei. tngdijakbó l, adOll lt1ll j'ok 

(~!S Imgj'ollli,íllyokból, nlapitvá llj'ok kalllatnihól és a'!. 
egy let czóljail'u l'Clldcwtt ti'tJ'sas összejövetelek egyől, 
bcvételciböl i 

h) felolvasl1so k és hangversenyek turtása; 
c) ol vasó, önk 6pzű és iljusúgi kÖl'ök, valamint 

énekkarok alak itása ; 
d) vall ásos kö nyvek, röpi ratok és idós"aki irodah" i 

vi.llalatok kiadása, pártolása 0S tel'j esztése. 

• JI. FEJE:t.I~ T . 

B) Az egylet h'gjai. 

4. §. A tagokr61 általában. 

Az egylet tngjáv.í lehet minden ",agya l' állan'llOlgiil' 
és nó, teki ntet nélkül vallás,íra és "~ IlI >.ctiségél'e, ha 
tisztességes vallásos-erköl csi életet él. 

5 . §. A taqolc minösége és kötelezettsége. 

A tagok lIégyfélók: I I. ll l. : 

al 'I'is"teletbeli tagok : oly kivlÍló fédiak és nők, 
kiket ill. egy let körül vagy a vallásos élet teréll 
szol'zett é.n.lolll cik clismCJ'éséü l ft közgyiil ós tngjállllk 
tllcgválas'l.t. ]{ ülföldi jelesebb fé l'fi ak 6s nők is rneg
viÍ,lashthatók tishleletheli tagokul. 

b) Alapitó tagok: kik egyszcl' ~;;'. s nl indenkorrfl 
50 kOI'ona ctlapi tvá.llyt fizetnek az egy let pÓllhf{mí ha. : 
e" az összeg og-y óv alatt .1.0 kOl'onás ha vi l'ószlotek
ben is kifihethetó. 
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c) .P,írtoló blg'ok: kik a:t. eg-ylct anyagi gyara-
pitásához. koron k i II t tetszés szeri II t i összeggel járu I na k. 

cl) Hcndes tagok: kik évenkint 2 koronát fi zehlok. 
A t<lgsügi kötelcr.ettség !) é vre terjed. 
A tagok kötelesek az ÖlI kél It elvállalt 1I11lllkát lelki

isltlcl'ctescll elvégcwi, s tagsági dijaikat pontosan 
IJofizetni . 

6. §. A ta'lok jogai. 

A'I. egylet minden férfi- és nőtagja inditvilllYOZ.{tSi, 
tall<Í.cskoZíísi, szavazati és választási joggal hir, ~ búl'
lllOly tiszt..,égl'C mcgv:ilasztllutó. 

A pál'toló tagok azonhan szavazati és ",álnsr.tói 
joggalIwIll birnak, valamint a külföjdi tis7.te lctheli 
tngok sem. 

~lilld c ll indi t\,állY ft közgyülést mege lőző l eg a 
válaRztmányhoz írásban nynjtanc1ó be . 

A tngok az eg'yle! közgyülésein . ünnepélyeiben és 
t,il'sas összejöveteleiben részhell etnek s igényt tArt
hatnak aJ'ra, hogy n" egylet kiadváJlyait s nlil lden llolllú 
llyoJlltatvá,llyait dijtalan ul vngy esetl eg ked vezmél1yes 
ámkoll Ill egka plinssák, s HZ egylet ,iltal nyuj tnlldó clö· 
Il vökben részesü lhessenek. , 

ej Az egylet szervezete, 

7. §. Az e'ly/et szervezetérül általában. 

Az egylet ügyeit fi közgyülés s az ez által válasz
tott igazgató választ tnány vezeti. Az egy let élón álta
lIuk a közgyül és által Illegválasztott tiszteletbeli elnököl\. 

A választrnállY tagjai: 
a) az elnök, 
h) 2 nicillök, 
e) :l titkár, 
ll) II péllztárnok, 
e) az ellenör. 

I~zcnk i "ül I('gahibb 2-1· vnlasztJlt li.nyi tag, kik IÍg,v 
hclvhclick , lllint vid~kick lehetnek. A v/dasztndl ll)' i tagok , 
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SZíÍma a közgy lil és által emelhető. A tisztv i sel ők 
B- 3 óvr e \'á.1<u:i'l.tatnak. A vúlasíI,trnálly tagjainak lia-a 
11. !llegválasztástól szátIlitott egy óv lejál'utával kisol'sol
tatile - A kil épők ílzolllJan , vah1!tli ll t a t i sztvisel ők is 
Ujt'il Illogvúlaszthatók. A ti s'l.t,v iselók ős a vú.lasztrnány 
tagjain;).k meg\7,'dasztilstL titkos szavazat utján törtónik. 

8. §. A kÖzfJ!Jiiles. 

Kö;t,gyü lós, rendszer int az. év első negyedében, 
egyszeJ' tartafik. Ha azonlJ~1Il a válnsztltlú,ny. vagy a" 
egy loti tagok I/:Hl szükségosnek tar tja. cl tárgy meg
jelölc;sével, közgy(Llós összebivásút kivánhat ja. 

A rendes évi közgyülés ünnepélyes isteni tis:.de
lettel, illetve allmlmi imával köttetik ÖSS'l,e. 

A kÖ7,gylil óst az elnök hivja egybe, egyszerü meg
lii vó utj"J\. A mcghivás kót bóttel a gylilés napj. előtt 
történik s ekkor közöltetik " gyülós tárgysorozata is. 
Hendkivüli gyülés esetén az öss;I,eh iv:l.s egy hót alatt 
eszközölhető. 

A kÖ'l,gyülés teenc!ői: 

<tl Megválasztja a ti s'l,tviselőket 
választmányt. il tiszteletbeli elnökök 
laszbísának jogft is őt illeti. 

és az igazgató 
és tagok lJle"'vá-~ 

b) b"elülvizsgálja a" egylet m('lködését, vagyo~ 
n,Í,nak kezolését, a segélyela'o és egyób kiadá.sol{r;1 
VOllfLtkm.ó intézkedéseket, valamint a vú,lasztnu1.IlY 
eljal"úsát s lllegaclja a felmentésI. 

cl 11 választIIlány által eléje 
vetési javaslatok. jelentések és 
lIat3.l'oz. 

terjeS'l,tett költség
illditvállyok felett 

cl) Addig is, mig az egyletnek saj,Lt hírlapi 
vállalatn. lenne, gpllc1oskodik r ója, ilogy nl, eg'y1oL 
ll'lllködósó rő! évi "l!.: L"tesitő U adassék k i, vagy JJirlapilag 
tétessék az közzé. 

ej Az alaps:t.abáJyokat, 
k01.i l{, mÓdositja. 

!Ja s:t.üksegcsllck Itluta.t-

A köz.gyül 6scn a jelenlevők töbhsógo Iint{lrüz. ;\ 
kÖ'l,gyrdés jogyzökönyvcit az el llök és a'l. 1,'~ltn,lll felkíÍl't 
k6t tag IJitelesiti. 

• 

• 

• , 

l 

I 
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9. §. Az 1·.f)a,zqató választmány. 

a) A Vá:ilsr,trná,llY fele nőkből áll. A választmány 
O'yülrséllck megt<trt.cisál'ft legalábh 5 tag jelenléte szük
~(;gcs. A sza.vfLzatok egyenlősége csetán f1Z elnök dönt. 

b) A választmá.ny végrehajtja a közgyCtlós határo
zatait s mindazon ügyekben intózkedik, melyek fl 

közgyülésnek fentartva nincsenek. 
ej Előkésziti továbbá a közgyülés számára az év i 

jelentéseket, a pénztári szállladásokat, a költség
'7ctési és segélyezési javaslatokat, valamint a tiszteletbeli 
tagok ajánlását és az egylet tagjainak esetleg elébe 
tCljesztctt inditványait s előkésziti fL közgyülés tál'gy
sorozatát. 

d) Azonkivül gondoskodik az egyesület jövedel
meiről és fl kiadások fedezéséről. Az egylet pénztál'
nokának és ellenőrének sZfimadását felülvizsgálja. 

e) Felolvasó estéket, hangversenyeket és társas 
összejöveteleket rendez. Olvasó és önképzőköröket, 
valamint ón ek karokat alapit s gondoskodik a jótékony
ság gyakorlásáról. E czélok elérésére, ha szükségét 
látja, adományokat gyüjthet az eg·ylet tagjaitól s az 
összejövetelek alkalmával perselyeket állithat fel. 

f) Apolja az egylet tagjai közé az összetartást 
és hitbuzgalmat, tagokat szerez az egylet részére, s 
elősegiti a vallásos irodalom terjedését. 

Az elnök mindannyiszor vá.lasztlllány.~ gyiilést hiv 
egyhe, a. hányszor szüksége mutatkozik. Ot tag kivána~ 
tára 48 óra alatt összehjvja az elnök a válllsztmányt. 

A választmány jeg')'zőköllyvét az elnök és tit.kár 
hitelesitik. 

10. §. Az elnök és alelnökök haláskih'e. 

.. Az elnök ar, egylet összes ügyeinek fövezetóje. 
Osszehivja, megnyitja és vezeti ft köz- és vá,lasztmányi 
gyiiléseket. Képviseli az egyletet más te;;tületekkel és 
hatóságokkal szemben. Az elnök az a[elnökökkel 6s 
tit,kál'okkal gondoskodik felolvasásokról. 

A két nle!nök kÖZli l ar, egyik ft Ilót(lgok kÖZLi! 
vú las'f,tand Ó. 

• 
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Az elnök akadályoztatása esetébell az elnöki teon
(Ióket az egyik alelnök végezi. 

11. §. il titkár és mdsodtü/uí1" le(:luf6je. 

A titkár vezet i n, köz- és választmány i gyű lések 

jogyzökönyveit. Végzi az egylet In inclell ll olnü írásbel i 
lII unkálatait s az elnökkel. illetve alel nökkcl eg')'ütt 
aláirja. 11 közgyiilés és választmány nevében kiadandó 
iratokat BS közzéteszi az cgyesüleh'o vonatkozó hirdet
IIlényeket. Az egylet kiadvit.ll)'uit sajtó alá rendezi. 
Rzétkü ldésükról és elál'usitásukról gondoskodik. 

A választmány müködósól'ó\ s az egyesü leti élet 
Inozgahn.il'ól a kör.gyülésnek évi jelentést késr.it s 
allllak nyomtatásban való lI1egjele1léséről intézkedik. 

Ar. egylet jegyr.ökönyveit és iratait gondozr.a. 
Titkál' akadályoztatása esetén núndezen teendőket 

ft lmLsodtitkál' végzi , ki a női tagok közül választandó. 

12. §. A jJénzt{il1lOk és ellen ó,. teendóje. 

A pénztámok beswdi a tngilletmónyeket, ndolná
nyokat s az egylet péJlzeit a választmá.ny utasitásálIoz 
kópest kezeli s elnök i, illetve - akadályoztatás esetén 
- alel nöki utalványra fir.cti a kiadásokat. 

A pénztárnok köteles a közgyülés számára szám
adási késziteni, melyet felülvizsgálás végett a közgyülést 
Iilegelőző l eg bemutat. 

13. §. ,1 tisztviselök dijazós{;,·ól. 

MillPlyt az. egylet pénzvagyonel megenged i, rt 

titká,l'ok, a péllztárnok és ellenőr Jllullkájolmak meg
felelő t iszteletdíjban részesitendők, lJl it fL választmány 
e\ötcl'jesztésél'e :t közg)'ülés á lla pit meg. 

fl ) Az eg)' lct vagyonának felhnszllfllásál'ól és az egylet 
feloszlflsáról. 

14. §. Az e.fJylet vagyonának felhaszndfdsár6l. 

Az. alapitv(~Il'yok ó:;; adon tú,nyok az. egylet os;t,tatlall 
tö r;t,f:wllgyonút k6poz.ik. !j;nnck kUlllatai felorészhen it 
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tökéhez csatolanclók, felerészben pedig a folyó kiadá
sok fedezésére felhasználhatók. 

Ha azonban az egyes alapitók határozott intézke
déseket tettek alapitványaik felhnsználására nézve) akkor 
azok szigoruan megtal'tandók. 

A "Dávid)Ferencz emlék-alapu javára a feleslegbó\ 
az egylet évenkint adomimyt küld Kolozsvárra. 

15. §. Az egylet feloszlásMól. 

Az egylet feloszlása iránt hozott határozat csak 
akkor érvényes, ha a rneghivóba ki volt téve, hogy a 
közgyli lés tanácskozásának tárgyát az egylet feloszlatása 
képezi, s ha az ill ető közgylilésen a tagoknak legalább 
fele jelen volt. -- Ha azonban szabályszerüen kiállitott 
megbivó szétküldése után a tagok fele az illető köz
gyülésen meg' nem jelent, akkor az naptól 8zámitott 
két hét mul va nj közgyülés hivandó össze, a moly 
aztán a je(enlevők számára való tekintet nélkül határoz 
az egylet fel oszlása tárgyában. 

Feloszlás esetén az egylet vag'yona II Kolozsvárt 
kezel t " Dávid Ferencz emlék-alap" -ba ol vad. 

EJ Áz egylet ViSZOD)'a. a,z egyetemes Dávid Ferencz 
egy lethez. 

16. §. 

A "Budapesti Dávid Ferencz Egylet " mint az 
egyetemes D. [c. égyletnek részese, képviselteti magát 
annak évi közgyülésein, elkiildi oda minden kiaclványát 
és évi jelentését és jgénybe veszi kör.leményei számára 
ar. ö hi\' atalos lapját. 

A Budapesti Dávid Fel'encz I~gy l etn ek Budnposten 
1901. április 24-én tal'tott alakuló közgyü l éséből. 

Ürmöss!! Jfikl ós 
elnök. 
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!J6122 szám 

V-a. 

Látta a magyal' királyi belügyminiszter az 1875. 
évi 1508. ein. számu belügyminiszteri rendeletbeu 
foglal takra való figyehueztetéssel. 

Budapest, 1901. augusztus hó 28-án. 

A miniszter helyett: 

Dr. Bezerécly 
miniszteri tanácsos. 

K'~olyi Gyll rgy, B .. d~pe .. 
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