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A dalegylet czime, székhelye és czélja. 

1. §. A dalegylet czime: » Athenaeum Dal
egylet«. 

Székhelye: Budapest. 
2. §. A dalegylet czélja: A z Athenaeum irod. 

és nyomdai részvény társulat alkalmazottai köréből 
férfi-dalegylet alakitása s ez által a hang művelése, 
dalestélyek, társas-mulatságok rendezése, többször 
jótékony czélra is. 

3. §. A dalegylet tagja lehet minden, az Athe
naeum irodalmi és nyomdai részvénytársulatnál 
alkalmazásban levő hivatalnok, tanult könyv- és 
kőnyomdász, betű- és tömöntő, könyvkötő, valamint 
a részvénytársulatnál alkalmazott más tanult iparos. 

4. §. A dalegylet tagjai háromfélék, és pedig: 
működők, pártolók és tiszteletbeliek. 

a) Működő tagok azok, kik megfelelő hang
anyaggal birnak s a részvénytársulatnál alkalmazva 
vannak. Hanghiány esetén működő tagokul idegenek 
is felvehetők, de ezek sem nem választók, sem nem 

A tagok jogai és kötelességei. 



választhatók. Kötelesek azonban az énekórákra pon
tosan eljárni és a karmester rendeleteinek engedel
meskedni. Idegen működő tagok a tagsági díjfizetése 
alól fel vannak mentve. A z énekórák elmulasztása 
csak lényeges okok által igazolható s azok lehető
leg előre bejelentendők az ellenőrnek. Négy nem 
igazolt elmaradás után az illető tag az ellenőr 
által fölszólittatik elvállalt kötelességének pontos 
megtartására, mit ha továbbra is nem teljesítene, 
az ellenőr jelentése alapján, a választmány által a 
pártoló tagok sorába tétetik át. 

b) Pártoló tagok azok, kik a közgyűlés által 
megállapított tagsági dijat tizetik. A dalegylet által 
rendezendő dalestélyeken s egyéb mulatságokon egy 
»Családjegy«-re (1 úr, 2 hölgy) tarthatnak igényt, 
továbbá a közgyűléseken szavazati joggal bírnak 
s tisztviselőkül is választhatók. 

c) Tiszteletbeli tagok azok, kik a dalegylet 
körül szerzett érdemeik elismeréséül a választ
mány ajánlatára — a közgyűlés által ilyenekül meg
választva lettek. Ezek, kötelezettség elvállalása nél
kül, a dalegylet minden jogait élvezik, de a gyűléseken 
szavazati joggal nem bírnak. Külföldi egyének a dal
egylet tiszteletbeli tagjaivá csakis belügyminiszteri 
jóváhagyással választhatók meg. 

5. §. A működő és pártoló tagok által fize
tendő tagsági dijat a rendes évi közgyűlés határozza 



meg. Jelenleg ez a tagsági dij hetenkint 20 fillér. Ha 
valamely tag, a 8. §-ban foglaltak kivételével, négy 
hétig tagsági diját nem fizeti s a választmány által 
eszközölt felszólítás daczára ebbeli kötelezettségének 
elegei nem tesz, megszűnik a dalegylet tagja lenni 

6. §. A működő tagok befizetett tagsági dija 
az utazó-alapot illeti. 

7. §. Ha valamely tag bebizonyítható rossz 
szándékkal a dalegylet érdekeit veszélyeztetné, ez 
esetben a választmány az illetőt kizárhatja. 

A 4. §. a) pontjában s az ezen szakaszban 
emiitett kizárás ellen a közgyűléshez lehet feleb
bezni. Ké t egybehangzó határozat ellen további 
felebbezésnek nincs helye. Ha a közgyűlés határo
zata eltérő volna: a vitás kérdésben a belügy
miniszter dönt. 

8. §. Ha valamely tag betegsége folytán az 
üzletből huzamosabb ideig távol marad és ezt kellő
leg igazolja: erre az időre eső tagsági diját utóla
gosan nem köteles megfizetni. 

9. §. A dalegylet vagyona, az utazó-alap vagyo
nának kivételével, az összes tagok tulajdona. 

A dalegylet szervezete. 

A) Közgyűlés. 
B) Működő tagok gyűlése. 
C) A dalegylet tisztviselői. 



A) Közgyűlés. 

10. §. A rendes évi közgyűlés az év első 
negyedében tartatik meg. 

11. §. A rendes évi közgyűlést a választmány 
hívja össze, mely sürgős esetekben és akkor, ha ezt 
a tagoknak legalább egyharmada irásbelileg és el
fogadható okok miatt kívánja, rendkívüli közgyűlést 
hiv egybe. A rendkívüli közgyűlésen csak a napi
rendre tűzött tárgyak fölött hozható határozat. 

12. §. A rendes évi közgyűlés határozatképes
ségéhez a tagok egyharmadának jelenléte szükséges. 
A határozathozatal egyszerű szótöbbséggel történik. 
Szavazategyenlőség esetében az elnök szavazata dönt. 
A közgyűlés határozatai, a 7. §-ban érintett eset 
kivételével, végérvényesek. 

13. §. A rendes évi közgyűlés tárgyai: 
a) a választmány évi jelentése a dalegylet 

működéséről és vagyona kezeléséről; 

b) a számvizsgáló-bizottság jelentése: 
c) az elnök és a dalegylet többi tisztviselőinek 

megválasztása; 
d) tiszteletbeli tagok választása; 
e) meghatározása a pártoló és működő tagok 

által fizetendő tagsági dij nagyságának: 
f) a dalegylet alapszabályainak esetleges vál

toztatása ; 



g) valamely tag által benyújtott javaslat 
elintézése. A z ily javaslat 8 nappal a rendes évi 
közgyűlés megtartása előtt az elnöknek irásbelileg 
benyújtandó; 

h) a 4-ik §. a) pontjában s a 7-ik §-ban 
érintett kizárási határozat ellen beadott felebbezés 
elintézése; 

i) a dalegylet föloszlása esetén a számvevők, 
likvidátorok választása és a dalegylet vagyonáról 
való intézkedés. 

14. §. A z alapszabályok változtatásáról, a dal-
egylet feloszlásáról és a létező vagyon hovafordítá
sáról szóló közgyűlési határozat foganatosítása előtt 
a magyar kir. belügyminiszterhez jóváhagyás végett 
felterjesztendő. 

B) Működő tagok gyűlése. 

15. §. A felmerülő szükséghez képest a dalegy
let működő tagjai gyűlésre hivatnak össze. E gyűlés 
határozatai azonban jóváhagyás végett mindenkor 
a választmány elé terjesztendők. 

C) A dalegylet tisztviselői. 

16. §. A dalegylet tisztviselői: elnök, alelnök, 
pénztáros, ellenőr, jegyző, leltáros, kürtös, 10 rendes 
és 5 pótválasztmányi tag. 



Ha valamely választmányi tag három egymás
után következő választmányi ülésről igazolatlanul 
elmarad, úgy elmaradása lemondásnak tekintetik s 
helyette a legtöbb szavazatot nyert póttag hivatik be. 

17. §. Az elnök mindig az Athenaeum részvény
társulat előljáró tagjaiból választandó, ki a dalegyle
tet a hatóságok és harmadik személyek irányában 
képviseli s az egész ügykezelésért a választmánynyal 
egyetemben Felelős. Vezetője a köz- és választmányi 
gyűléseknek. Felügyel az alapszabályok pontos be
tartására; a pénztárt egy választmányi taggal bár
mikor felülvizsgálhatja s a jegyzővel együtt minden, 
a dalegyletet érdeklő iratot aláir. A szavazatok 
egyenlősége esetében szavazata döntő. 

18. §. A z alelnök, az elnök akadályoztatása 
esetében, végzi az elnöki teendőket : csak a működő 

tagok sorából választható. A működő tagok gyűlésén 
ő elnököl. 

19. §. A pénztáros vezeti a dalegylet pénz
ügyeit; a tagsági dijakat átveszi, az elnök vagy 
alelnök által utalványozott és az ellenőr által ellen
jegyzett kiadási költségeket kiszolgáltatja : a fölös
leges összeget a takarékpénztárba helyezi s az ezt 
igazoló takarékpénztári könyvet az elnöknek meg
őrzés végett átadja; végül a pénztár állásáról 
havonkint a választmányi ülésen kimutatást ter
jeszt be. 



20. §. A z ellenőr a pénztár kezelésére fel
ügyel, az utalványokat ellenjegyzi. a tagokat a dal
gyakorlatokon ellenőrzi és az igazolás nélkül elmarad

takat az alapszabályok 4. §-a a) pontjára figyelmezteti 
s ennek meg nem tartása esetében a választmánynak 
jelentést tesz: végre a választmányi üléseken a tagok 
létszámáról kimutatást terjeszt be. A tagok név
jegyzékét vezeti. 

21. §. A jegyző vezeti a gyűlések jegyzö
könyvét, mely mindenkor az elnök vagy alelnök és 
két választmányi tag által hitelesítendő és végzi a 
levelezést. 

22. §. A leltárnak a dalegylet zeneműveit, 
irományait és egyéb ingóságait kezeli. 

23. §. A kürtös a gondjára bizott kürt tiszta
sága és épsége fölött őrködik. 

24. §. A választmány, mely tiz rendes és öt 
póttagból áll. évenkint a közgyűlés által a tagok 
sorából választatik. 

25. §. A választmányt az elnök annyiszor hívja 
össze ülésre, a hányszor ezt a körülmények meg
kívánják ; egyszer azonban az havonkint minden
esetre összehívandó s csak akkor határozatképes, 
ha a választmányi tagoknak legalább fele jelen van. 

26. §. A 4. §. a) pontjában s a 7. §-ban fel
soroltakon kívül a választmány hatásköre: 

a) Tagok fölvétele; 



b) a karmester választása, fizetésének meg
határozása, teendőinek pontos betartása s az ének
karok betanítása fölötti őrködés. A karmester vezeti 
az énekkart, elintézi az azzal összefüggő ügyeket 
és megvizsgálja a működő tagok közé belépni szán
dékozók hangképességét. Ő állítja össze, a választ
mánynyal egyetemben, a műsorokat, osztja el a 
magánrészeket s vezeti az énekgyakorlatokat. A kar
mester szükség esetén fölmenthet egyeseket az egyik 
vagy másik énekkarnál való közreműködés alól. 
Akadályoztatása esetén kellő helyettesítésről gon
doskodni tartozik; 

c) a rendes tanórák meghatározása; 
d) a dalegyletnek résztvevése oly ünnepélye

ken, melyeket nem ő kezdeményez; 

e) ideiglenes betöltése a dalegyleti év folyamán 
kilépés, vagy leköszönés folytán üresedésbe jött 
tisztviselői állásoknak; 

f) a dalegylet pénzügyei, valamint a működő 
tisztviselők fölötti felügyelet; 

g) a közgyűlések ügyeinek előleges tárgyalása. 

Választott biróság. 

21. §, Ha a tagok közt oly viszály állana be, 
mely a dalegylet viszonyaiból keletkezik, e fölött az 
1868. évi L I V . tcz. értelmében megalakitandó 



választott bíróság dönt. A választott bíróság ítélete 

az elnöknek azonnal tudtára adandó. 

A dalegylet föloszlása. 

28. §. Azon esetben, ha a dalegylet alap
szabályaiban megállapított ezélját és hatáskörének 
megfelelő eljárását meg nem tartaná, a kormány, 
a mennyiben a dalegylet további működése az 
állani, vagy a tagok vagyoni érdekeit veszélyez
tetné : a dalegylet működésének fölfüggesztése után 
rögtön elrendelendő vizsgálat eredményéhez képest 
vagy végleg föloszlatja, vagy pedig alapszabályainak 
pontos megtartására, különbeni föloszlatás büntetése 
tnellett, kötelezheti. 

29. §. Ha a dalegylet hanghiány vagy bármi 
más ok miatt fölosztanék, vagy a nm. magyar kir. 
belügyminisztérium által föloszlathatnék, ennek va
gyona biztos helyre leteendő, és ha öt év lefolyta 
alatt hasonló dalegylet az »Athenaeum« irodalmi 
és nyomdai részvénytársulat kebeléből nem alakulna, 
a letett vagyon a »Magyarországi könyvnyomdászok 
és betűöntők rokkant- és árva-alapjához« csatolandó. 

Utazó-alap. 

30. §. A dalegylet kebelében utazó-alapot 

létesít. Az alap czélja: a működő tagoknak utazási 

költségeit fedezni. 



31. §. A z utazó-alap csak akkor vehető igénybe, 
ha a dalegylet nagyobb kirándulást rendez, vagy egy 
más egylet által rendezendő ünnepélyre meghivatik 
s ez ünnepély a székesfőváros területén kívül esik. 

A szükségességet és a hozzájárulási arányt a 
működő tagok gyűlése határozza meg. 

32. §. A z utazó-alap jövedelmét képezi: a 
működő tagok tagsági dija. a dalegylet mindenkori 
bevételeinek 10 %-a, a dalegylet által rendezett 
mulatságok alkalmával a »Tiszteletjegyek«-ből be
folyó pénzösszeg, az alap javára rendezett mulat
ságok jövedelme, esetleges adományok és a működő 
tagok persely-gyűjtése. 

33. §. A z utazó-alapot kezeli a dalegylet alel
nöke, pénztárosa, ellenőre. Írásbeli teendőit pedig 
jegyzője végzi. 

34. §. A z utazó-alap vagyonáról a pénztáros 
havonkint a választmányi ülésen jelentést tesz 
ugyan, de a fölött a működő tagok gyűlése ren
delkezik. 

35. §. A z utazási költségben csak az részesül
het, ki az Athenaeum Dalegyletnek már legalább 
félév óta működő tagja. Rendkívüli esetben a mű
ködő tagok gyűlése határoz. A z utazó-alaphoz való 
jogát elveszti az a működő tag, a ki elfogadható 
ok nélkül négy egymásutáni énekóráeól elmarad. 

36. §. A z alapszabályok 30. §-ában megjelölt 



esetben az utazó-alap vagyona a törzsvagyonhoz 
csatolandó. Ha az ott meghatározott öt éven belül 
új dalegylet alakul, az utazó-alap ismét különválasz
tandó. 

Ke l t Budapesten, az Athenaeum Dalegylet 
1901. április hó 21-én tartott rendes évi közgyűlésébő 

69819. sz. 
1901. 

Látta a magyar királyi belügyminiszter azzal a 
megjegyzéssel, hogy minden közgyűlési határozat a 
7. §. második bekezdésében foglaltaktól eltérőleg első 
sorban a törvényhatósághoz felebbezhető. 

Budapesten, 1901. évi október hó 23-án 

miniszter helyett: 

Gullner, 
államtitkár. 

Az Athenaeum r -társ. könyvnyomdája. 

Molnár Lajos, 
id. jegyző. 

Ullmann Vilmos, 
elnök. 




