
A Feministák 
Egyesületének 

alapszabályai. 
 
 

 
 
 

(Az 1910. november 18-án meg- 
tartott rendkívüli közgyűlés el- 

fogadta szövegben.) 

 
1. §. 
 

Név és székhely. 
 

Az   egyesület címe: „Feministák 
Egyesülete. 

Székhelye: Budapest.   

Pecsétje: Feministák  Egyesülete 
Budapesten. 

Cél 
A magyar nő egyenjogúsítása min- 

den téren és a női munka érdekeinek 
megóvása. 
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3. § 
 

Eszközök. 
 

1. Az egyesület célját szolgáló in- 
tézmények létesítése és támogatása. 
Részvétel az azt előmozdító kulturális 
mozgalmakban. 

2.   Együttműködés hasonló célokat 
valló egyesületekkel. 

3.   Előadások   rendezése, a társa- 
dalmi és természettudományi ismeretek 
terjesztése, szakmunkák és lap kiadása, 
könyvtár  fentartása  vidéken  fiókegye- 
sületek létesítése és támogatása, végül 
az egyesülfet keretében önálló működési 
körrel   felruházott   csoportok alakítása. 

 
3. § 

 
Az   egyesület tagjai   háromfélék: 
1. Rendes tag lehet minden magyar 

honpolgár,   aki   az   egyesület  alapelvét 
magáévá teszi és az egyesület munká- 
jában   részt   kíván   venni.   Rendes  tag 
lehet   továbbá   ugyanilly   előfeltételekkel 
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minden   belföldi   egyesület.   A   rendes 
tagok évenkint legalább 10 korona tag- 
sági díjat fizetnek félévi előzetes részle- 
tekben. A naptári év II. felében belépő 
tagok csak az erre a félévre  járó tag- 
sági díjat fizetik. A rendes tagot 2 tag 
ajánlata   alapján   titkos   szavazással   a 
választmány veszi fel. A rendes tagnak 
felszólaló, indítványozó és szavazó joga 
van,   választó   és   választható;   tagsági 
díja fejében kapja az egyesület hivatalos 
lapját. Ε tagsági jogokat csakis az a tag 
gyakorolhatja, aki tagsági díjával hátra- 
lékban   nincs.   Az   egyesületek   tagsági 
jogaikat megbízottjuk útján gyakorolják. 

 
2.  Pártoló tag lehet bárki, ha leg- 

alább évi 25  koronát, vagy  egyszer  s 
mindenkorra legalább 200 koronát fizet. 
A pártoló  tagoknak   csakis   felszólalási 
joguk van. 

 
3.  Az egyesület ifjúsági csoportjá- 

hoz  csatlakozó   16 évnél   idősebb   kis- 
korú tagok évenként legalább 2 korona 
tagsági díjat  fizetnek;   tagsági   jogaikat 
e csoporton belül gyakorolják: az egyes 
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sülét hivatalos lapját csak akkor kap- 
hatják, ha legalább évi 10 Κ tagsági 
dijat fizetnek. Iskolai fegyelem alatt állók 
az egyesület tagjai egyáltalán nem 
lehetnek. 

A tagsági  kötelezettség  önkéntes; 
pontos teljesítését minden egyes tagjá- 
tól elvárja  az egyesület;   nagykorú ta- 
gok   tagsági  díjai   nem   fizetés   esetén 
peres úton hajthatók be. Azokat a kis- 
korú tagokat,   akik tagdíjhátralékukat a 
felszólítástól   számított   3   hónap    alatt 
sem fizetik be, az egyesület összes tag- 
sági jogaik elvesztése mellett törli a ta- 
gok sorából. 

5.  §. 
A tagság megszűnése. 

 
A tagság megszűnik: 
 
1.   kilépéssel,  mely   6 hónappal a 

naptári év vége előtt az ügyvezetőség- 
nél írásban bejelentendő; 

2.   a  választmány   kizáró   határo- 
zatával. A választmány kizárhatja azt a 
tagot   aki az egyesület   céljaival,   vagy 
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érdekeivel ellentétes magatartást tanúsít; 
úgyszintén azt, aki tagsági díjaival egy 
évnél hosszabb idő óta hátralékos. 

3.  A  kizáró   határozatot a  tag  a 
rendes közgyűléshez felebbezheti. 

 
6. §. 

Az egyesület szervei. 
 
1.   A tisztikar. 
2.  A számvizsgálóbizottság. 
3.   A választmány. 
4.   A közgyűlés. 

 
7. §. 

A tisztikar. 
 

A tisztikar, melynek tagjait az ügy- 
vezető kivételével a választmány saját 
tagjai köréből választja, végrehajtja a 
közgyűlés és a választmány határoza- 
tait. Tagjai: az ügyvezető, a helyettes 
ügyvezető, titkár, jegyző, pénztáros, 
ellenőr, könyvtáros és ügyész. 

l. Az ügyvezető elnököl a választ- 
mányi   és   közgyűléseken.    Aláírja az 
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ügyiratokat és hivatalosan képviseli az 
egyesületet. Akadályoztatása esetén a 
helyettes ügyvezető mindenben helyet- 
tesíti. 

2.  A titkár vezeti az egyesület iro- 
dáját, az ügyvezetővel együtt írja alá a 
hivatalos irományokat; elkészíti a választ- 
mány évi jelentését. 

3.  A jegyző vezeti az összes ülé- 
sek jegyzőkönyveit.  Minden   közgyűlés 
és választmányi   ülés jegyzőkönyvét az 
ülésen   jelen   volt   és   az   elnöklő   által 
kijelölt két tag hitelesíti. 

4.  A pénztáros kezeli az egyesület 
bevételeit és vagyonát,   gondoskodik a 
tagsági díjak beszedéséről. Tartozik min- 
den választmányi ülésen a pénztár állá- 
sáról  és a tagdíjak   befizetéséről a vá- 
lasztmánynak  részletes jelentést  tenni. 
Köteles a pénztárt és számadásait bár- 
mikor   rovancsolás  végett a számvizs- 
gálóbizottság rendelkezésére bocsájtani. 

100 koronáig terjedő összeget a 
pénztáros az ügyvezető utalványozására 
és az  ellenőr   ellenjegyzésével   fizethet 
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ki; 100 koronát meghaladó fizetések 
engedélyezése a választmány hatás- 
körébe tartozik. 

5.  Az ellenőr ellenjegyzi a tagsági 
nyugtákat,   ellenőrzi  a tagdíjak  rendes 
befizetését,   az egyesületi vagyon meg- 
felelő kezelését, az egyesületi könyvek 
és számadások helyes vezetését és tar- 
tozik ebbéli működéséről a választmány- 
nak jelentést tenni. 

6.   Az egyesület ügyésze, aki csak 
budapesti gyakorló ügyvéd lehet, ellátja 
az egyesületnek a bíróságoknál és más 
hatóságoknál  folyamatban  lévő  ügyeit. 

7.   Az egyesület keretében működő 
csoportok külön tisztikara. 

 
8. §. 

A számvizsgálóbizottság. 
 

A számvizsgálóbizottság 3 tagból 
áll; hatáskörét képezi az évi számadá- 
sok, könyvvezetés, ügyvitel ellenőrzése 
és felülvizsgálása. A közgyűlésnek javas- 
latot tesz a felmentvény megadása vagy 
megtagadása iránt. 



8 
 

Jogában van a könyveket, szám- 
adásokat, a pénztárt bármikor megvizs- 
gálni, és amennyiben ott rendetlenséget 
találna, köteles a választmányt sürgősen 
egybehívni és annak a pénztár állapotá- 
ról jelentést tenni. 

 
9. §· 

A választmány. 
 

A választmány látja el az egyesü- 
letnek mindamaz ügyeit, melyek nem 
tartoznak az egyesület más szervének 
hatáskörébe. 

A választmányt az ügyvezető és 
30 választmányi rendes tag alkotja, 
akiket a közgyűlés választ. Megbízatása 
mindig az évi rendes közgyűléssel ér vé- 
get, bármely időpontban nyerte volt azt. 

A választmány tagjai újra megvá- 
laszthatok. 

Tisztségükből folyólag tagjai a vá- 
lasztmánynak az egyes csoportok elnö- 
kei,   vagy   azok   helyettesei,   akiket   ők 
egy egyesületi év  tartamára   kijelölnek. 
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A választmány irányítja és ellen- 
őrzi a tisztikar működését; jóváhagyja 
az egyes csoportok önállóan megálla- 
pított működési ügyrendjét; jogosítva 
van fizetett titkárt is alkalmazni. Hatá- 
roz a tagok felvétele és kizárása ügyé- 
ben. A szükséghez képest a maga köré- 
ből, vagy a választmányon kívül álló 
szakemberek bevonásával külön bizott- 
ságokat alakíthat, amelyek megbízatásuk 
határain belül önállóan is működhetnek. 
Az egyesület érdekeit érintő kérdések 
megvitatása végett a tagokat értekezletre 
hívhatja össze, mely elé határozati javas- 
latokat is terjeszthet. A tagok értekez- 
lete azonban nem határozhat oly kér- 
désről, mely a közgyűlés hatáskörébe 
tartozik. 

 
Választmányi ülés,   a nyári hóna- 

pok    kivételével,    havonkint    tartandó. 
A   szükséghez    képest   az   ügyvezető 
máskor   is   egybehívhatja,   10   válasz: 
mányi tag   vagy a számvizsgáló-bizott 
ság kívánatára  pedig bármikor  egybe 
hívni köteles. 
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A választmány határozatait a jelen- 

levők egyszerű szótöbbségével hozza; 
személyi kérdésekben mindig titkos 
szavazással. Szavazategyenlőség eseté- 
ben az elnöklő szavazata dönt. A hatá- 
rozatképességhez 10 tag jelenléte szük- 
séges. 

 
10. §. 

A közgyűlés. 
 

A rendes közgyűlést a naptári év 
első negyedében kell megtartani. A 
választmány köteles a tagokat a rendes 
közgyűlésre 14 nappal előbb meghívni. 
A meghívóban a napirendet is közölni 
kell. 

A közgyűlés hatásköre: 
1.   Határoz az évi  jelentés és évi 

számadások tudomásulvétele és a tiszt- 
viselők felmentése tárgyában. 

2.  Megállapítja a jövő évi költség- 
vetést;   meghatározza az alkalmazottak 
fizetését. 

3.   Megválasztja   az   ügyvezetőt,   a 
számvizsgálókat,  a választmány tagjait. 
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4.  Tárgyalja a tagok esetleges in- 
dítványait, amennyiben ezek 8 nappal a 
közgyűlés  előtt a titkárnál  írásban  be- 
nyújtattak. 

5.  Határoz az alapszabályok módo- 
sításáról   és  az  egyesület feloszlásáról. 

A közgyűlésen az összes tagok 
megjelenhetnek, de a tárgyalásokon és 
a szavazásban csak azon tagok vehet- 
nek részt, akik tagsági díjaikkal hátralék- 
ban nincsenek. 

Határozatait a közgyűlés a megje- 
lent szavazóképes tagok egyszerű szó- 
többségével hozza. 

Az alapszabályok módosítása csa- 
kis a jelenlevő szavazóképes tagok 
2/3-ának szavazatával, az egyesület fel- 
oszlása pedig az összes szavazóképes ta- 
gok legalább felének jelenlétében és ezek 
kétharmadának szavazatával határozható 
el. Ha a feloszlást tárgyaló közgyűlésen 
a szavazóképes tagok felénél kevesebb 
jelent meg: a két héten belül összehí- 
vandó   újabb    közgyűlésen    megjelent 
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szavazóképes tagok kétharmada érvé- 
nyesen dönthet a feloszlásról. 

A módosított alapszabályok csak 
a kir. belügyminiszter jóváhagyása után 
lépnek hatályba 

A közgyűlés a választásokat köz- 
felkiáltással, vagy titkos szavazással ejti 
meg. 

A közgyűlést az ügyvezető, vagy 
helyettese vezeti. Határozatképes, ha 
50 szavazóképes tag van jelen. 

Ha a jelenlevők száma kevesebb, 
14 nappal később új közgyűlés tartandó, 
mely — tekintet nélkül a jelenlevők 
számára — határozatképes. 

Rendkívüli közgyűlés hívandó egybe : 
a)  a választmány kívánságára bár- 

mikor; 
b)    ha   a   választmány    tagjainak 

száma 20-ra apad; 
c)    ha    egybehívását   25   rendes, 

szavazóképes   tag   a  cél   világos  meg- 
jelölésével az ügyvezetőtől írásban kéri. 

Bármely közgyűlésen csakis a meg- 
hívókon megjelölt napirend és az ideje- 
 



13 
 

korán   bejelentett   indítványok   tárgyai- 
hatók. 

 
11. § 

Vidéki fiókegyesületek. 
 

A vidéki fiókegyesületek megala- 
kulása, valamint feloszlása vagy meg- 
szűnése tudomásulvétel végett az illeté- 
kes törvényhatóság útján a magy kir. 
belügyminiszternek esetről-esetre beje- 
lentendő. 

 
12.   §. 

Az egyesület feloszlása. 
 

A feloszlás elhatározása esetén a 
közgyűlés az egyesület vagyonának hova- 
fordítása felett is dönt. Az egyesület 
tagjai között a vagyon fel nem oszt- 
ható. Ha erről döntés nem történik, a 
kir. belügyminiszter határoz 

A feloszlással járó munkálatokat 
és felszámolást a közgyűlés által kikül- 
dött felszámoló-bizottság teljesíti,   mely 
 



14 
 
jelentését a végelszámolással együtt a 
magy. kir. belügyminiszternek tartozik 
felterjeszteni. 

A közgyűlés mindama határozatait, 
melyek az egyesület feloszlására és ez 
esetben vagyonának hováfordítására vo- 
natkoznak, foganatosítás előtt a kir. 
belügyminiszternek kell bemutatni. 

Ha az egyesület az alapszabályok- 
ban meghatározott célt, illetőleg hatás- 
kört be nem tartja, amennyiben továbbá 
működésének folytatása által az állam, 
vagy az egyesületi tagok vagyoni érde- 
két veszélyeztetné, a magy. kir. belügy- 
miniszter haladéktalanul felfüggeszti és 
a felfüggesztés után elrendelendő sza- 
bályszerű vizsgálat eredményéhez ké- 
pest végleg is feloszlatja, vagy esetleg 
az alapszabályok legpontosabb megtar- 
tására különbeni feloszlatás terhe mellett 
kötelezi. 

Az egyesület vagyonának hovafor- 
dítására és a felszámolásra vonatkozó 
fenti rendelkezést kell alkalmazni akkor 
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is, mikor a kir. belügyminiszter az egye- 
sületet főfelügyeleti jogából kifolyóan 
oszlatja fel. 

FEMINISTÁK EGYESÜLETE. 
Glücklich Vilma 

ügyvezető. 
Dirnfeld Janka 

titkár. 
Szám : 88000/1911. 
                    V-a. 
Látta a m. kir. belügyminister. 

       Budapest, 1911. évi szeptember hó 20-án 
(P. H.) 
                                                             a minister rendeletéből: 
                                                                           Szabó 

                                                                       ministeri tanácsos. 
 


