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Bevezetés.

Budapest székesfőváros területén a jótékony egyesületek, intézmé-
nyek, intézetek és szervek1) működése felett a felügyeleti jogot a székes-
főváros polgármestere a közjótékonysági és szociálpolitikai ügyosztály útján
gyakorolja.

A közjótékonysági és szociálpolitikai ügyosztály nyilvántartja és
ellenőrzi a jótékonysággal foglalkozó összes egyesületeket. Az egyesületek
kötelesek működésükről évente számot adni, s az errevonatkozó adat-
szolgáltató lapokat az ügyosztály nyilvántartójának beküldeni. Ezeket a
beküldött adatokat statisztikailag feldolgoztattam a következő okokból:

1. tiszta képet kell kapnunk azoknak az egyesületeknek a működéséről,
amelyeket a közhatóságok nagyobb anyagi áldozatokkal és erkölcsi súllyal
támogatnak;

2. a társadalom is joggal várhat teljes tájékoztatót azoknak az egyesü-
leteknek munkájáról, amelyeket a maga áldozatkészségéből milliókra rúgó
összegek árán tart fenn, illetve támogat;

3. a statisztikai kép rámutat azokra a hibákra és hiányokra, amelyek
a széteső munka eredményei, s egyúttal az egyedül elfogadható alap a köz-
hatóságok és az egyesületek szociális munkája között szükséges összhang
megteremtéséhez.

Könyvem megírásánál kizárólag azoknak a jótékony egyesületeknek
statisztikai szempontból való vizsgálatát tartottam szükségesnek, amelyek-
nek nemcsak alapszabályszerű célkitűzése a jótékonyság, hanem valójában,
a gyakorlatban is számottevő eredményeket érnek el. Természetesen csak
a Budapest székesfőváros területén működő egyesületekkel, illetve azokkal
az egyesületekkel foglalkozom, amelyeknek székhelye Budapesten van.
Az alapszabályokkal működő egyesületeken kívül kiterjesztettem az adat-
feldolgozást azoknak az intézményeknek, intézeteknek és szervezeteknek
a működésére is, amelyek ugyan nem tartoznak egyesületi keretekbe (egyházi
vagy alapítványi intézetek stb.), de olyan jelentős jótékony, illetve karitatív
tevékenységet fejtenek ki, hogy ezek ismertetése nélkül a társadalom szociális
és karitatív működésének képe nem lenne teljes. Nem vettem számba azokat
az egyesületeket,  amelyeknek  jótékony  tevékenysége  mindössze  néhány

*) A rövidség kedvéért a továbbiakban csak »egyesületek«.
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gyermek karácsonyi megajándékozására, esetleg felruházására vagy más,
hasonló keretű jótékony munkára szorítkozik.

A jótékony egyesületek, sajnos, ma még mindig egymástól teljesen
függetlenül dolgoznak, s nincs kiépítve az együttműködés alapja a köz-
hatóságokkal kapcsolatban sem. Ennek az a következménye, hogy egyes
védelmi ágak aránylag túlméretezettek, s vannak viszont a védelmi munká-
nak olyan területei, amelyek teljesen elhanyagoltak. Az első esetben az
egymástól teljesen függetlenül intézkedő egyesületek támogatását a jóté-
konyság élelmesebb vámszedői többszörösen igénybeveszik, a szerényebbek,
a támogatásra szorulóknak feltétlenül értékesebb csoportja pedig sokszor
elesik a támogatástól épen azért, mert a rendelkezésre álló eszközök nem
tervszerűen kerülnek felosztásra. A második esetben pedig sok szociális
és erkölcsi érték kallódik el épen azért, mert az egyesületek társadalomvédő
munkájának felosztása nem helyesen történt, s nem voltak olyan egyesületek,
amelyek ezeknek az értékeknek megmentésében eredményes munkát végez-
tek volna.

A székesfőváros saját szociális tevékenységének teljesítése során, a
gyakorlatban ismerte fel teljes mértékben a rendszertelen és helytelen
támogatás súlyosan romboló hatását s ezért a székesfőváros polgármestere
142.070/1938—IX. számú rendeletével intézkedett a hatósági szegény-
gondozás és ínségenyhítő tevékenység újabb szabályozása ügyében.

Ez a rendelet már egyik eredménye annak a célkitűzésnek, amely
a szociálpolitika szerves egysége érdekében a főváros minden intézményét
és minden tevékenységét a közösségi gondolat szolgálatába kívánja állítani,,
s ennek kapcsán természetes törekvése az is, hogy minden társadalom-
szervező és társadalomerősítő tevékenység ugyancsak a modern szociál-
politika céljait szolgálja.

A társadalmi jótékony egyesületek működésének a hatóság munkájával
való kötelező összekapcsolása csak a kormányhatóság intézkedése alapján
lenne keresztülvihető. Addig is azonban, amíg ezt a kérdést kormányrendelet
oldhatja meg, helyes volna, ha az egyesületek saját munkájuk eredményes-
sége érdekében önként keresnék a kapcsolatot a hatóságokkal való együtt-
működés megteremtésére.

Abban a kérdésben, hogy valaki segélyre szorul-e vagy sem, és hogy
a segélyezés adott esetben milyen módon és mértékben történjék, Buda-
pesten elsőfokon a kerületi elöljáró, éspedig a segélytkérő lakása szerint
illetékes kerületi elöljáró dönt.

A kerületi elöljáróknak a segélyezettek csoportjai szerint vezetett
nyilvántartásai alkalmasak arra, hogy az egyesületek tevékenységük
gyakorlásában azok alapján járjanak el, s ezzel a jogtalan és indokolatlan
segélyezések eseteit minden társadalomellenes következményeivel együtt
a minimumra szoríthassák.
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A  kerületi   elöljárók  segélyezési  csoportok  szerint  nyilvántartják:
A) a teljesen munka- és keresetképtelen szegényeket,
B) a teljesértékű munkára képes, munkanélküli ínségeseket,
C) a csökkent munkaképességük folytán támogatásra szorulókat.

Az iskolai segélyezés keretébe felvett gyermekek támogatása ugyan-
csak a kerületi elöljárók nyilvántartásai alapján történik.

A hatósági szegénygondozásnak és ínségenyhítő tevékenységnek újabb
szabályozása révén a székesfőváros polgármestere a segítésre szorulók támo-
gatását a segélyezés terheit viselő társadalom érdekeivel összhangban és
a fennálló törvényes rendeleteknek megfelelően, a szociális és erkölcsi szem-
pontok lehető érvényesítése mellett időszerűén rendezte.

A jótékony egyesületeknek közel 15,000.000 pengőt kitevő évi bevétele
körülbelül azonos azzal az összeggel, amelyet a székesfőváros a községi
háztartás keretében közjótékonysági és szociálpolitikai kiadásai fedezésére
fordít, s ebből a közel 15,000.000 pengőből igen jelentős tétel az a támo-
gatás, amelyet a jótékony egyesületek az államtól vagy a székesfővárostól
akár készpénzben, akár természetben, akár erkölcsi támogatás révén
élveznek.

Semmiképen sem lehet közömbös tehát, sem a főváros, sem a társa-
dalom szempontjából az a kérdés, hogy ezt a hatalmas összeget az egyesületek
önkormányzata valóban helyesen használja-e fel.

Bizonyos, hogy a közhatóságok irányító és ellenőrző tevékenysége
a kerületi elöljárók előbb említett és a gyakorlatban nagyon jól bevált
nyilvántartási rendszere révén helyes alapot adhat a jótékony egyesületek-
nek munkájuk lebonyolításában. Minden jótékony egyesületnek elsősorban
közérdekű céljaiért kell küzdenie. Ezek a közérdekű célok természetükből
eredően megkövetelik azt, hogy az egyesületek megnyugtató módon járjanak
el feladataik megoldásában, s ezért ismételten hangsúlyozom, hogy addig
is, amíg szó lehet arról, hogy a kormányhatóság az egyesületek működésének
a hatóság munkájával való összekapcsolásának kérdését rendezze, — a
jótékony egyesületek maguk keressék a hatóságokkal való szoros kapcsolatot
a közös munka szociális és erkölcsi eredményeinek biztosítására.

Ellenkező esetben jogosan lehet felvetni azt a kérdést, hogy adható-e
közhatóság részéről akár anyagi, akár erkölcsi támogatás olyan egyesület
részére, amelyik a közhatóságtól kapott támogatás felhasználásában nem
a közhatósággal összhangban és nem a közérdek követelményeinek meg-
felelően jár el.



I. RÉSZ.
A jótékony egyesületekről általában.

A jótékony egyesületek fejlődése.

A jótékony egyesületekre vonatkozólag az első adatokat az 1902. évi
statisztikai évkönyv közli. Eszerint a budapesti székhelyű általános jóté-
konysági egyesületek száma 24, a gyermekvédő egyesületek száma pedig 29.
Az 1902. évi statisztikai évkönyv valamennyi egyesületről közli a követ-
kező adatokat:

Az egyesület neve, alapítási éve, tagdíja, tagjainak száma, vagyona,
tartozásai, bevételei, pénztári állománya tagdíjakból, adományokból, állam-
segélyből, fővárosi segélyből, egyebekből. A kiadások részletezésénél az
általános jótékonysági egyesületeknél kimutatja az évkönyv azt, hogy
mennyit költött az egyesület pénzbeli segélyre, betegek, gyermekágyasok
segélyére, árvák segélyére, kiházasítási segélyre, gyógyszerekre, temetkezési
segélyekre, szegények felruházására és élelmezésére, menház fenntartására
és egyéb más jótékony célokra. A gyermekvédő egyesületeknél a lelenc-
házakra, árvaházakra, gyermekek eltartására, óvodákra, egyéb gyermekvédő
célokra és irodalmi működésre fordított kiadásokat is részletezi.

Az 1902. évi székesfővárosi egyesületi statisztika az első egyesületi
statisztikai munkának tekinthető. Sajnos, ma már az észleletek még össze-
hasonlításra sem alkalmasak, olyan nagy a számbeli eltérés a közjótékonysági
és szociálpolitikai ügyosztály nyilvántartójában szereplő közjótékonysági
egyesületek és az Évkönyv-ben szereplő egyesületek között.

Az 1902-es statisztikai évkönyvben felsorolt egyesületi statisztikai
adatokon kívül még egy könyv van, amely Budapest egyesületeivel sta-
tisztikai szempontból foglalkozik. Ez dr. Dobrovits Sándornak »Budapest
egyesületek című műve, mely dr. lllyefalvi I. Lajos szerkesztésében meg-
jelenő Statisztikai Közleményekben került a nyilvánosság elé. Ez a mű
Budapest székesfőváros területén működő valamennyi egyesület statisztikai
vizsgálatát magában foglalja, a jótékony egyesületek vizsgálatával részle-
tesebben azonban nem foglalkozik és nem is foglalkozhatik.
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A jótékony egyesületekre vonatkozó adatok alapos és részletes ismer-
tetése egymagában olyan nagy terjedelmű, hogy egy ilyen általános, minden
egyesület működésére vonatkozó statisztikai könyvbe nem is volna
beilleszthető.

A legrégibb egyesületszerű alakulás a Budai Chevra Kadisa és a Pesti -
Chevra Kadisa Izraelita Szentegylet. Ezek azonban kizárólag vallási alapon
foglalkoztak jótékonysággal. Az előbbi 1768-ban, az utóbbi pedig 1788-ban
alakult. Ezeknek az egyesületeknek célja: izraelita vallású szegények,
özvegyek és árvák segélyezése, izraelita vallású elhunytak tetemei körül
és a gyászházban szükséges vallási gyászszertartások végzése, a halottaknak
az izraelita vallás törvényei és hagyományai szerint való eltemetése, általá-
ban véve bizonyos vallási szertartásoknak megfelelő módon való igazgatása
és kezelése. Ezek az egyesülések tehát nem tekinthetők általános jótékony
egyesületeknek.

Az első ilyen általános jótékonycélú egyesület az 1817. évben alakult
Budai Jótékony Nőegylet és az ugyanezen évben alakult Pesti Jótékony
Nőegylet.  E két egyesület megalakításának története a következő:

A XIX. század elején az egész Európát folytonos izgalomban tartó,
súlyos vér- és pénzáldozatokat követelő napóleoni háborúk teljesen kimerí-
tették Európa összes országait. Magyarország egész területén általános
lett az elszegényedés és különösen a nagy városokban, főképen Budán és
Pesten mérhetetlen a nyomorúság. 1817 telén a legfőbb élelmicikkeknek:
a lisztnek, zsírnak az ára hatszorosára, hétszeresére szökött fel. A két jótékony
egylet 1817-ben alkotott alapszabályainak előszava is nyomatékosan hang-
súlyozza ezt a helyzetet. A kiáltó nyomoron a hatóságok és a vagyonosabb
osztályok társadalmi úton igyekeztek sürgősen segíteni.

Magyarország nádora József főherceg és hitvese Hermina hercegnő
vették kezükbe nálunk a nyomor enyhítésére irányuló törekvések vezetését.
Hermina főhercegnő elhatározta, hogy egyesületet alapít. A főnemes höl-
gyekhez és az előkelőbb polgári nőkhöz fordult, hogy közreműködésüket
kérje a nyomor enyhítését szolgáló egyesület alakításához, s egyúttal enge-
délyt kért a királytól az egyesület megalakítására. Ekkor még az egyletek
alapításához királyi engedély kellett. Hermina főhercegnő kérelmét József
nádor terjesztette fel. A jóváhagyó királyi leirat már 8 nap múlva leérkezett.
A főhercegnő ezután elvállalta az egylet védnökségét s férje, a nádor útján
felterjesztette az egylet alapszabályait, melyet I. Ferenc király elfogadott,
s különös örömét fejezte ki leiratában afölött, hogy a főhercegnő vállalta
el az egylet védnökségét és az egylet támogatását is megígérte. Ezzel az
1817. május 15-én kelt királyi leirattal befejezést nyert az alapítás ténye,
s megindult a »Budai« és vele egyidejűleg a »Pesti« jótékony nőegylet
működése. Mind a két egyletnek alapítása Hermina főhercegnőnek, József
nádor második nejének érdeme, mind a kettőnek ő volt a   védnöknője.
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Az egyidejűleg alakult két egylet külön-külön működött, külön elnöksége,
választmánya, külön vagyonkezelése volt.

A Budai Jótékony Nőegylet tevékenysége a mai budai kerületekre,
az akkori Buda és Ó-Buda városokra terjedt ki. Első elnöke gróf Sándor
Vincéné Szapáry Anna grófnő volt, választmányában pedig képviselve volt
Buda városnak mind a hat akkori kerülete. A választmányi tagok munkájá-
ban résztvettek az úgynevezett »működő tag«-ok is. Első titkára Privitzer
Alajos, a m. kir. helytartó tanácsnak és a nádornak a titkára volt, első
pénztárosa Suppini Antal, a kir. udvari kamara fogalmazója; az egylet
tulajdonát képező anyag- és szertárnak gondozója pedig két budai választott
polgár Handl Pál és Wippenhammer József volt. A választmányi és »működő
tag«-okat a fő- és köznemesség, s a legelőkelőbb budai polgárok, valamint
a városi főtisztviselők feleségeinek sorából választották meg.

Az egylet kezdettől fogva nagy népszerűségnek örvendett úgy a ható-
ságok előtt, mint a budai társadalom minden rétegében. Már az alapítás
évében jelentékeny vagyona gyűlt össze aláírások útján. Az aláírók élén
maga a nádor és neje állottak, úgy, hogy fennállásának már első heteiben
kioszthatott az egylet gyógyszerekre, első segélyre, elzálogosított ruhák
kiváltására, ruhaneműekre, temetésekre, betegek ellátására, szegény gyer-
mekek taníttatására készpénzben 5073 forintot, élelmiszerekben és tűzi-
fában pedig 15.443 forintot, összesen 20.516 forint értéket. Ezenfelül 70
darab új ágyat adományozott a nagyon szűk viszonyok között működő
városi szegényháznak. Ezt a jótéteményt azzal viszonozta Buda és Ó-Buda
választott polgársága, hogy a nőegylet kívánságára ideiglenesen átengedte
a városi szegényház földszinti helyiségeit az egyletnek egy »munkaház«
létesítése céljából.

Ezután majdnem minden évben alakult egy-egy egyesület. A legtöbb:
összesen 9, 1924-ben létesült.

Az egyesületeknek alapítási évük szerinti felsorolását az alábbi táblázat
foglalja magában:



A főváros és a jótékony egyesületek kapcsolata.

A főváros és a jótékony egyesületek között  kettős kapcsolat   van.
1. A főváros I. fokú felügyelő és ellenőrző hatósága az egyesületeknek;
2. az eredményesen működő jótékony egyesületeket mint helyi hatóság

támogatja.
A székesfőváros hatósági teendői már az egyesületek megalakulásánál

kezdődnek. Az alakuló egyesületek kötelesek a kormányhatósági
láttamozási,
illetve jóváhagyást igénylő közgyűlési határozataikat, illetve alapszabá-
lyaikat a m. kir. belügyminiszter láttamozásának, illetve jóváhagyásának
elnyerése céljából a  közgyűléseket követő naptól számított 30 nap
alatt
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a törvényhatóság első tisztviselőjéhez benyújtani. (A m. kir. belügyminiszter
181.000/1937. B. M. VII. a. számú körrendelete.)

Az egyesületek kötelesek a vezetőség tagjainak személyében beállott,
valamint az egyesület hivatalos helyiségére vonatkozó bárminemű változást
az azt követő 15 nap alatt a törvényhatóság első tisztviselőjéhez bejelenteni.

Az alakuló közgyűlésről felvett jegyzőkönyvet és a benyújtott alap-
szabály tervezetet a székesfőváros polgármestere terjeszti fel előzetes vizs-
gálat és véleményezés után, jóváhagyás végett a belügyminiszterhez.

A 77.000/1922. B. M. VII. a. számú belügyminiszteri rendelet értelmé-
ben a székesfőváros polgármestere, amennyiben az alapszabályok jóvá-
hagyása iránt hozzá benyújtott kérvények nem felelnének meg a megkívánt
általános feltételeknek, erről az érdekelt egyesületek vezetőségét rövid úton
értesíteni tartozik éspedig annak megjegyzése mellett, hogy a szükséges
pótlások hiányában az alapszabályok jóváhagyására vonatkozó kérelmet
a belügyminiszter érdemleges tárgyalás nélkül elutasítja.

A törvényhatóság első tisztviselői az alapszabályok láttamozására
vonatkozó ügyek felterjesztése alkalmával a kérelem érdemi részét illetően
is részletes javaslatban kötelesek véleményüket jelenteni arról, hogy az új
egyesület alakulása közérdekből indokolt és szükséges-e, vagy pedig nem.

A már működő egyesületeknél valamely törvénybe, rendeletbe, vagy
az alapszabályok rendelkezéseibe ütköző, az egyesület, vagy a tagok vagyoni
érdekeit veszélyeztető, az alapszabályokban kitűzött célokkal ellenkező
közgyűlési határozatokat az érdekeltek a törvényhatóság első tisztviselőjénél,
Budapesten a polgármesternél panasszal támadhatják meg. Kérhetik a
közgyűlési határozat megsemmisítését és az egyesületnek újabb alapszabály-
szerű határozat hozatalára való utasítását.

A polgármesternek a közgyűlési határozatok ellen benyújtott panaszok
tárgyában hozott véghatározatát a közlést követő naptól számított 15
napon belül a belügyminiszterhez lehet megfellebbezni.

Ha az egyesület valamely szerve, vagy közege eljárása során túllépi
hatáskörét, megszegi az alapszabályok rendelkezéseit és a sérelmet szenvedő
tag jogos panaszát az egyesület arra illetékes szervei nem orvosolják, illetve
az orvoslásra irányuló kérelmét elutasítják, a sérelmet szenvedő tag az
illetékes törvényhatóság első tisztviselőjétől — Budapesten a polgármestertől —
kérheti a jogorvoslatot.

Az 1394/1873. számú belügyminiszteri körrendelet 4. pontja értelmében
indokolt panaszok esetén a panaszt a törvényhatóság első tisztviselője
azonnal köteles megvizsgáltatni és az állam, vagy az egyleti tagok érdekében
minden szükséges intézkedést köteles megtenni, fontosabb esetekben pedig
köteles tett intézkedéseiről a m. kir. belügyminiszterhez esetenkint jelen-
tést tenni.



13

Az egyesületek működésével kapcsolatban a polgármester az egyesüle-
tek ellen vizsgálatot rendelhet el és a vizsgálat eredménye alapján az egye-
sületek további működését illetően köteles a belügyminiszternek javas-
latot tenni.

Az 1394/1873. eln. számú belügyminiszteri körrendelet 2. pontja, a
773/1874., a 182.920/1913., a 88.319/1919., az 58.919/1920. és a 45.093/1922.,
valamint a 181.000/1937. számú belügyminiszteri körrendelet intézkedik
az egyesületi nyilvántartás kiépítéséről. E rendeletek értelmében az egye-
sületek közelebbi pontos címüket, valamint az ezekben beálló változásokat
kötelesek haladéktalanul bejelenteni az ellenőrző hatóságoknak, úgyszintén
azokat az adatokat is, amelyeket a hatóságok a nyilvántartási adatok teljes-
sége és megbízhatósága érdekében kérnek be tőlük, mert az egyesületekre
vonatkozó adatok hiányában egyrészt nem tudják az illetékes hatóságok az
ellenőrzést megfelelően gyakorolni, másrészt az egyesületeket az őket
érdeklő intézkedésekről időveszteség nélkül értesíteni.

Az egyesületekről nyilvántartást vezet a m. kir. belügyminisztérium
illetékes osztálya és a törvényhatóságok első tisztviselője. A m. kir. belügy-
minisztérium illetékes osztályában vezetett nyilvántartásban a m. kir.
belügyminiszter fűfelügyeleti jogköre alá tartozó összes egyesületek fel
vannak véve. A törvényhatóságok csak a területükön működő egye-
sületekről vezetnek nyilvántartást. Ezek a nyilvántartások viszont nem-
csak a m. kir. belügyminiszter, hanem a többi szakminiszter főfelü-
gyeleti jogköre alá tartozó egyesületek névjegyzékét és egyéb adatait
is tartalmazzák.

A Budapest székesfőváros területén működő közjótékonysági és
karitatív egyesületek nyilvántartásáról rendelkezik a székesfőváros népjóléti
igazgatásáról szóló 1448/1927. közgyűlési számú szabályrendelet is.
E szabályrendelet értelmében minden Budapesten működő közjótékonysági
és karitatív egyesület adatszolgáltatásra köteles. Az egyesületek részére
az adatszolgáltatásra szolgáló űrlapokat a közjótékonysági és szociálpolitikai
ügyosztály egyesületi nyilvántartója adja ki.

Kötelezővé teszi az adatszolgáltatást a m. kir. belügyminiszter
181.000/1937. B. M. VII. a. számú körrendelete, mely az egyesületek műkö-
désének fokozottabb felügyeletéről és ellenőrzéséről szól. A rendelet 5. pontja
értelmében az egyesületek kötelesek mind a belügyminiszternek, mind
pedig a felügyeletre, illetve az ellenőrzésre hivatott összes hatóságoknak
ezek felhívására az egyesületi működésükre vonatkozó adatokat, a felhívás-
ban meghatározott határidő alatt megadni. Ugyanennek a rendeletnek 8.
pontja kimondja, hogy ha az egyesület a rendeletben megszabott benyújtási,
bejelentési, illetőleg adatszolgáltatási kötelességének ismételten sem tesz
eleget, a törvényhatóság első tisztviselője köteles erről — a szükséges fel-
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ügyeleti hatósági  intézkedések  megtétele  végett — a belügyminiszterhez
jelentést tenni.

A jóváhagyott alapszabályok egy eredeti példányát a székesfővárosi
levéltár, egy másik eredeti példányát az illetékes kerületi elöljáróság őrzi.

A közölt adatok felvételének módja.

A főváros a népjóléti szabályrendelet értelmében minden évben adat-
szolgáltatást követel a Budapest székesfőváros területén működő közjóté-
konysági és karitatív egyesületektől. Az adatszolgáltató-lapokat a közjóté-
konysági és szociálpolitikai ügyosztály egyesületi nyilvántartója vizsgálja
felül. Megállapítja az ügyosztály azt, hogy:

1. az egyesület mennyire felel meg alapszabályszerű céljának,
2. megállapítja a bevételek és kiadások egymáshoz való arányát és

azt, hogy az egyesület milyen összeget fordít karitatív és közjótékonysági
célra;

3. megérdemli-e az egyesület a hatóságok anyagi és erkölcsi támo-
gatását.

Az adatszolgáltatás kapcsán az egyesületek felülvizsgálatának tehát
hármas célja van.

1. A kötelező hatósági felülvizsgálat, melyet a polgármester, mint az
egyesületek elsőfokú felügyelő és ellenőrző hatósága gyakorol, ebben a
vonatkozásban csak az alapszabályok betartásának, az egyesületi szervek
szabályszerű működésének biztosítására irányul.

2. A bevételek és kiadások alakulásának összehasonlításával a vizs-
gálatnak az a célja, hogy megállapítsa, mennyire képes az egyesület saját
erejéből megfelelni az alapszabályokban kitűzött céljának. Megállapítja,
mennyire életképes az egyesület, anyagi ereje, s erkölcsi értéke elég bizto-
síték-e az egyesület további fenntartásához.

3. A vizsgálat harmadik célja az, hogy a hatóságoknak az egyesületekkel
szemben való magatartását a vizsgálat eredményei alapján meghatározza.

A közjótékonysági és szociálpolitikai ügyosztály egyesületi nyilván-
tartója által kibocsátott adatszolgáltató-lap négy fejezetben több mint
547 kérdést tartalmaz. Az adatszolgáltató-lap igyekszik kimeríteni a jótékony
munka minden ágát. Sajnos, az adatok beszerzése igen nagy nehézségekbe
ütközik, az egyesületek sokszor hibásan, vagy hiányosan töltik ki a kérdő-
íveket és igen sok esetben csak többszöri felhívás, helyszíni kiszállás útján
sikerült az adatokat beszerezni. Ez teszi érthetővé azt, hogy részletes egyesü-
leti statisztika Magyarországon feldolgozva nincs.

Az adatszolgáltató-lap mintája:
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Az adatszolgáltató-lapok feldolgozása nem az alapszabályok célkitű-
zéseit, hanem a gyakorlati működés adataival a tényleges állapotot rögzíti le.
Azoknál az egyesületeknél, melyeknek Budapesten kívül is vannak fiók-
egyesületei, csak a Budapestre vonatkozó adatokat tartalmazza. A fiók-
egyesület működésének ismertetése csak abban az esetben volt indokolt,
ha az az anyaegyesülettől teljesen függetlenül dolgozik.

Az egyesület címe tekintetében az egyesület alapszabályokban meg-
állapított címe irányadó. Több esetben előfordult már, hogy az egyesületek
kormányhatóságilag még jóvá nem hagyott alapszabálymódosítási tervük
alapján, sőt olykor csak a nem szabatos névhasználatból kifejlődött szokás
alapján még hivatalos irataikban is az alapszabálytól eltérő nevet használnak.

Az alapítási év az alapszabályok alapján került nyilvántartásba.
Az egyesület célját az adatszolgáltató-lap adatai alapján kellett meg-

határozni. Nem az alapszabályokban megjelölt cél az irányadó, hanem az
a munkakör, amelyet az egyesület ténylegesen betölt. Több egyesület külön-
böző védelmi ág csoportjába tartozó jótékonycélt szolgál. Az egyesületek
főcsoportokba való sorozásánál természetesen csak egy célt: az egyesület
főcélját lehet figyelembe venni, a részletes feldolgozásnál azonban az egye-
sület tényleges működése alapján több különböző csoportba is belekerült.
Az adatok ilymódon való felhasználása lehetségessé teszi, hogy a védelmi
munka egy-egy területén működő összes egyesületek száma megállapítható
s áttekinthetők mindazok az egyesületek, amelyek egy-egy cél szolgálatában
akár kizárólagosan, akár túlnyomórészt, vagy csak kisebb keretekben fej-
tenek ki működést.

A szünetelő egyesületek tevékenységét ez a könyv nem ismerteti.
Budapesten jelenleg három szünetelő egyesület van. A m. kir. belügy-
miniszter 181.000/1937. VII. a. B. M. számú körrendeletének 6. pontja
értelmében, ha az egyesület működését elfogadható indokból ideiglenesen
szüneteltetni kívánja, ezt az illetékes törvényhatóság első tisztviselőjének
haladéktalanul bejelenteni és ennek útján a szünetelés engedélyezését a
belügyminisztertől kérnie kell. Az az egyesület, amely működését egy éven
túl belügyminiszteri engedély nélkül szünetelteti, tehát az alapszabály
szerinti hivatását és kötelességét nem teljesíti, okot szolgáltat a feloszlatásra.
A törvényhatóság első tisztviselői tehát, ha ily nem működő egyesületről
tudomást szereznek, annak feloszlatása iránt a belügyminiszterhez haladék
nélkül kötelesek előterjesztést tenni.

Az egyesületi tagoknak a tagság jellege szerint való csoportosítása
nem volt lehetséges, mert maguk az egyesületek is különböző felfogásként
csoportosítják tagjaikat. így például az alapító tagság egyik egyesületnél
azt jelenti, hogy az alapításban részt vesz, a másiknál, hogy egyszeri,
nagyobbösszegű hozzájárulással támogatta az egyesületet. Van olyan egye-
sület, amelynél az alapító tagnak szavazati joga van, viszont van olyan is,
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amelyiknél ez nincsen. Így tehát a tagság megjelölése csak kizárólag a
tagok (beleértve az alapító, rendes, pártoló és egyéb tagokat is) számának
megállapítására szorítkozik.

Az évi tagdíjra vonatkozó adatok feldolgozásánál az átlagos tagdíjak
nincsenek számításba véve.

A bevételeknél el kellett különíteni a készpénzbevételeket és a ter-
mészetbeni segélyekből, adományokból származó bevételeket. Az áttekint-
hetőség kedvéért a természetbeni bevételek is pengőértékben vannak felvéve,
bár valószínű, hogy ezeknek a bevételeknek átszámítása nem mindenütt
a napi áraknak megfelelően történt. Külön tételek az egyesület állandó
bevételei: az egyesületi vagyonjövedelmek, üzemi, üzletszerű bevételek,
alapítványi hozadékok, tagsági díjak, állandó gyűjtésekből folyó bevételek;
és külön tételek a rendkívüli bevételek: a pénzbeli segélyek, adományok
stb. Végül külön tételek a térítési díjak, illetve tartásdíjak is.

A kiadások három főcsoportja:
1. a jótékony célra fordított összegeket,
2. a személyzeti költségeket és
3. az üzemi kiadásokat foglalja magában.
A vagyoni állapotnál a készpénz, az értékpapír, az ingatlan és ingó-

vagyon külön van felvéve.
A részletes feldolgozás első tétele a segélyezésekre terjed ki. Ez a

fejezet összes tételeinél a Budapest székesfőváros területén kiosztott segé-
lyekre vonatkozó adatokat, illetve a budapesti lakóhellyel bíró egyének
segélyezési adatait tünteti fel, éspedig külön a pénzbeli és külön a termé-
szetbeni segélyeket.

Ugyanazon segélynemek csak egyszer lehetnek feltüntetve s ezért
az intézetekben a gondozottak részére adott ellátás, mint például napközi-
otthonokban kiosztott reggeli, tízórai stb. a természetbeni segélyezésnél
nincs felvéve.

A természetbeni segélyezés az étkeztetés, a nyers élelmiszerekkel és
háztartási cikkekkel való segélyezés, felruházás, fűtőanyaggal való segélyezés,
gyógyszersegély, munkaeszközökkel és munkaanyaggal való segélyezés
szerint van csoportosítva.

Külön fejezetben ismerteti a bölcsődék, óvodás és iskolás napközi-
otthonokat. Ezeknél a férőhelyek számának megállapításánál a vizsgálat
kiterjedt a 0—1 éves, 1—3 éves, 3—6 éves és 6—14 éves korú gondozottak
számának megállapítására is.

Külön fejezet ismerteti az árva, talált, elhagyott, züllött, testi, szellemi,
vagy érzékszervi fogyatékos gyermekek intézeti gondozása és nevelésére
vonatkozó adatokat, annak megállapításával, hogy hány budapesti gyermek
eltartásáról gondoskodnak az egyesületek s ezért fel kellett tüntetni a gon-
dozott gyermek szüleinek,  illetve eltartására  köteles  hozzátartozójának,
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gyámjának lakóhelyét is. Megállapítható az is, hogy a gondozottak közül
hányat képeznek ki az intézeteket fenntartó egyesületek iparos és kereskedői
pályára és hányat szellemi pályára.

A gyermekvédelemmel kapcsolatban külön csoportosítottak a gyer-
mekek üdültetése, nyaraltatása, szanatóriumi gondozására vonatkozó adatok,
valamint a  Budapestről  lefolytatott  kirándulások.

Ezek mellett a gyermekek szórakoztatására, játék- és mesedélutánok ren-
dezésére, a gyermek foglalkoztatására vonatkozó adatok is megállapíthatók.

Külön fejezetben ismerteti a patronage munka és a pályaudvari misszió
adatait, vamint a 12 éven felüli gyermekek foglalkoztatásának és a munka-
iskoláknak eredményeit.

Kimutathatók a munka- és állásközvetítésre anya-, tanonc-, diák,
munkás, munkásnő és cselédotthonokra vonatkozó adatok is. Összegezettek
a felnőtt munkaképtelenek, testi, szellemi és érzékszervi fogyatékosok,
valamint az aggok intézeti gondozásának adatai s a hajléktalanok elhelye-
zésére vonatkozó adatok is.

A szociális szempontból egészségügyi gondozásra szorulók részére
létesült egészségvédelmi intézmények ismertetésénél megállapítható, hogy
az egyesület betegrendelőt, kórházat, szanatóriumot, vagy egyéb egészség-
védő intézetet tart-e fenn, s van-e az egyesületnek járóbetegek részére külön,
ingyenes rendelője is. Az egyes szakrendelők külön vannak felsorolva.
Ugyancsak külön vannak megjelölve az egyesületek által fenntartott szülé-
szeti osztályok és kórházi jellegű szülőotthonok is.

Megállapítható az is, hogy az egyesületek foglalkoznak-e ingyenes
jogvédelemmel és tanácsadással, oktató előadások tartásával és propagandá-
val. Végül mindazok a könyvek, füzetek, folyóiratok és más kiadványok
is kimutathatók, melyeket az egyesület a vizsgálat évében kiadott.

Sajnos, az adatok összeállításánál több egyesület többszöri felszólítás
és sürgetés ellenére sem szolgáltatta be pontosan az adatokat s ezért több
egyesületnél a hiányzó tételek »ismeretlen«-ek maradtak.



II. RÉSZ.

A jótékony egyesületek adatainak ismertetése.
Az egyesületek főbb csoportjai.

Az egyesületek működésük szerint hét főcsoportba sorozottak. Ezek
a csoportok a következők:

1. segélyező egyesületek,
2. gyermekvédő egyesületek,
3. otthont nyújtó egyesületek,
4. szociális és kultúrcélú egyesületek,
5. aggokat és nyomorékokat védő,
6. egészségvédő,
7. egyéb, más jótékonycélú egyesületek.
Vannak olyan egyesületek, melyek többféle működési kört töltenek

be, ezek azonban abba a csoportba vannak sorolva, amelyik főcsoportba
leginkább tevékenykednek.

Az 1937. évi adatszolgáltató-lapok alapján a jótékony egyesületek
nyilvántartójában a nyilvántartott egyesületek száma 239. Ezek a követ-
kezőképen oszlanak meg:

1. a segélyző egyesület.............................................................. 67 23%
2. gyermekvédő      «       ........................................................... 47 20%
3. otthont nyújtó  «       ............................................................. 21 9%
4. szociális és kultúrcélú egyesület .......................................... 23 10%
5. aggokat és nyomorékokat védő egyesület............................. 20 8%
6. egészségvédő egyesület......................................................... 36 15%
7. egyéb egyesület ..................................................................... 25 10%

Összesen .................. 239 100%

Az egyesületek között tehát legtöbb a segélyző egyesület, ez az összes
egyesületek 28%-a, utána következnek a gyermekvédő (20%), majd az
egészségvédő egyesületek (15%). Legkevesebb az aggokat és nyomorékokat
védő egyesület (8%). Mindezek a számok azt bizonyítják, hogy a társadalom
áldozatkészsége elsősorban az azonnali adakozásban, a segélyezésben nyil-
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vánul meg. Nagy az érdeklődés a gyermekvédelmi egyesületek iránt is,
az aggokat és nyomorékokat védő intézmények viszont eléggé háttérbe
szorulnak.

Az egyesületek megoszlása kerületek szerint.

A székesfőváros lakosainak és a jótékony egyesületeknek megoszlása
kerületek szerint. (Az 1935. évi népszámlálás adatai szerint):

Lakosok száma     Egyesületek száma

I. kerület.................................................................... 22.287 12
II.       «      .................................................................. 57.486 13

III. « ...................................................................... 62.587 11
XI.       «      ................................................................. 58.637 10

XII.        «       ................................................................. 48.055 —
Jobbpart  .......................................................................... 249.052 46

IV. kerület .................................................................. 25.673 34
V.       «      ................................................................. 71.817 17

VI.       «      ................................................................. 101.434 16
VII.       «      .................................................................. 137.103 31

VIII.        «       ................................................................. 144.569 47
IX.       «       ................................................................ 99.835 26
X.       «       ................................................................ 70.349 5

XIII. «      ................................................................ 81.719 —
XIV. «       ............................................................... 78.880 17
Balpart   .......................................................................... 811.379 193

Budapest ..................................................................................... 1,060.431 239
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Az egyesületek száma a lakosság számához viszonyítva a következő:
a legtöbb egyesület van a VIII. kerületben, s ennek a kerületnek van a
legtöbb lakossága is. Utána következik a IV. kerület, bár a kerület lakosai-
nak száma csak 25.673. Ez egyrészt azzal magyarázható, hogy a IV. kerület
földrajzi középpontja Budapestnek, másrészt pedig a kerület lakosai túl-
nyomórészt a vagyonosabb osztályhoz tartoznak, akik leginkább áldoz-
hatnak jótékony célra. A XII. kerületben perifériális fekvése miatt egy-
általán nincs jótékony egyesület. Nincs jótékony egyesület a XIII. kerület-
ben sem, ez viszont Budapest legszegényebb kerülete. Általában az egye-
sületek száma nincs arányban a lakosság számával, mert ez a szám a lakosság
anyagi viszonyai, a kerület társadalmi viszonyai stb. szerint alakul.

Munkaterület szempontjából egyébként az egyesületek kerületi meg-
oszlásának nagyobb jelentősége nincsen. Az egyesületek a székesfőváros
egész területén, sőt az országos egyesületek az ország egész területén is
működnek. A székesfővárosban 1,060.431 emberre 239 jótékony egyesület
jut, amely aránylag nem mondható nagy számnak, ha figyelembe vesszük
azt, hogy az összes társadalmi egyesületek beszámításával Budapesten
100.000 lakosra 222 egyesület jut. Az utolsó 20 évben a jótékony egyesületek
száma erősen csökkent. A hatóságok fokozottabb mértékben vizsgálják
felül az egyesületek működését, sok egyesületet a hatóság feloszlatott, sok
életképtelen egyesület pedig megszűnt. 100.000 lakosra tehát általában
véve a székesfőváros területén 24 jótékony egyesület jut.

Érdekes, hogy a szociális és kultúrcélú egyesületek közül csak egy
van Budán, a többi 22 a főváros balpartján működik. Csaknem hasonló
az arány a gyermekvédő egyesületeknél is, itt a jobbparton működő egye-
sületek száma 8, a balparton működő egyesületek száma 39. Általában
véve az egyesületek túlnyomórésze a Duna balpartján helyezkedett el.

Az egyesületek hivatalos órái.

A 239 nyilvántartott egyesület közül 20-nak nincs hivatalos órája,
34 egyesület ismeretlen időben tartja hivatalos óráját. 11 hivatalos órát
tart hetenkint 52 egyesület, 12—29 órát hetenkint 57 egyesület, heti
30 óránál is több hivatalos órát tart 76 egyesület.

Általában véve a gyermekvédő egyesületek tartják a legtöbb hivatalos
órát, utána következnek az egészségvédő, otthont nyújtó egyesületek.
Az egyesületeknek ez a két csoportja intézeteket tart fenn, s ezért van
szükségük a rendszeres hivatalos órákra. Emellett úgy a gyermekvédelem,
mint az egészségvédelem munkaterületén csak úgy lehet eredményes a
működés, ha a rászorulók részére rendszeresen áll a támogatás rendelkezésre.
A legtöbb hivatalos óra nélküli egyesület a segélyző egyesületek között van,
ezeknek száma 10. A hivatalos órák száma mindenesetre képet ad az egye-
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sületek működéséről is. Azok az egyesületek, amelyeknek állandó hivatalos
órájuk nincsen, nem is foglalkoznak állandóan és rendszeresen védelmi
munkával. Ilyenek elsősorban a segélyező egyesületek. Ezek természetbeni,
vagy pénzbeli adományaikat vagy posta útján, vagy főleg a karácsonyi
ünnepek alkalmával osztják szét.

Az egyesületi tagok száma.
Az 1878-ban a jótékony egyesületek összes taglétszáma 7421 volt.

Az itt következő adatok szerint 1932-ben ez a szám 62.41 l-re növekedett,
az 1937. évi adatszolgáltatás alapján megállapított egyesületi taglétszám
pedig 326.162 volt. A székesfőváros lakossága tehát fokozódó érdeklődéssel
kapcsolódik a jótékony egyesületek munkájába. Az egyesületi taglétszám
a lakosság számához viszonyítva meghaladja a 30%-ot, amely azt mutatja,
hogy csaknem minden harmadik lakos tagja valamely egyesületnek.

1937-ben egy egyesületre általában 1370 egyesületi tag esik. Ez azonban
csak hozzávetőleges szám, mert egy-egy tag lehet több egyesületnek tagja is.
Ez esetben a statisztikai adatokban ugyanaz az egyén többszörösen is szerepel.

A budapesti keresők száma az 1935. évi adatok szerint 610.265 volt,
tehát a keresők 53%-a tagja valamely jótékony egyesületnek. Csaknem
minden második keresőre jut egy egyesületi tagság.

Az  egyesületek  taglétszámát  kerületenkint  vizsgálva,   a  következő
a helyzet:

I. kerület, egyesületi tagok száma...................................................... 3.824
II.       «               «           «         « ................................................. 3.772

III. «               «           «          « ................................................. 1.440
IV. «                «            «          « ................................................. 32.275
V.        «                «            «          « ................................................. 8.572

VI. « « « «       ...................................................... 108.880
VII. « « « «       ...................................................... 23 231

VIII. « « « «       ...................................................... 48.573
IX. « « « «       ...................................................... 23.946
X. « « « «       ...................................................... 627

XI. « « « «       ...................................................... 4.884
XIV. « « « «       ...................................................... 66.138

Összesen ...................... 326.162
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Az egyesületeket taglétszámuk nagysága szerint csoportosítva, lát-
ható, hogy általában véve legtöbb a 100—250 taglétszámú egyesület. Ezután
következnek az 500-nál nagyobb taglétszámú egyesületek, amelyek az
összes egyesületeknek csaknem 23%-át teszik ki.

Vannak egyesületek, amelyeknek tagjai természetes személyek, s
vannak olyanok is, amelyeknek tagjai jogi személyek. Ilyenek az anya-
egyesületek és a szövetségek. Ezeknél a fiókegyesületek szerves összefüg-
gésben vannak az anyaegyesülettel és annak alapszabályai alapján működnek.
Az egyesületeknek valamely szövetségbe való belépése vagy onnan kilépése
az egyesületek szabad elhatározásától függ és az egyesület több szövet-
ségnek is tagja lehet.

Budapesten öt olyan egyesület működik, amelyeknek tagjai más
egyesületek, illetve jogi személyek.

Ezeknek az egyesületeknek összesen 1386 tagegyesületük van. A leg-
több tagegyesülete, illetve szervezete van az Országos Stefánia Szövetség-
nek, amely az ország egész területén 557 intézetet tart fenn.

Mindössze 9 olyan egyesület van, amelynek taglétszáma 25—50 között
van. Ezek közül 2 segélyző egyesület, 1 otthont nyújt, 2 szociális és kulturális
célú, 1 aggokat és nyomorékokat véd, 2 pedig egészségvédő egyesület.

A legkisebb a taglétszáma az 1903-ban alakult Budapesti Szent Vince
Egyesületnek. Tagjainak száma:  4.

A legnagyobb a taglétszáma a Hadirokkantak, Hadiözvegyek és
Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetségének. 102.646 tagjukból körülbelül
50.000 a vidéki tag.

Az egyesületi főcsoportok megoszlása a tagok létszáma szerint:
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Taglétszám tekintetében első helyen állanak a vegyes egyesület.
Ezek az egyesületek többiráyú szociális tevékenységet fejtenek ki, a tagok
száma: 131.533. Ezután következnek a gyermekvédő egyesületek, 88.041
taglétszámmal.

A további sorrend a következő:
Segélyző egyesületek 50.699 taggal,
Szociális és kultúrcélú egyesületek 16.784 taggal,
Otthont fenntartó egyesületek 16.153 taggal,
Aggokat és nyomorékokat védő egyesületek 12.925 taggal,
Egészségvédő egyesületek 10.027 taggal.
A gyermekvédő egyesületeken kívül igen sok tagja van a segélyzi

egyesületeknek is. Meg kell állapítani, hogy a társadalom általában hajiandi
az azonnali segítésre. Ez a segélyezési mód azonban igen sok esetben rend
szertelen és káros következményei ma már közismertek. Ki kell küszöböln
tehát minden szociális tevékenységből és helyette a rendszeres támogatáí
tartósabb eredményeit kell megfelelő eszközökkel biztosítani.

A jótékony egyesületek tagjainál a nők száma csaknem meghaladja
a férfiak számát. A tagok 18 éven felüliek. Az egyesületi jogszabályok értel-
mében kiskorú csak szülői, vagy gyámi beleegyezéssel lehet tag. Iskolai
fegyelem alatt állók pedig általában egyesület tagjaiul nem vehetők fel.

A taglétszám természetesen még nem elegendő annak megállapításához,'
hogy milyen a társadalom érdeklődése az egyesületekkel szemben. Feltét-
lenül figyelembe kell venni az egyesületek bevételeit is.

A taglétszám és a bevételek viszonya a következő:
Egy tagra jut

Egyesületi főcsoport Tagok száma Bevétel átlag   bevétel
pengőben

Segélyző ....................................................... 50.699 1,138.649 22-46
Gyermekvédő .............................................. 88.041 4,290.230 48-73
Otthont fenntartó .......................................... 16.153 703.983 43-58
Szociális és kultúrcélú   ............................... 16.784 146.542 8-75
Aggokat és nyomorékokat védő   ................ 12.925 872.550 67-66
Egészségvédő  ............................................. 10.027 4,135.644 412-45
Egyéb szociális célú .................................... 131.533 3,179.638 24-17

Összesen............... 326.162 14,467.236 44*35

Egy tagra általában véve 44*35 pengő évi bevétel jut. A legkisebb
az átlagos bevétel a szociális és kultúrcélú egyesületeknél, ahol mindössze
csak 8*75 pengő az átlagos bevétel. Legtöbb a bevétel az egészségvédő egye-
sületeknél: 412-45 pengő. Az egészségvédő egyesületek a befizetett összegek
ellenében megfelelő ellenszolgáltatást is adnak tagjaiknak, ezért ilyen
szembeszökően magas a bevételi arányszám. Hangsúlyozni kell azonban
azt, hogy ezek a bevételek nemcsak a tagsági díjakat jelentik, hanem az
egyesületek valamennyi más bevételét is.
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Az egyesületek tisztikara.

Az egyesületeknél sok esetben csak a tisztikar tagjai végzik a rend-
szeres munkát.

Az egyesület tisztikarának létszáma következőképen alakul:
A tisztikar Ezek közül

Egyesületi főcsoportok                                     létszáma f^j                  ng

Segélyező................................................................ 382 275            107
Gyermekvédő ........................................................ 242 211              31
Otthont fenntartó ................................................... 139 94              45
Szociális és kultúrcélú  ......................................... 146 92               54
Aggokat és nyomorékokat védő   ......................... 127 91              36
Egészségvédő  ........................................................ 203 164              39
Egyéb szociális célú ............................................. 155 85               70

Összesen........... 1.394 1.012            382

Amint látható, az egyesületek irányításában sokkal nagyobb számban
vesznek részt a férfiak, mint a nők. Az egyesületek elnöki, ügyvezető elnöki,
főtitkári, számvizsgálói, ellenőri feladatait majdnem mindenütt férfiak
végzik el. Az egyesületi tisztikarból 72% férfi és 28% nő.

Az egyesületi tisztikarok tagjainak foglalkozási ágak szerint való
csoportosítása:

Amint általában minden közérdekű politikai és társadalmi megmoz-
dulásnál, a szociális egyesületeknél is, az ügyvédek vannak a legnagyobb
számban képviselve. Azután következnek a köztisztviselők és magántiszt-
viselők egyenlő arányban. Igen sok nyugalmazott köztisztviselő is résztvesz
az egyesületek irányításában. Szembetűnő az, hogy a fel nem sorolt, úgy-
nevezett egyéb foglalkozásúak száma 509. Az »egyéb« foglalkozásúak közé
soroltam az összes olyan nőket is, akiknek nincs önálló   foglalkozásuk.
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Az egyesületi életben például körülbelül 350 magasállású egyén felesége
vesz részt. A tanárok aránylag legjobban a gyermekvédő egyesületek iránt
érdeklődnek. A kereskedők igen nagy számmal vesznek részt a segélyző
egyesületek irányításában. Az iparosok ugyancsak a segélyző egyesületek
irányításában csaknem 40%-os arányban vannak képviselve. Mindössze
21 mérnök vesz részt az egyesületi élet irányításában. Igen alacsony a számuk
a nyugalmazott magántisztviselőknek is, viszont az aktív magántisztviselők
az otthonokat fenntartó egyesületeknél működnek nagyobb számban.
A nők érdeklődése a segélyző egyesületek iránt nyilvánul meg nagyobb
mértékben. Az egyesületeknél egyes tisztségeket alapszabályszerűen meg-
választott tagok töltenek be, s ezek végzik a tisztséggel járó teendőket.
Ezek mellett sok a rendszeres fizetéssel alkalmazott tisztviselő is. Kétség-
telen, hogy az egyesületi tisztségek nem szolgálhatnak egyéni anyagi érdekek
kielégítésére, vannak azonban olyan feladatok és olyan terhek, amelyeknek
vállalását megfelelő ellenszolgáltatás nélkül megkívánni nem lehet.

Az egyesület adminisztratív teendőit általában az elnök, ügyvezető
elnök, titkár, pénztáros és ellenőr végzi. Nagyobb egyesületeknél a tisztikar
létszáma nagyobb. Különösen nagy az úgynevezett tiszteletbeli tisztikari
tagok száma. Ezek az egyesület munkájában nem vesznek részt, csak a
tiszteletbeli címet viselik.

Az egyesületi alapszabályod a tisztikar minden egyes tagjának hatás-
körét pontosan megállapítják. A tisztikar tagjai az egyesület ügyeinek
vezetéséért anyagi felelősséggel is tartoznak.

Az egyesületek választmánya.

A választmány taglétszáma nincs megállapítva, számuk általában
az egyesületi tagok létszámának egytizede. Igen fontos szerepe van a
választmánynak a tagfelvétellel kapcsolatban. A tagfelvétel felett a
választmány dönt. Az egyesületi élet több más jelentős feladata is csak
a választmány előzetes hozzájárulásával vihető keresztül.

Az egyesületi számvizsgáló bizottság.

Minden egyesület vagyonkezelésének felülvizsgálására legalább három
teljesen cselekvőképes tagból álló számvizsgáló bizottságot kell választani
a közgyűlésnek. A bizottság tagjainak száma 3, 5 vagy 7 is lehet. Lényeges
a páratlan szám, mert egy elnököt választanak maguk közül, aki vitás
esetekben szavazatával dönt. A számvizsgálóbizottság tagjai az egyesületben
megbízatásuk tartama alatt semmiféle más tisztséget nem viselhetnek.
Megbízatásuk rendszerint egy évig tart. Ez időtartam alatt a pénzkezelést
bármikor megvizsgálhatják, a számadási év lezártával pedig az évi zár-
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számadásra és a pénzkezelésre vonatkozó okmányokat, naplókat és egyéb
iratokat kötelesek részletesen megvizsgálni és vizsgálataik eredményéről
a közgyűlésnek írásban jelentést tenni. Ha évközben észlelnek valamely
szabálytalanságot, azt az elnöknek, fontosabb esetekben pedig a választ-
mánynak, vagy a külön evégett összehívott közgyűlésnek kötelesek be-
jelenteni. A számvizsgáló bizottságnak az egyesületi pénz- és vagyonkezelés
ellenőrzése tekintetében fontos szerepe van, mert a tisztikartól és egyéb
egyesületi szervtől függetlenül testületet képez és így minden befolyástól
mentesen végezheti feladatát. Szükség esetén a számvizsgáló bizottság
rendkívüli közgyűlést is összehívhat.

A tisztikaron és választmányon, valamint a számvizsgáló bizottságon
kívül, különösen a nagyobb taglétszámú egyesületeknél más önkormányzati
szervek is vannak. Ilyenek az elnökség, az elnöki tanács, az igazgatóság,
a bizottságok, szakosztályok stb.

Az egyesületek bevételei.

A Budapesten működő jótékony egyesületek összes bevételei az 1937.
évi adatszolgáltatás szerint 14,466.108 pengőt tettek ki.

A székesfőváros közjótékonysági és szociálpolitikai ügyosztálya az
1937. évi zárószámadás eredménye szerint ínségesek támogatására, szeretet-
otthonokra, hajléktalanok menedékhelyére, anya-, csecsemő- és gyermek-
védelemre, szükséglakásokra összesen 9,929.068 pengőt adott ki, az egyesü-
letek bevétele tehát csaknem 5 millióval haladja túl a hatósági inségenyhítés
céljaira rendelkezésre álló összeget. A székesfőváros lakosságához viszonyítva
13*64 pengő az az összeg, amely az egyesületi bevételekből a székesfőváros
egy-egy lakosára jut. Ha a bevételeket a székesfőváros kereső lakosainak
számához viszonyítjuk, 23*70 pengő jut egy-egy kereső fővárosi polgárra.
Ha figyelembe vesszük azt, hogy országos átlagban a lakosság lélek-
számához viszonyítva valamennyi egyesület pénztárába egy éven át
kereken 10 pengő folyik be, akkor megállapíthatjuk azt, hogy a jótékony
egyesületek iránt ilyen tekintetben is jelentékeny a főváros lakosságának
érdeklődése.

Az egyesületek bevételei kétfélék: pénzbeli és természetbeni bevételek.
A készpénzbevételek az egyesületi vagyon jövedelméből, az úgynevezett

üzletszerű bevételekből, az alapítványok hozadékából, kamataiból, a tagsági
díjakból, gyűjtésekből és jótékonycélú összejövetelek rendezésének bevé-
teleiből, továbbá pénzbeli segélyekből, adományokból, térítési díjakból és
tartásdíjakból alakulnak.

A természetbeni segélyeket az egyesület a fővárostól, az államtól,
más hatóságtól, illetve magánszemélyektől kapja.
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A természetbeni adományok, segélyek, pénzbeli értéke messze elmarad
a készpénzbevételtől, mindössze 374.641  pengőt tesz ki.

Az egyesületek bevételei készpénzben és természetben érték szerint:

Amint látjuk 18 egyesületnek a jövedelme 500 pengőn alul van.
Viszont a legtöbb jótékony egyesület évi készpénzbevétele 10.000 és 50.000
pengő között mozog. 45 egyesületnek az évi készpénzbevétele az
50.000 pengőt is meghaladja. Átlagosan a legnagyobb bevétellel rendel-
kező egyesületek a gyermekvédő és egészségvédő egyesületek. A gyermek-
védő egyesületek közül 14-nek jövedelme 50.000 pengőn felüli, 18-nak
jövedelme pedig 10.000 és 50.000 pengő között van. Az egészség-
védő egyesületek közül tíznek jövedelme haladja meg az 50.000 pengőt,
öt egészségvédő egyesületnek jövedelme pedig 10.000 és 50.000 pengő között
van. A segélyző egyesületek átlagosan véve a legkisebb bevétellel rendel-
kező egyesületek, 25 van közülük olyan, amelyeknek bevétele 1000 és 5000
pengő között mozog. A szociális és kultúrcélú egyesületek közül egy sincs
olyan, amelynek évi bevétele meghaladná az 50.000 pengőt.

A természetbeni bevételek átlagos értéke 1000 és 5000 pengő között
van, 50.000 pengőt meghaladó természetbeni bevétele csak egy egyesület-
nek van, ez a Szent Margit Intézet »Mária Árvaháza« cselédelhelyező
irodája, cselédlányotthona. 162 egyesületnek egyáltalában nincs természet-
beni bevétele. A nagyobbrészt élelmiszerekből s ruházati cikkekből álló
természetbeni bevételek általában jelentéktelen tételek az egyesületi
bevételeknél.

Az egyesületek bevételei, egyesületenkint részletezve:
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Az egyesületek 14,092.595 pengős készpénzbevétele a következőképen
alakul:

Egyesületi vagyon jövedelme........................................................... 491.657 P
Másnemű jövedelem ........................................................................ 3,019.492 «
Alapítványi hozadék ......................................................................... 286.443 «
Tagsági díjakból   ............................................................................. 1,189.463 «
Gyűjtésekből...................................................................................... 1,053.828 «

Pénzbeli segélyek:
fővárostól   .................................................................................... 1,137.875 «
államtól ......................................................................................... 726.783 «
társadalmi egyesületektől............................................................... 249.423 «
magánszemélyektől  ..................................................................... 1,303.626 «

Megtérített kiadások:
a) térítési díjakból ....................................................................... 2,947.063 «
b) társadalmi egyesületek részéről ............................................... 813.089 «
c) főváros részéről  ...................................................................... 281.724 «
d) állam részéről .......................................................................... 587.619 «
Ismeretlen ..................................................................................... 4.510 «

Összesen ......... 14,092.595 P

Az egyesületi bevételnek a természetbeni bevételekkel együtt számított
14,466.108 pengős értéke az egyes főcsoportok között a következőképen
oszlik meg:

Segélyező egyesületek...................................................................... 1,137.521 P
Gyermekvédő egyesületek ............................................................... 4,290.230 «
Otthonokat fenntartó egyesületek ..................................................... 703.983 «
Kulturális egyesületek ..................................................................... 146.542 «
Aggokat és nyomorékokat védő egyesületek   ................................. 872.550 «
Egészségvédő egyesületek  .............................................................. 4,135.644 «
Egyéb egyesületek ............................................................................ 3,179.638 «

Összesen......... 14,466.108 P

A legtöbb bevételük a gyermekvédő és egészségvédő egyesületeknek
van, mindkét főcsoportnak a bevétele meghaladja az évi 4,000.000 pengőt.
A legkevesebb bevétele van a kulturális egyesületeknek, ahol az összes
bevétel mindössze 146.542 pengő.

Az egyesületi bevételek legnagyobb része az egyesület által nyújtott
szolgáltatásokért az igénybevevők által fizetett megtérítés.  Ez 4,629.495
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pengő, ebből 2,947.063 pengőt tesz ki az az összeg, amelyet az igénybevevő
magánszemélyek fizetnek, a többit pedig más egyesületek, a főváros és az
állam téríti meg.

Ilyen címen legtöbb bevételük van az egészségvédő egyesületeknek,
tehát a kórházakat, szanatóriumokat fenntartó egyesületeknek. Ezek az
egyesületek 1,628.684 pengőt vesznek be az intézmények gondozottjaitól,
vagy azok hozzátartozóitól. 724.518 pengőt térítenek meg a társadalmi
egyesületek az egészségvédő intézményeket igénybevevő tagjaik után,
97.153 pengőt a székesfőváros, 82.949 pengőt pedig az állam térít meg az
egészségvédő intézményekbe beutaltak után. Nagy a bevétele ezen a címen
a gyermekvédő egyesületeknek is. Magánszemélyektől 752.644 pengőt,
az államtól 482.174 pengőt, a fővárostól 85.487 pengőt, a társadalmi egye-
sületektől pedig térítés címén 73.861  pengőt vételeznek be.

A készpénzbevételek másik legnagyobb csoportja az egyesületek
másnemű jövedelméből (üzemi, üzletszerű) bevételekből áll. Ennek összege
3,019.492 pengő. Ezen a címen a vegyes egyesületek 1,508.351 pengőt,
az egészségvédő egyesületek 688.050 pengőt, az aggokat és nyomorékokat
védő egyesületek 424.539 pengőt, a gyermekvédő egyesületek 162.509 pengőt,
a segélyző egyesületek 125.635 pengőt, az otthonokat fenntartó egyesületek
80.899 pengőt, a kulturális egyesületek pedig 29.509 pengőt vételeztek be.

A pénzbeli segélyek, adományok kimutatása a következő:

A pénzbeli segélyek, adományok legnagyobb részét magánszemélyektől
szedik össze az egyesületek. Legtöbbet vételeznek be az egészségvédő egye-
sületek (399.451 pengőt), és a gyermekvédő egyesületek (346.175 pengőt).
A legkevesebb bevételük van ezen a címen a kulturális egyesületeknek,
melyek magánszemélyektől mindössze 4410 pengőt kapnak. A kulturális
egyesületeknek térítési díjakból egész jelentéktelen, mindössze 1851 pengő
bevételük van, mert a kulturális egyesületek nem tartanak fenn intézeteket.

A székesfőváros a legnagyobb összeggel a gyermekvédő egyesületeket
segélyezi, 909.070 pengőt fordít erre a célra. Az állam a gyermekvédő egye-
sületek segélyezésére 340.092 pengőt adott, magánszemélyek pedig 346.175
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pengőt adtak. 69.982 pengő segéllyel járultak hozzá a többi társadalmi
egyesületek a gyermekvédő egyesületek fenntartásához. Érdekes, hogy amíg
a segélyző egyesületek a fővárostól és az államtól aránylag kisebb összegű
segélyben részesülnek, addig magánszemélyektől és más társadalmi egye-
sületektől jelentős  összeget vételeznek  be.

A tagsági díjból származó bevételek csak igen kis százalékát teszik
ki az egyesületi bevételeknek, 1,189.463 pengő ez a bevétel, amely az
összes egyesületi bevételekhez viszonyítva mindössze 8'4%-nak felel meg.
A gyermekvédő egyesületek jelentős összeget vesznek be segélyek és térítési
díjak címén, tagsági díjakból pedig mindössze csak 175.528 pengő bevé-
telük van. Még nagyobb ez az aránytalanság az egészségvédő egyesületeknél,
amelyeknek 4,135.144 pengős készpénzbevételéből mindössze 09%, azaz
35.516 pengő a tágsági díj bevétele. Legtöbb a tagsági díj bevételük a segélyző
egyesületeknek: 600.756 pengő és a vegyes egyesületeknek:  190.523 pengő.

Szembeszökő ez az aránytalanság, amely a jótékony egyesületek tagdíj
bevételénél mutatkozik. A tagdíjakból eredő 8*4%-os bevételekkel szemben
a Budapesten működő összes, tehát nemcsak jótékony egyesületeknél az
átlagos tagdíjbevétel az összes bevételek 31-2%-át teszik ki. A jótékony
egyesületek nagyobbrészben közadakozásból, fővárosi és állami segélyekből
tartják fenn magukat, nem pedig a tagok rendszeres és kötelező hozzá-
járulásából. Az egyesületi életnek egyik legbiztosabb és legállandóbb alapját
a tagsági díjak alkotják. A társadalom céltudatos áldozatkészsége leginkább
a tagsági díjak összegében jut kifejezésre. A tagsági díjak rendszeres fizetése
teszi lehetővé az egyesület állandó és rendszeres munkáját. Sajnos, a jótékony
egyesületek bizonyos mértékben a köz segélyezéséből: az állami és fővárosi
segélyből élnek, s ez a helyzet többféle irányban károsan befolyásolja az
egyesületi életet. A legalacsonyabb tagdíjat a segélyző egyesületek tagjai
fizetik, de a legmagasabb tagdíjat is segélyző egyesület szedi. 14 segélyző
egyesületnél egyáltalában nincs tagdíj, 16 segélyző egyesületnél az évi
tagsági díj 2 és 4 pengő között mozog, 10 pengőnél több tagdíjat 7 segélyző
egyesületben fizetnek. A gyermekvédő egyesületek évi tagdíja általában
4—6 pengő között, az otthont fenntartó egyesületek évi tagdíja 2 és 7 pengő
között mozog. Ugyanez a helyzet a szociális és kulturális célú egyesületeknél.
Aránylag magas a tagdíj az aggokat és nyomorékokat védő egyesületeknél,
ahol öt egyesületnek az évi tagdíja 10 pengőn felüli kettőnek 8 és 10 pengő,
háromnak 6 és 8 pengő. Az egészségvédő egyesületek tagdíj-statisztikája
a legtarkább. A legalacsonyabbtól a legmagasabbig változik benne a tag-
díjak összege.

Az átlagos évi egyesületi tagdíj 4 és 6 pengő között mozog. 2 és 4
pengőn felüli összegben szedi a tagdíjat 44 egyesület, 10 pengőn felüli tag-
díjat szed 26 egyesület. Egy egyesületi tag átlag évi 3-64 pengő tagdíjjal
járul hozzá a jótékony egyesületek fenntartásához.
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A jótékony egyesületek gyűjtésekből származó bevétele 1937-ben
1,053.828 pengő volt. A székesfőváros lakossága tehát fejenkint körülbelül
évi 1 pengő önkéntes adománnyal járul hozzá a jótékony egyesületek támo-
gatásához. Az adományokat az egyesületek: általában 1. utcai urna- és
perselygyűjtés útján, 2. gyüjtőkönyvekkel, gyüjtőívekkel való gyűjtéssel,
3. levelezőlapok árusításával, 4. bélyegjegyekkel, 5. téglajegyekkel gyűjtik.
A gyűjtések bevételi tétele legjelentősebb a gyermekvédő egyesületeknél.
Ezek közül az Országos Gyermekvédő Liga egymaga májusi utcai gyűj-
tésével 160.000 pengőn felüli összeget gyűjt évente. Ugyancsak nagy összeget
gyűjtöttek az egészségvédő intézetek részére is. A befolyt 136.145 pengő
legnagyobb részét a Budapesti Önkéntes Mentőegyesület gyűjtötte.

A jótékony egyesületek bevételének 3-4%-a az egyesületi vagyon
jövedelméből, 2%-a pedig az alapítványok hozadékából ered. Az egyesületi
vagyon jövedelméből leginkább a gyermekvédő otthonokat fenntartó és
egészségvédő egyesületek gyarapodnak. Ezeknek rendszerint ingatlan-
vagyona van. Az alapítványok hozadéka a vegyes egyesületeken kívül
a gyermekvédő egyesületeknél a legmagasabb. Az egyesületek vagyonából
eredő jövedelem a következőképen alakul:

Az összes jövedelem
pengőben %-ban

Segélyző egyesületek.......................................................... 54.152 5
Gyermekvédő egyesületek ................................................. 236.546 6
Otthonokat fenntartó egyesületek ....................................... 60.233 9
Kulturális egyesületek ........................................................ 5.244 4
Aggokat és nyomorékokat védő egyesületek   ................... 44.969 5
Egészségvédő egyesületek  ................................................ 50.470 1
Egyéb egyesületek............................................................... 40.043 1

A Budapesten működő összes társadalmi egyesületek évi bevétele
60 millió pengő. Ebből 14,466.108 pengő tehát 24% a jótékony egyesületek
bevétele.   1878-ban   a  jótékony  egyesületek  bevétele   mindössze  419.774
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pengő értékű volt, tehát csaknem 35-szörös a jótékony egyesületek bevé-
telének emelkedése. Az összes társadalmi egyesületek bevétele 1878-ban
5,596.000 pengő értékű volt, az 1932. évi 60 millió pengővel szemben.
Együttesen tehát csak 12-szeres az emelkedés.

A jótékony egyesületek iránt megállapíthatóan nagyobb a főváros
lakosságának érdeklődése. Igaz, hogy a főváros lakossága az elmúlt 60 év
alatt számbelileg erősen gyarapodott, s az újabb idők szociális feladatainak
teljesítése elől nem is zárkózhat el a nagyközönség sem; ezt az arányt
a lakosság anyagi ereje és teherviselőképessége mellett mégis kedvezőnek
kell tekinteni.

Az egyesületek kiadásai.

A jótékony egyesületek kiadásai az 1937. évi adatszolgáltatás szerint
14,235.226 pengőt tettek ki. A 14,466.108 pengő bevételhez viszonyítva
a különbözet 230.882 pengő. Az egyesületek a bevételnek csak ilyen kis
részét tartalékolják.

Az egyesületi kiadások a különböző egyesületi főcsoportok között
a következőképen oszlanak meg:

Segélyző egyesületek kiadásai ............................................................ 1,042.772 P
Gyermekvédő egyesületek kiadásai ................................................... 4,188.628 «
Otthonokat fenntartó egyesületek kiadásai ......................................... 686.978 «
Kulturális egyesületek kiadásai .......................................................... 136.043 «
Aggokat és nyomorékokat védő egyesületek kiadásai   ..................... 854.887 «
Egészségvédő egyesületek kiadásai  .................................................. 4,101.558 «
Egyéb egyesületek kiadásai   ............................................................. 3,224.360 «

Összesen ...........  14,235.226 P

A bevételeknek megfelelően a kiadások is a gyermekvédő és egészség-
védő egyesületeknél a legmagasabbak. A legalacsonyabbak a szociális és
kulturáliscélú egyesületeknél.
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72 olyan egyesület van, melynek kiadása 10 és 50.000 pengő között
mozog. Ezekután következik 60 átlagos középegyesület, amelynek kiadása
1000 és 5000 pengő között van. 43 egyesület kiadásai az 50.000 pengőt is
meghaladják.

Az egyesületi főcsoportok sorrendjében megállapítható, hogy az
átlagos kiadás a segélyző egyesületeknél 1000 és 5000 pengő között,
a gyermekvédő egyesületeknél 10.000 és 50.000 pengő, az otthonokat fenn-
tartó egyesületeknél ugyancsak 10 és 50.000 pengő, a kulturális egyesületek-
nél, valamint az aggokat és nyomorékokat védő egyesületeknél pedig 1000
és 5000 pengő között mozog. Az egészségvédő és egyéb egyesületek között
van a legtöbbolyan egyesület, amelynek kiadása 50.000 pengőn felül van.

Valamennyi egyesület között a legtöbb kiadása az Országos Tüdő-
beteg Szanatórium Egyesületnek van. A legkevesebb az Alföldi Magyar
Közművelődési Egyesületnek. Az Országos Tüdőbeteg Szanatórium Egyesület
az anyaegyesületen kívül 12 vidéki fiókegyesületet is fenntart. Kiadásainak
összege 1,271.584 pengő. Az Alföldi Magyar Közművelődési Egyesületnek
az adatszolgáltatási évben nem voltak kiadásai.

Két olyan egyesület van, amelyiknek egyáltalán nincsen kiadása.
11 egyesület kiadásadatai ismeretlenek. Általában csaknem minden
kategóriába található valamelyik főbb csoportból egy-egy egyesület. Egyedül
a kulturális egyesületek között nincs olyan, amelynek évi kiadása az 50.000
pengőt meghaladná.

Az egyesületi kiadások az egyesületek sokirányú tevékenysége követ-
keztében igen változatosak.

A főbb kiadások négy csoportba oszthatók: jótékony célokra fordított
kiadásokra, személyzeti költségekre, üzemi kiadásokra és egyéb kiadásokra.

A jótékony célokra fordított kiadások a következők:
a) pénzbeli segélyek,
b) étkeztetésre, felruházásra és egyéb természetbeni segélyezésre

fordított összegek,
c) intézeti, napközi, kórházi gondozás intézetben, otthonban stb.

elhelyezett anyák, csecsemők, gyermekek, felnőttek eltartásának, ápolá-
sának, gondozásának, üdültetésének költsége,

d) másnemű jótékony és szociális feladatok költségei. Népnevelő,
felvilágosító előadások, egyesületek, csoportok szervezése, röpiratok, folyó-
iratok költsége stb.

A személyzeti kiadásokhoz tartoznak az adminisztrációt végző hiva-
talnokok, orvosok, felügyelők, nevelők stb. összes járandóságai.
Az üzemi kiadásokhoz tartoznak:

a) dologi kiadások, ide tartozik az intézet, intézmény mindennemű
fenntartásának költsége, házbér, irodai költségek,

b) konyha-,  takarító-,  ápoló- és szolgaszemélyzet  évi  járandósága.
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Az egyéb kiadások tétele alá ezekbe a csoportokba nem sorozható
költségek tartoznak.

Az egyesületek kiadásaik legnagyobb részét: 6,058.211 pengőt a
jótékony célok teljesítésére használták fel. Üzemi, dologi kiadásokra
4,288.746 pengőt, más célokra 1,895.292 pengőt, személyzeti költségekre
1,405.925 pengőt, az üzemek fenntartásával kapcsolatban a konyha-, taka-
rító-, ápoló- és szolgaszemélyzet évi járandóságára 583.122 pengőt fordí-
tanak a jótékony egyesületek.

A jótékony egyesületek összes kiadásaiknak mintegy 10%-át fordítják
személyzeti költségekre. A Budapesten működő más társadalmi egyesületek
személyzeti kiadásaihoz viszonyítva kitűnik, hogy a személyzeti költségek
azoknál meghaladják a kiadások 10%-át. Közel 2 millió pengőre rúg az
az összeg, amelyet az összes társadalmi egyesületek tagjai tiszteletdíj címén
a budapesti egyesületek pénztárából  évente felvesznek.

A legnagyobb a személyzeti költség az egészségvédő egyesületeknél
615.513 pengő, ezután következnek a gyermekvédő egyesületek 329.178
pengővel. Ezeknél az egyesületeknél a személyzeti kiadásokat különleges
szempontból kell elbírálni. Az egészségvédő egyesületeknél a főorvosok,
orvosok és az irodai személyzet, a gyermekvédő egyesületeknél ugyanezek
az alkalmazottak s ezek mellett az óvónők, tanítónők, felügyelőnők
munkája mind olyan tartamú elfoglaltságot jelent, amelyet állandó rend-
szeres lekötöttségnek s egyúttal természetesen élethivatásnak is kell tekinteni.
Ezért a munka teljesítése megfelelő ellenszolgáltatás nélkül nem is kívánható.
Ugyanez a helyzet az aggokat és nyomorékokat védő egyesületeknél és
minden más egyesületnél is, amelyek intézeteket tartanak fenn.

Az üzemi kiadások is természetesen az egészségvédő egyesületeknél,
gyermekvédő egyesületeknél és otthonokat fenntartó egyesületeknél teszik
ki a legnagyobb összeget. Ezek a kiadások a következőképen alakulnak:

Konyhai, takarító,
Megnevezés Dologi kiadások        ápoló és esetleges

szolgai személyzet
Segélyező egyesületek ............................................ 89.717 P 11.154 P
Gyermekvédő egyesületek ..................................... 822.970 « 192.911 «
Otthonokat fenntartó egyesületek ........................... 272.150 « 28.313 «
Kulturális egyesületek  .......................................... 42.236 « 945 «
Aggokat és nyomorékokat védő egyesületek   ....... 147.336 « 12.211 «
Egészségvédő egyesületek  .................................... 2,503.684 « 274.254 «
Egyéb egyesületek .................................................. 410.653 « 63.334 «

Összesen........... 4,288.746 P 583.122 P

A népjóléti célokra fordított kiadásokból 1,201.667 pengő pénzbeli
segélyezésre, 1,198.330 pengő étkeztetésre, felruházásra és egyéb termé-
szetbeni segélyezésre; 2,452.330 pengő intézeti, napközi, kórházi gon-
dozásra, valamint intézetben, otthonban stb. elhelyezett anya, csecsemő,
gyermek, felnőtt eltartására, ápolására, gondozására, üdültetésére; 1,205.635
pengő pedig másnemű jótékony célra adnak az egyesületek.
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A legnagyobb összeget a pénzbeli segélyezésre a segélyező egyesületek
(401.021 pengő), az aggokat és nyomorékokat védő egyesületek (111.102)
és az egészségvédő egyesületek (326.978) fordítják. A segélyezőegyesületek
kiadásaiknak 38%-át fordítják pénzbeli segélyezésre, 20%-át étkeztetésre,
felruházásra, igen kis százalékát intézeti és napközi gondozásra és 7%-át
másnemű jótékony célokra.

Egyéb kiadásokra az »egyéb egyesületeké fordítják a legnagyobb
összeget: 906.867 pengőt. Ezután következnek a gyermekvédő egyesületek
314.801 pengővel és végül az aggokat és nyomorékokat védő egyesületek
299.202 pengővel.

Az egyesületek vagyoni állapota.
Az egyesületi vagyont: a készpénz (folyószámla, betét), értékpapír,

ingó-  és  ingatlanvagyon,  valamint  egyéb  más  vagyontárgyak  alkotják.
Az egyesületek legnagyobb része vagyonnal rendelkezik. 27 egyesület-

nek semmiféle vagyona nincsen.
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Amint látható 19 egyesületnek a vagyona 500 pengőn alul van, 66
egyesületnek, tehát aránylag a legtöbbnek a vagyona az 50.000 pengőt is
meghaladja.

Pénzbeli segélyezésre aránylag a legkevesebb összeget a gyermekvédő
egyesületek fordítják. Összes kiadásaiknak mindössze 1%-át. A legkisebb
összeget a kulturális célú jótékony egyesületek adják pénzbeli segélyekre.
Mindössze:   14.468 pengőt, amely összes kiadásaiknak 11%-a.

Étkeztetésre, felruházásra és egyéb természetbeni segélyezésre a leg-
nagyobb összeget a gyermekvédő egyesületek adják. 378.054 pengőt, összes
kiadásaiknak 9%-át. Ezután következnek a segélyező egyesületek, illetve
egyéb egyesületek, valamint az otthonokat fenntartó egyesületek, amelyek
kiadásaiknak 20%-át, 11%-át, 20%-át fordítják erre a célra. A gyermekvédő
egyesületek 1,141.144 pengőt fordítanak intézeti, napközi, kórházi gondo-
zásra, intézetben, otthonban stb. elhelyezett anya, csecsemő, gyermek,
felnőtt eltartására, ápolására, gondozására, üdültetésére, amely összes
kiadásaik 27%-ának felel meg. Nagy összeget fordítanak erre a célra egyéb
egyesületek is: 944.495 pengőt, összes kiadásaiknak 29%-át, továbbá az
egészségvédő egyesületek 199.658 pengőt, összes kiadásaiknak 5%-át.
A legkevesebbet fordítják erre a célra a segélyező egyesületek. Mindössze:
4637 pengőt,  amely összes kiadásaik 0'4%-ának felel meg.

Másnemű jótékony és szociális célra, úgymint népnevelő, felvilágosító
előadások, egyesületek, csoportok szervezésére, folyóiratok költségére stb.-re
legtöbbet a gyermekvédő egyesületek fordítanak, összes kiadásaiknak
23%-át: 956.429 pengőt. Feltűnő, hogy az egészségvédő egyesületek,
amelyeknek az egészségvédelmi propagandával kapcsolatban elsősorban
kellene nagyobbarányú tevékenységet kifejteni, kiadásaikból mindössze
0-5%-ot: 22.000 pengőt fordítanak erre a célra. Ez az összes egyesületi
főcsoportok között a legkevesebb, mert még az otthonokat fenntartó egye-
sületek is 24.258 pengőt költenek a propaganda céljaira.

A gyermekvédő egyesület között van a legtöbb olyan egyesület (100
közül 22), amelynek vagyona az 50.000 pengőt meghaladja, ezután követ-
keznek az egészségvédő egyesületek, itt 13 van 50.000 pengőn felüli vagyonnal
rendelkező és az aggokat és nyomorékokat védő egyesületek, ahol tíznek
vagyona haladja meg az 50.000 pengőt.

A segélyező egyesületek átlagos vagyona 1000 és 5000 pengő között van.
A gyermekvédő egyesületek átlagos vagyona 50.000 pengőn felüli. Az ottho-
nokat fenntartó egyesületek átlagos vagyona ugyancsak 50.000 pengőn
felül van. A kulturális egyesületek átlagos vagyona 1000 és 5000 pengő
között mozog, az aggokat és nyomorékokat védő egyesületek, valamint az
egészségvédő és egyéb egyesületek átlagos vagyona szintén 50.000 pengőn felüli.

A jótékonysági egyesületek vagyonának értéke 27,379.252 pengő.
Az egyesületi vagyon jövedelme pedig évi 491.657 pengő (1.7%).
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Általában egy egyesületre több mint 100.000 pengős vagyon jut. Ez az
eredmény azt igazolja, hogy az egyesületek vagyonukkal jól gazdálkodnak.
Az egyesületi vagyonból átlagosan egy egyesületi tagra   83“94 pengő jut.

Az egyesületi vagyon megoszlása a különböző főbb egyesületi csoportok
között a következő:

Egyesületek vagyona pengőben.

A legtöbb vagyona van a gyermekvédő egyesületeknek 10,053.177
pengő. Ebből ingatlanvagyon 6,042.765 pengő, egyéb vagyon 2,265.397
pengő, ingóvagyon 915.624 pengő, készpénzvagyon 517.297 pengő, érték-
papírvagyon pedig 312.094 pengő.

A legkevesebb vagyona van a segélyező egyesületeknek, mindössze
818.634 pengő, amelyből 397.335 pengő az ingatlanvagyon s aránylag elég
nagy:   226.561 pengő a készpénzvagyon.

Legtöbb készpénzvagyona a gyermekvédő egyesületeknek van, 517.297
pengő. Ennek magyarázata az, hogy a gyermekvédő egyesületek legtöbbnyire
gyermekek nyári üdültetésével foglalkoznak és ezért évközi bevételeiket
nem a költségvetési év végén, hanem mindig nyáron használják fel.

Legkevesebb készpénzvagyona van az otthonokat fenntartó egyesüle-
teknek, mindössze 77.602 pengő.

Legtöbb értékpapírvagyona van ismét a gyermekvédő egyesületeknek
312.094 pengő, a legkevesebb pedig az aggokat és nyomorékokat védő
egyesületeknek, mindössze 10.968 pengő.

Az ingatlanvagyon nagy része a gyermekvédő egyesületek és egészség-
védő egyesületek kezében van. A gyermekvédő egyesületek ingatlanvagyo-
nának értéke 6,042.765 pengő, az egészségvédő egyesületeké 4,651.041 pengő.
Ezután következnek az otthonokat fenntartó egyesületek 1,280.341 pengő
értékű vagyonnal. Legkevesebb ingatlanvagyona van a kulturális egyesületek-
nek: 157.739 pengő. Természetes, hogy a gyermekvédő és egészségvédő
egyesületek ingatlanvagyona nem jövedelmező bérházakban van, hanem az
egyesületi célt szolgáló ingatlanokból áll. így a gyermekvédelmi egyesületek
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ingatlanvagyona gyermeküdülő telepekből, árvaházakból, gyermekotthonok-
ból és különböző ilyen más gyermekvédelmi célt szolgáló épületekből áll.

Az egészségvédő egyesületek vagyona kórházakból és szanatóriumi
épületekből áll és az aggokat és nyomorékokat védő egyesületek vagyonát
különböző otthonok céljaira szolgáló épületek képezik.

A legtöbb ingóvagyona az egészségvédő egyesületeknek van, 1,633.792
pengő értékben. Ezután következnek a gyermekvédő egyesületek 915.624
pengő értékkel. A legkisebb ingóvagyona a kulturális egyesületeknek van,
mindössze 9262 pengő értékben. Az egészségvédő egyesületek ingóvagyoná-
nak nagy összege a kórházi és szanatóriumi berendezési tárgyak, orvosi
műszerek értékével magyarázható.

A jótékony egyesületek vagyonának legnagyobb része: 17,145.835 pengő
ingatlanokban van befektetve. 5,014.299 pengő az egyéb vagyontárgyak
értéke, az ingóvagyon értéke 3,073.634 pengő, a készpénzvagyon 1,363.678
pengő, az értékpapírvagyon pedig 781.806 pengő. Mindebből látható az,
hogy a jótékony egyesületek nem vagyonszerzésre törekszenek, mert vagyonuk
legnagyobb részét az ingatlanvagyon képezi. Az ingatlanvagyon pedig a
jótékony célokat szolgáló ingatlanokból áll. Az ingóvagyon pedig, amely
szintén igen nagy részét teszi ki az egyesületi vagyonnak, az ingatlan-
vagyonnak szükségszerű kiegészítője.

A jótékony egyesületek terhei.

A jótékony egyesületek terhei általában véve a következőkből álla-
nak:   1. tartozások, 2. az egyesületek által kezelt   alapítványok vagyona.

Az egyesületek összes terhei 12,223.242 pengőt tesznek ki. Az egye-
sületi teherből 4,507.385 pengő jut ingatlanteherre, 4,161.612 pengő külön-
böző tartozásokra és 2,189.866 pengőt tesz ki az egyesületek által kezelt
alapítványok vagyona.

Egyesületek terhei pengőben.
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A legtöbb tartozása van az egészségvédő egyesületeknek: 1,675.080
pengő. A legkevesebb tartozás, mindössze 19.485 pengő a kulturális egye-
sületeket terheli. A legtöbb alapítványi vagyont a vegyes egyesületeken
kívül az aggokat és nyomorékokat védő egyesületek kezelik, 542.119 pengő
értékben. Legkevesebb az alapítványi vagyon a kulturális egyesületeknél,
mindössze 7432 pengő.

A jótékony egyesületek vagyona 15,156.010 pengő értékkel nagyobb,
mint az egyesületek terhe. A Budapesten működő 239 jótékony egyesület
közül egy egyesületre átlagban 63.264 pengő tiszta vagyon jut. Egy egye-
sületi tagra ez a tiszta vagyon 46-50 pengő értékkel, Budapest lakosságának
számához viszonyítva pedig minden egyes budapesti polgárra, fejenkint
15 pengővel számítható.



III.  RÉSZ.

A jótékony egyesületek működési köre.

E könyv első része az egyesületekre vonatkozó általános megállapí-
tásokat és statisztikai adatokat tartalmazza. A második rész feladata az
egyesületek működésének részletes ismertetése.

A Budapest székesfőváros területén kiosztott segélyek, illetőleg budapesti
lakóhellyel bíró egyének segélyezése.

A jótékony egyesületek a rászorultakat készpénzzel és természetbeni
adományokkal támogatják. A pénzbeli segélyezés kétféle. Rendszeres, heti,
havisegély vagy alkalomszerű egyszeri segélyezés.

A segélyezés környezettanulmány alapján történik. A környezet-
tanulmány során meg kell állapítani a segélyért folyamodó családi és kereseti
viszonyait, s ezek alapján kell dönteni abban a kérdésben, hogy a kérelmező
a segélyre valóban rászorul-e, pénzbeli, vagy természetbeni segélyt kell-e
részére kiutalni és milyen mértékű legyen a kiutalandó segély összege.

Az egyesületek az adatszolgáltatás évében 67.332 környezettanulmányt
végeztek. A segélyezéssel foglalkozó 100 egyesület közül tehát egy egyesület
átlagban 673 környezettanulmányt végzett.

A különböző főcsoportokhoz tartozó egyesületek közül 100 egyesület
foglalkozott pénzsegélyezéssel. A segélyző egyesületek közül 49, a gyermek-
védő egyesületek közül 7, az otthonokat fenntartó egyesületek közül 8,
a kulturális egyesületek közül 4, az aggokat és nyomorékokat védő egye-
sületek közül 11, egészségvédő egyesületek közül 4, egyéb egyesületek közül
pedig 17.

Az egyesületek által kiosztott segélyek összege 941.429 pengő, a segé-
lyezési esetek száma pedig 104.712. Az átlagosan kiosztott segélyek Összege
9 pengőt tesz ki.

A legtöbb segélyt a segélyező egyesületek osztották ki, 31.624 esetben
összesen 417.476 pengőt. Ezután következnek az egészségvédő egyesületek,
melyek 12.325 esetben 238.223 pengőt osztottak ki segélyként. A legkeve-
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sebb segélyt a kulturális egyesületek osztották ki, 124 esetben mindössze
2915 pengőt. Viszont ezek az egyesületek fizetik ki a legnagyobb összegű
állandó segélyt, átlagosan 70 pengőt. A legkisebb segélyt az egyéb egye-
sületek, átlagban 3 pengőben adják.

6764 azoknak a személyeknek a száma, akik Budapesten az egyesületek
részéről állandó havi segélyben részesülnek. Ezek átlagosan 8 pengő segélyt
kapnak havonta. A segélyezett egyének száma 42.236, ezek közül 23.608
a férfi, 18.628 pedig a nő. A legtöbb egyénnek 14.429 esetben a segélyző
egyesületek utaltak ki segélyt, ezek közül 9111 a férfi, 5318 pedig a nők száma.
A gyermekvédő egyesületek mindössze 73 egyénnek adtak segélyt, még-
pedig 57 férfinek és 16 nőnek.

A pénzsegélyezés fogalma alá tartozik a kamatmentes kölcsönnel való
segélyezés is. Öt egyesületi főcsoport foglalkozik kamatmentes kölcsönnel
való segélyezéssel. Ezek az egyesületi főcsoportok 296 esetben 8544 pengő
kamatmentes kölcsönt utaltak ki. A legtöbb kamatmentes költcsönt 189
esetben 5240 pengő összegben a segélyező egyesületek utaltak ki. Ez átla-
gosan 27*30 pengő segélynek felel meg. A legkevesebb kamatmentes kölcsönt
a gyermekvédő egyesületek adták, 8 esetben mindössze  124 pengőt.

A segélyezettek csoportjai: terhes nő, szoptató anya, munkaképtelen,
munkanélküli, egyedülálló, családos, főiskolai hallgató. A legtöbb segélyt a
munkanélküliek kapták. 11.587 munkanélküli részesült a jótékony egye-
sületek által kiutalt segélyben.

A segélyezés alapjául szolgáló környezettanulmány adatait az egye-
sület a kerületi elöljáró szegényügyi nyilvántartójától is kérheti. 15.464
esetben külön környezettanulmány alapján, 9385 esetben az elöljáró nyilván-
tartásának adatai alapján, más vizsgálat, ajánlás, vagy a rögtöni szükség
alapján  11.298 esetben utaltak ki segélyt az egyesületek.
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A legtöbb segélyt a Magyar Vöröskereszt Egylet szociális osztálya
osztotta ki.

A Magyar Vöröskereszt Egylet alapítását királyi rendeletre 1&78. évi
április hó 12-én Wienben megtartott kormányközi értekezleten határozták el.
Az ugyanez év május havában ülésezett miniszterközi bizottság előterjesz-
tette a Magyar Vöröskereszt Egylet szervezésére vonatkozó alapelveket.
Ezeket a m. kir. miniszterelnök emlékirat kíséretében a király elé terjesz-
tette s a király 1880. évi október hó 12-én jóváhagyta.

A Magyar Vöröskereszt Egyletnek a Magyar Szent Korona országai
területén, a jóváhagyott alapelvek szerint való megszervezésére és az alap-
szabályok kidolgozására királyi biztost küldtek ki. A szervezési munkálatok
befejezése után az Egylet az alakuló közgyűlést megtartotta, s az alap-
szabályokat a király 1881. évi április hó 15-én jóváhagyta. Azóta az alap-
szabályokat a változó viszonyoknak megfelelően 1891-ben, 1912-ben, 1924-ben
és legutóbb 1933-ban módosították és azokat mindenkor a király, illetve
Magyarország Kormányzója hagyta jóvá.

Ezek alapján a Magyar Vöröskereszt Egylet nem vonható minden
megkülönböztetés nélkül a magyar társadalmi egyesületek fogalma alá.
Jogi jellege egyedülálló, mert szervezet szempontjából társadalmi intézmény
ugyan, belső lényege alapján azonban közintézménynek tekinthető. Az
Egylet ugyanis nem magánosok kezdeményezésére, hanem a király akarata
folytán és a m. kir. kormány közreműködésével jött létre. Alapszabályait
és ezek módosításait nem kormányhatóság, hanem a m. kir. kormány elő-
terjesztésére az államfő hagyja jóvá. Elnöke és női társelnöke megválasz-
tásának érvényességéhez az államfő jóváhagyása szükséges. Főgondnokát
az elnök előzetes meghallgatása után a m. kir. kormány előterjesztésére
az államfő nevezi ki. Az Egylet vezetésében a m. kir. kormány nem csupán
mint felügyeleti hatóság vesz részt, hanem abban közvetlen intézkedései
útján közreműködik.

A Vöröskereszt munkakörét érintő nemzetközi diplomáciai kon-
ferenciákon a Magyar Vöröskereszt Egylet delegátusai, szakértői és tanács-
adói mint teljesjogú tagok vesznek részt, viszont a m. kir. kormány a nemzet-
közi vöröskereszt   konferenciákon ugyancsak teljesjogú tagként vesz részt.

Alapszabályszerű feladatai (alapszab. 3. §.) kifejezetten állami fel-
adatok, amelyeknek kiegészítői és azokon túlmenő módon való teljesítése
célszerűségi okokból bízatott a magánkezdeményezést és előnyös külföldi
összeköttetéseket nyújtó vöröskeresztes társadalmi szervre. Erre a szerződő
államok jogi és erkölcsi kötelezettsége a saját Vörös-Keresztjeikkel szemben
fennáll:

A Genfi Egyezmény egyedüli és kizárólagos hazai kiváltságosa a
Magyar Vöröskereszt   Egylet,   s  amennyiben  bármely hazai, társadalmi
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egyesület, testület, vagy személy vöröskeresztes tevékenységre vállalkozik,
azt csakis   a   Magyar   Vöröskereszt   Egylet szervezetén belül végezheti;

mindennemű szolgálati, szervezeti stb. szabályzatát, nemkülönben az
osztályok szervezését, a m. kir. kormány hagyja jóvá.

A király 1914-ben, Magyarország Főméltóságú Kormányzója pedig
1922-ben vöröskereszt, illetve magyar vöröskereszt díszjelvényt alapított
a Magyar Vöröskereszt Egylet céljainak előmozdítása körül szerzett érdemek
elismeréséül. A díszjelvény állami kitüntetés és azt a m. kir. miniszterelnök
javaslatára az államfő adományozza.

A Magyar Vöröskereszt Egylet az alapszabályok 51. §-a értelmében
fel nem oszlatható.

A vármegyei és városi vöröskereszt választmányoknak, valamint a
fiókegyletek választmányainak a szervezetszerű rendes tagjaikon kívül a
helybeli honvédalakulatok rangban legidősebb honvédorvosa hivatalból
teljesjogú tagja (alapszab.  12., 20.  és 21. §§.).

A Magyar Vöröskereszt Egylet feladatköre békében a szociális munka
terén a következő:

A város (járás, község) szegénykataszterének hiteles felfektetése.
Ahol ez a helyi hatóság részéről még nem történt meg, a helyi közigazgatási
hatóság népjóléti és szegényellátási munkájába mint társadalmi segítő
szervnek bekapcsolódása, a segélykérők eseteinek kinyomozása, környezet-
tanulmányozása és ezek alapján a segély iránti javaslatok megtétele. Ennek
végrehajtása érdekében:

szegénygondozói vöröskeresztes női gárda kiképzése az országos köz-
pont utasításai szerint;

a helyi segélyezés célszerűsítése szempontjából a helyi, felekezeti és
társadalmi jótékony egyesületekkel, intézményekkel stb. a szoros kap-
csolat állandó fenntartása és ápolása; a karitatív működés terén pedig
ezen  intézmények között egységes és célirányos működés  megteremtése,

általában a szegénygondozás és azzal kapcsolatos minden irányú
társadalmi munka egységes és célirányos tervszerűsítése a városi (járási,
községi) közigazgatási hatóság mellett, mint annak segítő szerve, az országos
központ irányítása szerint,

a segélyek kiosztásánál való intézményes közreműködés; a kórházak-
ban lévő és onnan kikerült, szegénysorsú betegek és azok hozzátartozóinak
gyámolítása,

tejakció (iskolás gyermekek részére ingyenes reggeli kiosztása),
cipőjavítási akció iskolás gyermekek részére és általában minden

olyan tevékenység, amely a vagyontalan szegények sorsának enyhítésére
alkalmas.

A Magyar Vöröskereszt Egylet az 1937. év folyamán 372.055 pengőt
adott ki részben népjóléti célokra, részben pedig személyzeti költségekre.
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Ebből az összegből pénzbeli segélyezésre 223.055 pengőt, felruházásra és
egyéb természetbeni segélyezésre pedig 39.000 pengőt fordított. Az Egylet
bevételei a következőképen alakultak: államsegély 65.000 pengő, a Kor-
mányzóné Őfőméltósága akciójából 197.055 pengő, a főváros részéről fizetett
térítés 80.000 pengő, az állam részéről fizetett térítés 30.000 pengő. Összesen
372.055 pengő.

Az Egylet 11.185 esetben nyújtott pénzsegélyt. Kiosztott 2112 darab
gyermek felsőruhát, 6426 felnőtt felsőruhát, 2590 darab gyermek fehér-
neműt, 6516 darab felnőtt fehérneműt, 790 pár gyermekcipőt és 2838 pár
felnőtt cipőt.

279 esetben adott gyógyszersegélyt, azonkívül tápszereket, szappant,
fogkefét, egyéb egészségügyi eszközöket és szereket adott a betegeknek.
Foglalkozott az Egylet munkaeszközökkel és anyaggal való segélyezéssel
alkalomszerű munka- és állásközvetítéssel (VIII., Baross-u. 32. sz. alatt),
fenntartotta a Magyar Vörös Kereszt Egylet kórházmissziójának átmeneti
szeretetotthonát, ahol 38 nő kapott ingyen lakást, világítást, mosatást.
Az élelmezést és az otthon fűtését a főváros segélyképen adta az Egyletnek.
Van az Egyletnek tanoncvédő irodája is és alkalomszerűen oktató előadá-
sokat is tart.

Természetbeni segélyezés.

A természetbeni segélyezésnél a segélyezés módjai a következők:
étkeztetés, nyers élelmiszerekkel és háztartási cikkekkel való segélyezés,
felruházás, fűtőanyaggal való segélyezés, munkaeszközökkel és anyaggal
való segélyezés. A kulturális egyesületeken kívül valamennyi egyesületi
főcsoport foglalkozik termézsetbeni segélyezéssel. A segélyező egyesületek
közül 13, a gyermekvédő egyesületek közül 8, az aggokat és nyomoré-
kokat védő egyesületek közül 3, az egészségvédő egyesületek közül 3,
egyéb egyesületek közül pedig 8 étkeztetés útján ad segélyt. Az egyesületek
által kiosztott évi étkeztetési segély értéke 379.595 pengő. Ebből a legtöbbet
a segélyző egyesületek adják. Étkeztető intézményeik évi fenntartási költ-
sége: 130.204 pengőt tesz ki. A legkevesebbet fordítanak erre a célra az
otthonokat fenntartó egyesületek: mindössze 14.733 pengőt. Ez termé-
szetes következménye annak, hogy ezeknek az egyesületeknek a saját ottho-
naikban gondozottakat kell élelmezni. Az egyesületek az étkezetetést nem
mindig teljesen ingyen adják. Részint gazdasági, részint pedig morális
okokból az önköltségi árat, vagy szükség esetén ennek csak egy részét szedik
be térítési díj címén. A térítési díjakból származó évi bevétel 151.892 pengőt
tesz ki. Ilyen címen legtöbbet az egyéb egyesületek vesznek be: évi 80.754
pengőt, míg a gyermekvédő egyesületek veszik be a legkevesebbet: mind-
össze 610 pengőt. A különféle főiskolai menzák és más étkeztetéssel foglalkozó
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egyesületeknek ugyanis mégis inkább van lehetőségük a térítési díjak be-
szedésére. A gyermekek étkeztetésével kapcsolatban a térítési díjak beszedését
nehéz végrehajtani.

Az egyesületek az év folyamán 1,075.584 ebédet, 175.481 vacsorát
és 178.437 reggelit osztottak ki. A legtöbb ebédet a segélyző egyesületek
osztották: 331.246 adagot, a legkevesebb ebédet az otthonokat fenntartó
egyesületek, mindössze 17.767-et. A legtöbb vacsorát az aggokat és nyomo-
rékokat védő egyesületek utalták ki: 91.996 pengőt, legkevesebbet a segélyző
egyesületek: 7950-et. Az aggokat és nyomorékokat védő egyesületek 87.735
reggelit utaltak ki, a gyermekvédő egyesületek mindössze 12.293-at. Térítés
ellenében kiosztásra került 501.583 adag ebéd, 60.856 adag vacsora, 27.048
adag reggeli. Az egyesületek által kiutalt étkeztetést igénybe vette naponta
átlag 208 gyermek 1554 férfi és 1013 nő, ebből munka- és keresetképtelen
felnőtt 718, munkanélküli felnőtt 526. A napi adagok átlagos száma: reggeli
495, ebéd 2987, vacsora 487.

Az egyesületek által nyújtott étkeztetés.

Nyers élelmiszerekkel és háztartási cikkekkel való segélyezéssel összesen
43 egyesület foglalkozik. A segélyző egyesületek közül 22, a gyermekvédő
egyesületek közül 5, az otthonokat fenntartó egyesületek közül 1, az aggokat
és nyomorékokat,.védő egyesületek közül 5, az egyéb egyesületek közül
pedig 10 foglalkozik ezzel a segélyezési móddal. A kiosztott segélyek általá-
ban a következők: kenyér, tej, különféle egyéb élelmiszerek, élelmiszer-
csomagok, háztartási cikkek. Az egyesületek 41.613 kg kenyeret osztottak
ki 13.272 pengő értékben, mégpedig 3279 felnőtt és 12.843 gyermek között.
A legtöbb kenyeret a segélyző egyesületek osztották ki: 24.009 kg-ot.
A kiosztott tejmennyiség 37.300 liter, 7404 pengő értékben és ebből 842
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felnőtt és 1148 gyermek részesült. Egyéb élelmiszereket kiosztottak 38.495
kg-ot, 32.925 pengő értékben. A kiosztott élelmiszercsomagok száma 755,
10.438 kg súlyban és 13.274 pengő értékben. A háztartási cikkekkel való
segélyezés értéke 2077 esetben 919 pengő volt.

Nyers élelmiszerek és háztartási cikkek.

Ruhaosztássai összesen 69 egyesület foglalkozik. A kiosztott ruha-
neműeket   a  következő oldalon levő táblázat tünteti fel.

A felruházott gyermekek száma 10.581, a felnőttek száma pedig 1838
férfi, 3259 nő. A felruházásban az egyesületek legtöbbnyire a gyermekeket
részesítik. A gyermekvédő egyesületek 1889 gyermeket ruháztak fel az év
folyamán, a segélyező egyesületek pedig 1456 gyermeket. Az összes felruhá-
zott gyermekek száma 15.678. A felruházásra kifizetett összeg 120.986
pengő, amelyből 74.203 pengő esik a gyermekek felruházására, 46.783 pengő
pedig a felnőttekére.

A munka- és keresetképtelen felnőttek közül 730, a munkanélküliek
közül pedig 801 részesült felruházásban. A segélyezettek között a munka-
és keresetképtelen szülők gyermeke 1267, a munka- és keresetnélküli szülők
gyermeke 2233, főiskolai hallgatók száma 110 volt.

Tüzelőanyag kiosztásával összesen 29 egyesület foglalkozik. A segé-
lyezésnek ezzel a formájával a segélyző egyesületek közül hét, a gyermek-
védő egyesületek közül kettő, az aggokat és nyomorékokat védő egyesületek
közül négy, az egészségvédő egyesületek közül egy, egyéb egyesületek közül
pedig kettő foglalkozik. 1125 egyént, illetve családot részesítettek ilymódon
2614 esetben segélyben. A segélyező egyesületek 1233 esetben 366 egyénnek,
illetve családnak utaltak ki fűtőanyagot.

A kiosztott szén mennyisége 114.265 kg, 4938 pengő értékben, a
kiosztott fa mennyisége pedig 32.655 kg 2414 pengő értékben.
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Gyógyszerosztás útján való segélyezéssel mindössze 13 egyesület fog-
lalkozik. A segélyző egyesületek közül hat, a kulturális egyesületek közül egy,
aggokat és nyomorékokat védő egyesületek közül három, egészségvédő
egyesületek kettő, egyéb egyesületek közül három oszt gyógyszereket. Akiutalt
gyógyszerek értéke 2128 pengő, amelyet 1362 esetben adtak az egyesületek.

Munkaeszközöket és munkaanyagot öt egyesület oszt. A kiosztott
munkaeszközök és anyagokhoz soroljuk a főiskolai tankönyvek kölcsönadását
is. Általában a következő munkaeszközök tartoznak ide : szabószerszám,
cipészkellék, varrógépalkatrész, különböző árusítási anyagok. A kiosztott
munkaeszközök értéke 9280 pengő. Ebből 371 esetben 260 egyén részesült.
A segélyezettek között van munkanélküli diplomás, főiskolás és munkás-
osztálybeli.

Az egyesületek gyermekvédelmi tevékenysége.
Az egyesületek közül összesen 47-nek kizárólagos célja a gyermek-

védelem. A többi egyesület közül 29 foglalkozik gyermekvédelemmel.

Országos Stefánia Szövetség.
Az ország gyermekvédelmi egyesületei között a legnagyobb az Országos

Stefánia Szövetség. Működési köre Budapesten kívül majdnem valamennyi
vidéki városra és községre kiterjed. Tevékenységének részletes és a Szövetség
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munkájának nagy jelentőségéhez mért ismertetése azért szükséges, mert
a Szövetség szervezete és működése irányadó lehet az összes gyermek-
védelemmel foglalkozó egyesületek számára.

Az 1917. évi július 6-án kelt 39.088/1917—XII. B. M. számú belügy-
miniszteri rendelet az anya- és csecsemővédelmet állami feladatnak nyil-
vánítja, de célszerűségi szempontokból azt az Országos Stefánia Szövet-
ségre bízta. Ez a rendelet a Szövetségre nemcsak az anya- és csecsemő-
védelem megszervezését és a védőnői intézmény országos kialakítását bízta
rá, hanem egyúttal rábízta az anya- és csecsemővédőnők képzését és azok-
nak államérvényes bizonyítvánnyal való ellátását is. Ez a rendelkezés
részletes utasításokat ad a magyar anya- és csecsemővédelem megszerve-
zésére, megszabja a szervezés irányát is, a sűrűbben lakott helyek felől a
ritkábban lakott települési helyek felé, sőt azért, mert a korlátolt népegészség-
ügyi lehetőségekkel számolni kellett, szabad kezet adott a Szövetségnek
arra is, hogy a szervezést belátása szerint is, de elsősorban a népesedési
szempontból fenyegetett helyeken folytassa le. Az évi munkaprogrammot
és költségvetést a Szövetség köteles a belügyminiszterhez jóváhagyás végett
felterjeszteni. A Szövetség tevékenységét állandó miniszteri biztos és a
miniszteri biztos mellett a belügyminisztérium számvevőségének közegei is
ellenőrzik. Az Országos Stefánia Szövetség tehát átruházott hatáskörben
állami feladatot teljesít. Ugyanez a rendelet a jövőre való tekintettel tar-
talmazza még azt a célkitűzést is, hogy a Szövetség a jövőben kiterjessze
tevékenységi körét a csecsemőkoron túl az általános gyermekvédelemre is.
Rámutat a rendelet arra is, hogy ha a Szövetségnek sikerül az anya- és
csecsemővédelmi intézményt olyan módon kialakítani és működésben tartani,
hogy az eleven élet követelményeivel összhangban a közönség bizalmát
megszerezze, további programm lehet az is, hogy a védőnők munkája ki-
terjedjen nem csak a csecsemőkorra és gyermekkorra, de a felnőttek nép-
egészségügyi kérdéseire is.

1917. évi november hó 14-én 135.840/1917. B. M. számú rendeletével
a belügyminiszter valamennyi törvényhatóságot felhívta arra, hogy az
Országos Stefánia Szövetséget, mint átruházott állami hatáskörben működő
anya- és csecsemővédő-intézményt a leghathatósabban támogassa. Ugyan-
ekkor kifejezést ad a rendelet annak a reménynek is, hogy a törvényhatóságok
lelkes munkakedve és áldozatkészsége a népgondozás feladatainak és ezek
keretében az anya- és csecsemővédelem kérdéseinek megoldásához hozzá
fog járulni. Ugyancsak ebben a rendeletben hívja fel a belügyminiszter
a törvényhatóságokat arra is, hogy az Országos Stefánia Szövetség köteléké-
ben alapítsák meg a törvényhatósági anya- és csecsemővédő-egyesületeket,
s ahol erre szükség van, fiókszerveket is létesítsenek.

Ez a rendelkezés a magyar szociális és egészségügyi népgondozás
alapjának tekinthető. Számolt azzal a katasztrófával, amely a magyarságot
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népesedés szempontjából is a világháború alatt érte, de számot vetett azzal
a ténnyel is, hogy annak idején a magyar halandósági statisztika szerint
a halálozások 35%-a jutott a csecsemőhalandóságra. A tuberkulótikus
halálozás abban az időben a halandóságnak legfeljebb 15%-a volt és más
halálozási rovatok aránya még ezt a számot sem érte el. A leg-
súlyosabb ártalom: a csecsemőhalandóság nemzetpusztító veszedelme
ellen kellett tehát a szociális és egészségügyi népgondozás keretében a
küzdelmet felvenni.

A Szövetség annakidején Budapesten alakult meg, így a szervezet
terjeszkedése a fővárosból indult ki a vidékre és pedig először a nagyobb,
majd a kisebb települési helyek felé. Az Országos Stefánia Szövetség vezetői
mindenkor tisztán látták, hogy a legnagyobb segítségre a falvak magyar
népe szorul, mindezek ellenére vezetési és különösebb gazdaságpolitikai
okokból ragaszkodtak a fejlesztésnek centrifugális irányához, mert a rendel-
kezésre álló gazdasági eszközök kihasználása az ilyen fejlesztés mellett
sokkal célszerűbbnek bizonyult. Az a védőintézet ugyanis, melyet sűrűbben
lakott területen állítottak fel, működésük sugarában a népesség nagyobb
tömegét foghatta Össze és tevékenységének nagyobb eredményt tudott
biztosítani.

A statisztikai adatokból megállapítható, hogy a születések száma
leginkább Budapesten és a törvényhatósági jogú városokban, tehát a leg-
magasabb népességi számot mutató települési helyeken csökkent, tehát
ezeken a helyeken volt a legnagyobb szükség arra, hogy a megszületett
csecsemőket a Stefánia Szövetség gondozásába vegye és ezzel őket az élet
számára megmentse.

Az Országos Stefánia Szövetség a védőintézetek szervezetét inkább
az Alföldön fejlesztette ki, ahol a csecsemőhalandóság mindig magasabb volt.
Az ország északi részén, melyet a Magyar Központi Statisztikai Hivatal
kiadványaiban mindig külön területnek is feltüntet, ugyancsak szükség
volna a védőintézeti hálózat további erőteljes kiépítésére, mert bár ott
a csecsemőhalandóság az Alfölddel szemben még mindig magas, a lehető-
ségek eddig nem adtak módot a szervezetnek a szükséges mérvben való
kiépítésére. Az Országos Stefánia Szövetség tevékenységének értékét leg-
jobban jellemzi, hogy a magyar Alföldön a védőintézetek hálózatának
kiépítése mellett a legutóbbi évtizedben a csecsemőhalandóságot sikerült
20% alá leszorítani. A csecsemőhalálozás arányszáma 1922-ben 20%-on
felül volt. A Szövetség tevékenysége révén ez az arányszám országos viszony-
latban 13-5%-ra, a védőintézetek területén 12.5%-ra, a védőintézetek
védencei között pedig 8-8%-ra esett vissza.

Az Országos Stefánia Szövetség 321 védőintézet, 146 tejkonyhát,
14 anyaotthont, 26 bölcsődét, 24 napközi gyermekotthont, 22 külön inté-
zetet és 4 csecsemő- és gyermekkórházat tart fenn, mintegy 1600 főnyi
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alkalmazottal. A Szövetségnek 599 orvosa és 728 védőnője van. 5,050.528
főre terjeszti ki működését. A gondozásba vett csecsemők száma 103.828,
a gondozásba vett kisdedek száma pedig 87.447. 1937. évben 53.687 terhesnek
adott orvosi tanácsot. A csecsemők javára adott tanácsok száma 541.182,
kisdedek javára adott tanácsadások száma 337.904.

A Szövetség által kiadott napi tejkészítmények száma 2,100.648, a
szociális segélyezések száma 2,062.947, a védőnői irodák a védencek érdeké-
ben 33.844 esetben közreműködtek. A védőnők az 1937. évben 1,806.811
látogatást végeztek.

Az Országos Stefánia Szövetség anya- és csecsemővédelemre 4,023.163
pengőt fordított. Bevételeiből államsegély 1,080.000 pengő, a törvény-
hatósági és helyhatósági hozzájárulás 1,589.688 pengő.

Az Országos Stefánia Szövetség az összes szociális egyesületek
között a legnagyobb propagandamunkát fejti ki. A propagandamunka
háromirányú.

Az első az anya- és csecsemővédelem nagy jelentőségének ismertetése,
a második az anya- és csecsemővédelem szakismereteinek a nép legszélesebb
rétegeiben való terjesztése, a harmadik az erkölcsi, vallásos és hazafias érzés
fejlesztése. A gyakorlatban e propagandamunka egyes ágai nem különülnek
el, hanem egymással szoros kapcsolatban kerülnek megoldásra. A Szövetség
arra törekszik, hogy a propaganda minden eszközét: a szemléltetést, az
írást és az élőszót is megfelelően felhasználja és hasznosítsa.

A propagandának ilyen eszközei a különböző faliképek. Ezek a fali-
képek a következők: a) lakások faliképei, b) az iskolai faliképek, c) egyéb
családi faliképek. Tárgyuk: a mosakodás, a bor, sör, dohány veszedelmei,
a tüdőbaj elhárítása, »12 tanács«, »Anyák tízparancsolata^ »A tej élet, erő,
egészség«, »Az angolkór legjobb gyógyszere«, »Angolkór megelőzője«, »A nap-
fény, tisztaság az egészség legbiztosabb őre«, »Bölcső a család oltára, stb.«
A Szövetség 86-féle faliképet terjesztett, 61.964 magyar és 2061 német
példányban.

Kiosztott a Szövetség 143-féle könyvet 24.981 példányban. A könyvek
részben szakkönyvek, részben népszerű tanácsadók és ismertetések.

A Szövetség ezenkívül az anya- és csecsemővédelem ismereteit nép-
szerű alakban, kiskáté és röpcédula formájában terjesztette. Ezeket a pro-
paganda könyveket a védencek között való szétosztásra a Szövetség kötelékén
kívül állók a minimális előállítási áron, a védőintézetek pedig ingyen kapják.
43-féle kiskátét osztott ki a Szövetség 1,223.792 magyar és 41.325 német-
nyelvű példányban.

A Stefánia Szövetség ezenkívül havi folyóiratot ad ki, »Anya- és
csecsemővédelem« címmel. 1937. évben ebből a folyóiratból 12 szám jelent
meg 1094 oldalon, 25 önálló cikk, 98 könyv és 91 lapismeret. A lap 1100
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példányban jelent meg. A sajtópropagandán kívül szóbeli propagandát is
folytatott a Szövetség és az év folyamán 5222 előadást tartott.

A Szövetség az év folyamán 335 különböző ünnepélyt, úgymint hang-
verseny, műsoros előadást stb. rendezett, s fenntart egy anya- és csecsemő-
védelmi múzeumot is.

Bölcsődék, napköziotthonok.
A jótékony egyesületek Budapesten 16 bölcsődét és napköziotthont

tartanak fenn. Az intézetek egy kivételével a főváros pesti részén fekszenek.
Átlagosan reggel 8-tól délután 5-ig vannak nyitva, heti 6 napon át. Leg-
nagyobb ilyen intézet a Fővárosi Szegénygyermekkert Egylet, amely a
VII., Akácfa-utca 7. szám alatt 250 személyes átmeneti otthont tart fenn.

A bölcsődékben és napközi otthonokban a férőhelyek száma 1360.
Ebből 0—1 éves korúak száma 95, 1—3 éves korúak 210, 3—6 éves korúak
670, 6—14 éves korúak 340 és egyéb korú 45. A gondozásba vett gyermekek
napi átlagszáma 1091, ebből fiú 580, leány 511. Az intézetben gondozottak
közül házasságon kívül született gyermek 163, ebből 77 fiú és 86 leány.
Állandó gondozásban részesült csecsemők, kisdedek és gyermekek száma 140,
ebből fiú 93, leány 47. A gondozási napok száma 270.692. A legtöbb a gon-

1) Az iskolai év folyamán.
2) Szombaton 2 óráig.
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dozási napok száma a Karmelita Nővérek Szent József és Szűz Mária Ottho-
nában, ahol 55.130 gondozási napon keresztül tartják bent a gyermekeket
az intézetben. A napközi gondozásban részesített csecsemők, kisdedek,
gyermekek között kiosztottak az egyesületek naponta átlag 621 adag reggelit,
305 adag tízórait, 979 adag ebédet és 868 adag vacsorát. Tartásdíj ellenében
gondozottak száma 9593 fiú és 9474 leány. Az ingyenesen gondozottak száma
1537 fiú, 1457 leány. A tartásdíjakból befolyt összeg évente 10.546 pengő.
A legnagyobb bevétele tartásdíjakból a Pesti Első Bölcsőde Egyletnek
van: 7196 pengő. Az egyesületek által fenntartott bölcsődék, napközi-
otthonok évi fenntartási költsége 111.692 pengő. Ebből a személyzeti kiadás
27.970 pengő. A legtöbb fenntartási költség az Országos Gyermekvédő
Liga intézetében: 35.750 pengő, ugyancsak itt a legtöbb a személyzeti
kiadás is:   10.643 pengő.

Szegény sorsú, árva, talált, elhagyott, züllött,   testi, szellemi vagy érzékszervi
fogyatékos gyermekek intézeti gondozása és nevelése.

A székesfőváros területén 25 egyesület szegénysorsú, árva, talált,
elhagyott, züllött, testi, szellemi vagy érzékszervi fogyatékos gyermekek
gondozására intézetet tart fenn.

Ezen intézetek férőhelyeinek száma 2940. A legtöbb férőhelyet a
Katolikus Patronage Egyesület tartja fenn. Intézeteiben az összes férő-
helyek száma 700. Esztergomban, Homokon és Visegrádon fiúotthona van.

Az összes intézetek átlagos férőhelyeinek száma 117. Az intézetben
gondozottak száma 2608, ebből fiú 1440, leány 1168. A gondozottak számából
törvénytelen fiú 65, törvénytelen leány 162, összesen 227. Ügy az árva-
házaknál, mint a bölcsődéknél a törvénytelen leányok száma nagyobb,
mint a törvénytelen fiúké. Az egyesületek az otthonokban nevelt gyerme-
keket részben iparos és kereskedői pályára, részben pedig szellemi pályára
képezik ki. Az ipari és kereskedelmi pályára kiképzett gyermekek száma
898, a szellemi pályára kiképzettek száma 191. Az összes gondozottak közül
34*4% ipari és kereskedelmi pályára, 7-3% szellemi pályára kerül. Ipari
és kereskedelmi pályára a legtöbb gyermeket a Jó Pásztor Háza Leány-
nevelő Otthon képezi ki, 215 leányt nevel, s valamennyit ipari és kereske-
delmi pályára adta. A Katolikus Patronage Egyesület 400 gondozottja közül
csak 120-at képez ki ipari és kereskedelmi pályára. Szellemi pályára a leg-
több gondozottat az Országos Gyermekvédő és Frőbel Egyesület leány-
otthona képezte ki, ahol 88 gondozott közül 77 került szellemi pályára.
Évekkel ezelőtt valóságos verseny folyt az intézetek között azért, hogy
minél több növendékük kerüljön szellemi pályára. Az elhelyezkedés nehéz-
ségei miatt ennek a helyzetnek az volt a következménye, hogy a társadalom
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áldozatkészségéből felnevelt gondozottak tömegesen állás nélkül maradtak.
Ma már ezen a téren örvendetes javulás tapasztalható, mert az egyesületek
gondoskodtak arról, hogy az intézetekben gondozott növendékek képzése
egyrészt a növendékek képességeinek, másrészt az elhelyezkedés lehetőségei-
nek figyelembevételével történjék.

Érdekes adat, hogy a gondozott gyermekek szüleinek, illetve eltartásra
kötelezett hozzátartozóinak, gyámjának lakóhelye csak 976 esetben Buda-
pest és 926 esetben pedig vidék. A legtöbb budapesti gyermeket a Jó Pásztor
Háza Leánynevelő Otthon gondozza, míg a legtöbb vidéki gyermek a
Vakokat Gyámolító Országos Egyesületnél van.

A gyermekek vagy ingyen, vagy az önköltségi ár megtérítése ellenében
vannak gondozásban. A legtöbb esetben az egyesületek az ellátási díjak
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egy részét elengedik. Az ingyenesen gondozott gyermekek száma 333 fiú,
596 leány. A teljes díjért gondozott gyermekek száma 210 fiú, 165 leány.
A mérsékelt díjért gondozott gyermekek száma 253 fiú és 295 leány. A leg-
több ingyenes gyermeket a Jó Pásztor Háza Leánynevelő Otthon tartja el,
számszerint 150-et. A legkevesebb ingyenesen tartott növendék az Országos
Gyermekvédő Ligánál van, mindössze 3. A teljes díjért az Országos Gyermek-
védő Liga tart 70 növendéket. A többi egyesületnek teljes díjért gondozott
növendéke nincs. Mérsékelt gondozási díjért a Klotild Szeretetház Egyesület
tartja el a legtöbb gyermeket:   számszerint 87-et.

Egy gondozott gyermek évi tartási költsége az egyesületek által
fenntartott intézetekben 495 pengő, ami 1*35 pengő napi ellátási átlagnak
felel meg.

A gondozott gyermekek közül teljesen árva 124 fiú és 145 leány.
A legtöbb teljes árva a Jó Pásztor Háza Leánynevelő Otthonban van:
számszerint 70 leány. A félárva gyermekek száma 405 fiú és 435 leány.
A legtöbb félárva gyermek a Pesti Izraelita Hitközség alapítványi fiúárva-
házában van, számszerint 108. A talált gyermekek száma mindössze 2,
az elhagyottakké 46 fiú és 10 leány, a züllés veszélyének kitett gyermekek
száma 110 fiú és 267 leány. A züllési veszélynek kitett leányok közül leg-
több a Jó  Pásztor  Háza  Leánynevelő Otthonban van, számszerint 211.

A testi, vagy szellemi fogyatkozásban szenvedő gyermekek közül a
legtöbb a vak, ezek a Vakokat Gyámolító Országos Egyesületnél vannak
elhelyezve, számszerint 37 fiú és 15i leány. Ugyancsak itt van elhelyezve
egy süketnéma vak is. A legtöbb testi fogyatékosságban szenvedő gyermek
természetesen a Nyomorék Gyermekek Országos Otthonában van.

Az intézetek fenntartási költsége évi 1,394.822 pengő. A legtöbbet
erre a célra a Jó Pásztor Háza Leánynevelő Otthon áldozza. Évi 172.799
pengőt; a legkisebb összeget pedig a Bethánia Árvaház, mindössze 4900
pengőt.

Az intézetek személyzeti kiadása 161.374 pengő, ami az összes kiadások
11'5%-ának felel meg. A legtöbb személyzeti kiadás a Nyomorék Gyer-
mekek Országos Otthonánál van 24.454 pengő. A legkevesebb a személyzeti
kiadás a Bethánia Árvaháznál, mindössze 620 pengő.

A növendékek ellátási díját 1. a hozzátartozók, 2. a székesfőváros,
3. az állam fizeti. A hozzátartozók által fizetett tartásdíjak összege 108.513
pengő. A legtöbb tartásdíjat a hozzátartozók az Országos Gyermekvédő
Ligának fizetik, 20.213 pengőt. A székesfőváros 44.101 pengő tartásdíjat
fizet az egyesületeknek, a legtöbb tartásdíjat kapja a Klotild Szeretetház
Egyesület. Az állam 219.619 pengő tartásdíjat fizet. A legtöbbet az Országos
Gyermekvédő Liga bakonyi erdei iskolájának, 41.629 pengőt. A legkevesebb
állami támogatást a Pesti Izraelita Nőegylet kapja, mindössze 378 pengőt.
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Gyermekek üdültetésével, nyaraltatásával és sznatóriumi gondo-
zásával 21 székesfővárosi egyesület foglalkozik. A gyermeküdültető intéz-
mények május hó 1-től szeptember hó végéig vannak üzemben. Az összes
férőhelyek száma 3711. A gyermeküdültetéssel foglalkozó egyesületek
1937-ben összesen 12.478 gyermeket üdültettek. A gyermekek közül 5054
a leány, 7424 pedig a fiúk száma. Fiatal munkásnőket is nyaraltattak az
egyesületek. A nyaraltatott gyermekek közül 8945 budapesti, a legtöbb
budapesti gyermeket a Zsófia Országos Gyermekszanatórium egyesület
nyaraltatta, számszerint 3591-et. Az üdültetési napok száma 630.030. Az
átlagos üdültetés tartama pedig 21 nap volt. A legtöbb üdültetési napot,
számszerint 394.140-et az Országos Gyermekvédő Liga mutatta ki. A Kato-
likus Leányok Országos Szövetségének mindössze 85 üdültetési napja volt.
A legrövidebb ideig a Budapesti Keresztény Ifjúsági Egyesületek üdül-
tettek a gyermekeket, mindössze négy napon keresztül. A Pesti Izraelita
Hitközség alapítványi fiúárvaházában nevelt gyermekek 75 napon keresztül
részesültek üdültetésben. Az üdültetett gyermekek napi átlagos ellátási
költsége 78 fillér és 4.60 pengő között mozgott. A legkevesebb az átlagos
költség a Budai Szent László Gyermekotthon és Árvaháznál, mindössze
78 fillér, míg a legmagasabb költség a Fehér Kereszt Országos Lelencház
Egyesületnél 4.60 pengő. Az üdültetésre fordított összeg 436.057 pengő.
Ebből személyzeti kiadás 48.429 pengő, amely a teljes összegnek körülbelül
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9%-a. A legtöbbet fordított gyermeküdültetési célra a Zsófia Országos
Gyermekszanatórium Egyesület 174.657 pengőt, legkisebb összeget pedig
a Pesti Izraelita Hitközség 2953 pengőt. A személyzeti kiadás legtöbb a
Zsófia Országos Gyermekszanatórium Egyesületnél 17.083 pengő, legkeve-
sebb a Budapesti Keresztény Ifjúsági Egyesületeknél, mindössze 155 pengő.

     Gyermekek üdültetése, nyaraltatása és szanatóriumi gondozása.

Az üdültetett gyermekek után a tartásdíjat a gyermek hozzátartozója,
a székesfőváros, az állam, vagy más hatóság fizette. A hozzátartozók által
fizetett tartásdíj összege 147.435 pengő, a székesfőváros által fizetett összeg
64.269 pengő, az állami támogatás pedig 91.455 pengő. Hozzátartozók által
fizetett tartásdíjból legtöbb bevétele van a Zsófia Országos Gyermekszana-
tórium Egyesületnek 119.130 pengő, legkevesebb az Országos Gyermekvédő
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Ligának, mindössze 150 pengő. A székesfőváros által fizetett tartásdíjak
legnagyobb részét a Zsófia Országos Gyermekszanatórium Egyesület kapta,
42.180 pengőt. A legkisebb fővárosi hozzájárulást a Magyarországi Munkások
Gyermekbarát Egyesülete kapta, mindössze 385 pengőt. Állami vagy más
hatóság által fizetett tartásdíjakból a legtöbbet — 50.000 pengőt — az
Országos Gyermekvédő Liga kapott.

Az egyesületek idegen telepen, illetve más egyesületek telepén mind-
össze 125 gyermeket üdültettek, ezek közül 78 fiú, 47 pedig leány. Ezeknek
a gyermekeknek átlagos nyaraltatási időtartama is 21 nap volt és az üdül-
tetésre fordított összeg 6918 pengőt tesz ki.

Az egyesületek a gyermeküdültetést vidéken bonyolítják le, elsősorban
a Balaton mellékén. Összesen 22 gyermeküdülőtelepet tartanak fenn. Ezek
közül a Balaton mellett van hat. Fiatal munkásnők és tanoncok nyarai-
tatásával kizárólag a The Savé The Children Fund foglalkozott, amely 75
gyermeken kívül 100 fiatal munkásnőt is nyaraltatott. A nyaraltatott gyer-
mekek életkora 6—14 év. Nagy szükség volna arra, hogy az egyesületek
a 6 éven aluli és 14 éven felüli gyermekeket is üdültessék. Igaz, hogy hat
éven aluli gyermekek nyaraltatása fokozottabb gondoskodást, a 14 éven
felülieké pedig fokozottabb felügyeletet kíván, de ezek a korosztályok is
nagyon rászorulnak az üdültetésre.

A gyermeküdültetésnek egyik kiegészítő része a kirándulások rende-
zése. A kirándulások célja az, hogy azok a gyermekek, akiket nem lehet
üdültetésben részesíteni, a nyár folyamán — lehetőleg ellátással együtt —
legalább ilymódon felüdülhessenek. A kirándulásokat leginkább a környéki
hegyekbe vezetik.

Kirándulások, szórakoztatások.

A kirándulások  helyei általában a következők voltak:
Budai hegyek, Hűvösvölgy, Népliget, Városliget, Máriaremete, Eszter-

gom, Visegrád, Nagyszénás, Budafok, Horány, Vác, Szeged, Máriabesnyő,
Máriakő, Gerecse, Mátra,  Bükk, Szent Margitsziget,  Római fürdő.
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22 egyesület foglalkozott kirándulások lebonyolításával. A kirán-
duláson résztvett gyermekek száma 40.656. A kirándulási napok száma
pedig 257. A kirándulásokon átlagosan résztvevők száma 20 és 640
között mozog.

A kirándulási napok száma legnagyobb a Budapesti zuglói róm. kat.
Egyházközségnél, amely 78 napon keresztül 12.429 gyermeket részesített
kirándulásban. A kirándulások költsége 9483 pengőt tett ki, ebből a hozzá-
tartozók 7062 pengőt térítettek meg. A főváros többféle módon segélyezi
a kirándulásokat lebonyolító egyesületeket. 1400 kedvezményes villamos-
jegyet utalt ki az egyesületek részére és 26.263 adag ebédet és ugyanannyi
adag tízórait, illetve uzsonnát adott a gyermekeknek. A kiosztott összes
ebédadagok száma 28.159; tízórai és uzsonnaadagok száma 29.455. A ki-
rándulásokon kívül az egyesületek különböző szórakoztatásban is része-
sítették a gyermekeket. Mesedélutánokat, gyermeknapokat, uzsonna-
délutánokat rendeznek részükre s gondoskodnak arról, hogy a gyermekek
a múzeum, a mozi, a gyermekszínház és a cirkusz látogatásával jussanak
örömhöz és ismeretek szerzéséhez.

A különböző szórakozásban résztvett gyermekek száma 28.639 volt,
761 szórakoztató napot rendeztek az egyesületek, amelyeken átlagosan
100 gyermek vett részt.

Az Országos Gyermekvédő Liga és a Zsófia Országos Gyermekszanatórium
Egyesület.

Új címe: Országos Gyermekvédő Liga és Gyermekszanatórium Egyesület.1)

A székesfővárosban a gyermekvédelemmel foglalkozó két legnagyobb
egyesület az Országos Gyermekvédő Liga és a Zsófia Országos Gyermek-
szanatórium Egyesület az 1939. év folyamán egyesült.

Az egyesült Liga célja a társadalmi gyermekvédelem minden ágazatá-
nak felkarolása, hathatós támogatása és általában a gyermekvédelem érdeké-
ben kormányzati, bírói, hatósági és egyéb intézkedések kezdeményezése és
megvalósítása. Tevékenységének egyes ágazatai:

Szegény, legyengült, vagy beteg gyermekek üdültetése, tüdőbeteg,
nem fertőző tüdőbeteg, vagy tüdőbetegségre hajlamos gyermekek részére
napközi otthonok és gyógyiskolák (erdei, kerti, stb.) fenntartása.

Hadiárvák és más elhagyatott, vagy árva, de tehetséges, továbbá
szegény középosztálybeli, kiváló képességű gyermekek részére esetleg iskolá-
val is kapcsolatos otthonok felállítása.

*) Ennek a két egyesületnek az ismertetése kivételesen az 1939. évi helyzet alapján
történik. A két egyesület az 1939. évfolyamán egyesült, s ezzel kapcsolatban az évi műkö-
désre vonatkozó számszerű adatokon kívül az újabb adatok vannak beállítva.
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Erkölcsileg veszélyeztetett, illetve nehezen fegyelmezhető gyermekek
részére elemi iskolával egybekötött otthonok (átmeneti fiú- és leányotthon)
fenntartása.

Tanoncotthonok létesítése és fenntartása.
Szegény, vagy elhagyatott gyermekek részére tanácsadói irodák fenn-

tartása, jogi, orvosi és szociális tanácsadás és segélyezés. (Élelmiszer, ruházat,
munka, munkaeszközök, tanszerek, stb.)

Az egyesület intézményeiből kikerült gyermekek további gondozása
és támogatása.

Elhagyott, szegény és testileg legyengült magyar gyermekek kül-
földön való üdültetése, külföldi magyar gyermekeknek Magyarországon
való üdültetés 2.

Egyesek és intézetek számára felvilágosítások gyermekvédelmi ügyek-
ben, közbenjárás hatóságoknál és egyesületeknél.

Szükségesnek mutatkozó új gyermekvédelmi intézmények létesítésé-
nek kezdeményezése.

Az   állam,   hatóság   és   társadalom   együttműködésének   biztosítása.
Hivatalos kiadványaival, továbbá hírlapi közleményekkel a gyermek-

védelmi kérdések  iránt való érdeklődés felkeltése és ébrentartása.
Az egyesület gyermeküdülőtelepeket tart fenn: Balatonalmádin,

Balatonszabadin, Szigetmonostoron, Farkasgyepün, Gödöllőn, Balaton-
lellén és Zebegényben. A gyengetüdejű gyermekek részére napközi otthonokat
Baján és Szeged-alsóvárosban. Gyógyiskolával kapcsolatos fiú- és leány-
otthonokat, illetve internátusos erdei vagy kerti iskolákat Farkasgyepün
és Újszegeden. Árvaházat és napközi vagy állandó otthonokat:

Napközi otthon Budapesten,
Erzsébet-otthon Budapesten,
Fiúotthon Cegléden,
Fiúotthon Sopronban.
Az erkölcsileg veszélyeztetett, nehezen nevelhető, vagy különleges

nevelést és gyógyítást igénylő gyermekek részére Budapesten fiúotthont,
Újszegeden átmeneti leányotthont.

Tanácsadó irodákat Budapesten, Szegeden, Baján, Kunszentmárton-
ban és Győrött. Helyi bizottságokat Szegeden, Baján, Kunszentmártonon
és Győrött.

A Gyermekvédő Liga bevétele 1937. évre 643.488.51 pengő volt.
A bevételek a következőképen alakultak:
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Maradvány és az egyesületi vagyon jövedelme, kamatok stb ............ 84.592-91 P
Másnemű jövedelem üzemi, üzletszerű bevételek stb ........................ 66.602.49 «
Tagsági díjakból  ................................................................................ 1.952-90 «
Gyűjtésből ........................................................................................... 123.120-27 «
Fővárosi segély  ................................................................................. 10.000-— «
Állami segély ..................................................................................... 43.683-19 «
Adomány............................................................................................. 108.412-91   «
A gondozottak hozzátartozói által fizetett térítési díjak ..................... 33.513-85 «
Főváros részéről térített ellátási díjak................................................. 19.577-25 «
Az állam és más hatóság részéről térítés  .......................................... 152.032-74 «

A Gyermekvédő Liga kiadása 1937. évben a következőképen alakult:
Pénzbeli segély ................................................................................... 4.832-05 P
A gyermekek üdültetésére fordított kiadások..................................... 280.144-51  «
Népnevelő, felvilágosító előadások, csoportok szervezése ................ 45.558.44 «
Személyzeti költségekre  ................................................................... 36.759.89 «
Dologi kiadások, üzemmel kapcsolatos, ú. m. az intézetek fenn-

tartásának költsége, irodai költségek ............................................. 68.922.32 «
A konyha-, takarító-, ápoló-, szolgaszemélyzet évi járandóságai....... 80.158.08 «
Más célokra, ú. m. kölcsöntörlesztésre és kamatokra ......................... 54.403.83 «

A Liga vagyona 608.855-72 pengő értékű. A terhek pedig 659.066-91
pengőt tesznek ki. A vagyon legnagyobb része ingatlanokban van. Az ingat-
lanok becsértéke 435.624 pengő. Az ingók és berendezési tárgyak értéke
42.285 pengő.

A Gyermekvédő Liga fennállása óta (1906. év) 551.299*95 pengővel
támogatta a gyermekvédelemmel foglalkozó társegyesületeket.

1906 óta a Liga által rendezett gyermeknapoknak 4,003.996*09 pengő
bevétele volt. A Liga intézeteiben gondozott gyermekek száma 30 év alatt
32.990 volt. A hadigondozó tevékenységre 1914-től 1935-ig 3,409.735 pengőt
fordított.

A Zsófia Országos Gyermekszanatórium Egyesület 1919-ben alakult
és gyermeküdülőtelepein 4191 gyermeket részesített üdültetésben. Az egye-
sületnek két nagy üdülőtelepe van, az egyik Balatonszabadiban 1080 ágyas,
a másik pedig Balatonalmádiban 644 ágyas. Az egyesület az év folyamán
99.124 napon keresztül üdültette a gyermekeket. Az intézeteiben üdültetett
gyermekek 60%-a Budapestről való, 40%-a az ország különböző részeiből.

Az egyesület bevétele az 1937. év folyamán 189.820-43 pengő volt.

Patronage munka, pályaudvari misszió.

Patronage munka fogalma alatt értjük az erkölcsi züllés veszélyének kitett
gyermekek, elsősorban a leánygyermekek és nők védelmét. Patronage mun-
kával Budapesten hat egyesület foglalkozik. A Patronage Egyesület, a Magyar
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Protestáns Nők Országos Szövetsége, a Budai Keresztény Ifjúsági Egye-
sület, a Katolikus Háziasszonyok Országos Szövetsége, a Magyar Egyesület
a  Leánykereskedés Ellen és a Szociális Missziótársulat.

Az egyesületek közül széleskörű tevékenységet fejt ki a Magyar Egye-
sület a Leánykereskedés Ellen. Az egyesület megfigyeli mindazokat a munka-
helyeket és szórakozóhelyeket, ahol az ifjúság megrontásnak van kitéve.
Figyelemmel kíséri a nők részére felajánlott szolgálati helyek erkölcsi
megbízhatóságát és azoknak a fiatal nőknek a sorsát, akik erkölcsileg kétes
munkahelyeken vannak alkalmazva. Gondos védelmet igyekszik nyújtani
a faluról munkaszerzés céljából városokba özönlő, tapasztalatlan fiatal
nőknek, akik gyakran félrevezetésnek és az erkölcsi züllés veszélyének
vannak kitéve. A veszélyeztetetteket az egyesület pártfogónői felkutatják,
vagy az illetékes hatóság felhívása alapján veszik pártfogásba és részükre
tanácsot, jogvédelmet és szociális segítséget szereznek. Amennyiben az
erkölcsi veszély tartós, állandó gondozásba helyezik őket.

Kiskorúaknál az egyesület a szükséges rendszabályok foganatosítása
céljából az illetékes gyámhatóságokhoz fordul. Azokat, akik vagy a családi
felügyelet hiányában, vagy állás- és kereset nélkül lévén, az utca erkölcsi
veszélyének vannak kitéve, átmenetileg elhelyezi az egyesület. Az ilyen
átmeneti beutalás lehetővé tétele céljából átmeneti otthonokat tart fenn,
s az erkölcsi szempontból védelemre szorulóknak mindaddig menedéket
ad, míg az egyesület részükre megfelelő kereseti lehetőséget teremt, vagy
családi elhelyezésükről gondoskodik. Társadalmi úton küzdelmet folytat az
egyesület a nő- és gyermekkereskedés ellen, amely nemzetközi egyezmé-
nyek alapján törvényileg előírt közfeladat.

Tájékoztató és intő hirdetményeket függeszt ki az egyesület a pálya-
udvarokon, kikötőállomásokon és egyéb alkalmas közhelyeken. A fővárosban
és a fontosabb vidéki gócpontokon, vasúti és hajózási pályaudvari missziós
szolgálatot tart fenn. A leánykereskedés áldozatait felkeresi és a leány-
kereskedőket kinyomozza. Az áldozatok megoltalmazásánál és a leány-
kereskedés bűncselekményeinek leleplezésénél a hatóságoknak segédkezik.
Nemzetközi kapcsolatokat tart fenn a hasonlócélú külföldi egyesületekkel
a nő- és gyermekkereskedés elleni küzdelem londoni központi irodájában.

Az egyesület két otthont tart fenn. A Magdolna életvédelmi otthont,
ahol az év folyamán 561 nőt helyezett el; és a vidéki nők 25 ágyas átmeneti
otthonát.

A Katolikus Háziasszonyok Országos Szövetsége főleg vasúti missziós
munkával fejt ki patronage tevékenységet. Missziós osztálya a magyar
leányok érdekében állandó levelezést folytat külfölddel.

A Szociális Missziótársulat patronage munkája főleg a Társulat fogház-
missziójára terjed ki.
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A fogházmisszió 1937. évi munkája:
Fogházmisszió: Pestvidéki fogház II., Gyorskocsi-u. 25. és Margit-körúti katonai fogház.

Gondozott foglyok száma  ........................................................................ 17.515
Felvett ügy cellában   ................................................................................ 4.228
Felvett ügy irodában .................................................................................. 2.232
Fogolylátogatás cellában .......................................................................... 690
Beteglátogatás  ........................................................................................... 126
Indított és érkezett levelek.......................................................................... 1.876
Telefon ........................................................................................................ 1.330
Környezettanulmány .................................................................................. 287
Családi látogatás......................................................................................... 716
Közbenjárás hatóságoknál.......................................................................... 867
Külső ügyek elintézése............................................................................... í .222
Elhelyezés kórházba .................................................................................. 14
Elhelyezés menhelybe................................................................................ 9
Elhelyezés munkába................................................................................... 35
Tanácsadás ................................................................................................. 1.693
Előadások száma:   népművelési   ............................................................. 287

ismeretterjesztő  ...................................................... 766
Hallgatók száma ........................................................................................ 1.728
Analfabéták órája........................................................................................ 165
Analfabéta résztvevők  ............................................................................... 260
Kölcsönykönyvtári kötetek száma.............................................................. 2.378
Kölcsönykönyvtári olvasók száma............................................................. 8.664
Énekórák száma.......................................................................................... 259
Foglalkoztatás:

munkát kapott nő   ................................................................................. 241
munkát kapott férfi ................................................................................ 729

Munkanapok száma   ................................................................................. 12.144
Munkadíj kifizetve   ............................................................................... 3.643-20 P
Fogházmisszió. Anyagi támogatás:

felsőruha .....................................................       322 esetben 2.021-86 P
fehérnemű.....................................................      424       « 96-— «
cipő .............................................................. 196       « 656— «
pénzsegély .................................................... 1.008       « 2.822-20 «
élelem........................................................... 725       « 684-50 «

Lelki gondozás:
lelki gyakorlat 13, résztvevő 1094, szentségvelvétel 3105 eset, szentmise 491,
résztvevő 25.200.

A pártfogó munkával foglalkozó egyesületek tagjai az év folyamán
1540 környezettanulmányozást végeztek, ebből kettőt a rendőrbíróság,
1423-at a fiatalkorúak bírósága és 115-öt a fiatalkorúak felügyelő hatósága
megbízásából.

Az egyesületek tagjai, illetve alkalmazottjai pártfogásba vettek az
év folyamán összesen 3549 egyént, ebből 419 fiú és 3130 leány. A párt-
fogoltak kora általában 12 évtől 20 évig terjed. A pártfogoltak közül házas-
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ságon kívül született volt mindössze egy. Pártfogásba került a fiatalkorúak
bírósága kérésére 52 fiú és 3 leány. A pályaudvari kirendeltségek száma
71 volt és az egyesületek a pártfogoltak közül pénzsegélyben részesítettek
468 személyt. Keresethez juttattak 26 személyt, elhelyeztek iparos- és keres-
kedő tanoncnak 14 személyt, családokhoz elhelyeztek 6, szülőkhöz, hozzá-
tartozókhoz hazautaztattak 392 és intézetben  elhelyeztek 348 személyt.

Testi fogyatékosok foglalkoztatása, munkaiskolák.

A testi fogyatékosok foglalkoztatásáról Budapesten három egyesület
gondoskodik. A legszélesebbkörű tevékenységet a Vakokat Gyámolító
Országos Egyesület és a Nyomorék Gyermekek Országos Otthona fejt ki
ezen a téren. A foglalkoztató műhelyek és munkaiskolák célja, hogy a
gondozottakat, ha még lehetséges, gyógykezeljék s őket testi fogyatékos-
ságuknak megfelelő életpályára kiképezzék.

A Nyomorék Gyermekek Otthonában 160 növendék van. Részben
iskolások, részben iparostanoncok. Az Otthon bőrdíszmű, kötő-szövő, férfi-
szabó, cipész és fehérneművarroda műhelyeket tart fenn, ahol a nyomorék
gyermekeket szakképzettségben részesítik. Az Otthonnak 8 osztályú elemi
és 4 osztályú szakirányú iparostanonc iskolája van, megfelelő tanító- és
nevelőtestülettel. Fenntart az Otthon 80 ágyas kórházat is, kizárólag
nyomorék gyermekek részére.

A Vakokat Gyámolító Országos Egyesület az ország egyetlen olyan
egyesülete, amely kizárólag vakok segélyezésével foglalkozik.

Az egyesület a már 1882 óta fennálló Vakok Országos Önképző-,
Segélyző- és Nyugdíjegylete és a Vakok Budapesti Országos Intézete tagjaiból
1896-ban alakult.

Az egyesület célja Magyarország területén lévő szegénysorsú vakok
elméleti és ipari oktatása. Ipart, vagy zenét tanult felnőtt vakok tovább-
képzése és foglalkoztatása, vagy közvetítés útján foglalkoztatáshoz juttatása.
A megszorult munkaképtelen, beteg, vagy elaggott vakok és ezek család-
tagjainak segélyezése és gyámolítása. 4 osztályú iparostanonciskolája van
az egyesületnek és gyermeküdültetéssel is foglalkozik.

Az egyesületben gondozottak átlagszáma 168 bennlakó és 56 bejáró.
Az intézetben gondozottak kora 14 évtől 73 évig terjed. A vakok foglalkoz-
tató intézetében végzett munkák nemei a következők: kefekötés, cirokseprő,
kosár- és székfonás, szövés. Foglalkozik az egyesület munka- és állásközve-
títéssel is, 18 vak zongoristát és 368 esetben hangolót foglalkoztatott.

A foglalkoztató műhelyben, illetve munkaiskolában foglalkoztatottak
átlagszáma 8 férfi, 139 nő, 72 fiú, 55 leány. A munkanapok száma 267 és
187 között váltakozott évente. Egy foglalkoztatott átlagos havi keresete
6 és 9 pengő között van, a természetbeni szolgáltatáson,  ellátás,  lakáson
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kívül. A foglalkoztatóban készített munkák értékesítéséből befolyt összeg
337.372 pengő. A foglalkoztató évi fenntartási költsége 338.674 pengő,
ebből nyersanyagokra és munkaeszközök beszerzésére esik 222.665 pengő,
a munkadíj és munkabér címén kifizetett összeg pedig 28.055 pengő. A fog-
lalkoztatásból eredő tiszta jövedelem tehát 188.619 pengőt tesz ki, amelyet
a foglalkoztatással kapcsolatos intézetek fenntartására fordítanak az egye-
sületek.

Munka- és állásközvetítés.
Munka- és állásközvetítéssel 21 egyesület foglalkozik. Az 1937. évben

egyesületeknél jelentkező munkakeresők száma 28.093 volt. Ebből 4491 férfi,
23.233 nő, a tanoncok száma pedig 253 volt. A munkakeresők száma ötszöröse
az egyesületeknél jelentkező munkakereső férfiak számánál. A legtöbb
férfi munkakereső 3430 a Hadirokkantak Országos Nemzeti Szövetségénél
jelentkezett, míg a legtöbb női munkakereső a Katolikus Háziasszonyok
Országos Szövetségénél 12.933. A munkaadói megbízások, illetve munka-
helyek száma az év folyamán 17.813 volt.

Munka- és állásközvetítés.

Az egyesületek elhelyeztek őstermelésben 91 férfit, iparban 723 férfit,
582 nőt, 104 tanoncot, kereskedelemben 154 férfit, 105 nőt, 19 tanoncot,
szellemi pályára 42 férfit, 638 nőt, háztartásban 18 férfit és 12.664 nőt,
egyéb helyen 453 férfit, 241 nőt és 7 tanoncot. Szellemi pályára és háztartási
munkára a legtöbb nőt a Katholikus Háziasszonyok Országos Szövetsége
helyezte el.

A háztartási alkalmazottak ügyével az egyesületek közül a leginten-
zívebben az 1908. évben alakult Katolikus Háziasszonyok Országos Szö-
vetsége foglalkozik.

A háztartási alkalmazottak ügyének rendezése fontos kérdése a
családi életnek.
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Az 1876. évi XIII. t.-c. rendelkezései már régen elavultak s addig,
amíg ez a kérdés törvényes úton jut megoldáshoz, különösen fontos szerepe
van a munkaadók és a háztartási alkalmazottak között fennálló viszony-
helyes kialakításában és a háztartási alkalmazottak erkölcsi és szociális
gondozásában a társadalmi egyesületeknek. Ezt a célt szolgálják az elhelyező
irodákkal kapcsolatos otthonok, ezenkívül a Szent Zita körök, ahol szelle-
mileg igyekeznek nevelni a háztartási alkalmazottakat. A Szövetség Buda-
pesten négy elhelyező irodát és otthont tart fenn, Szegeden pedig egyet.
Budapesten a négy cselédelhelyező irodája: VIII. ker., Mária-u. 7. sz.,
I. ker., Enyedi-u. 16. sz., V. ker., Arany János-u. 9. sz. és XI. ker., Zenta-u.
5. szám alatt van.

A háztartási alkalmazottak szellemi képzését kívánja elősegíteni a
Szövetség kiadványa. így elsősorban »A háztartási alkalmazottak kiskátéja«,
melyet a Szövetség felajánlása alapján az illetékes hatóságok a cseléd munka-
könyvéhez díjmentesen mellékelnek. Ezideig ebből a könyvből több mint
40.000 példány került forgalomba, ugyancsak a Szövetség adja ki a ház-
tartási alkalmazottak részére az »Ür szolgálatában« című könyvet.

A cselédtársadalom kulturális igényeinek kielégítésére a Szövetség
a vasárnapi Szent Zita köröket létesítette. A székesfőváros területén 23 kör
működik és ezekben a körökben állandóan 2400 háztartási alkalmazottal
foglalkozik a Szövetség. A Zita-körök vezetői tanítónők és tanárnők, akik
számára a Szövetség januárban és októberben vezetőképző tanfolyamot
tart. A háztartási alkalmazottak hatósági központi nyilvántartása, képzése
és részükre otthon létesítése tárgyában a Szövetség indítványt terjesztett
be a székesfőváros polgármesteréhez.

A Szövetség a háztartási alkalmazottaknak nemcsak kulturális neve-
lésével foglalkozik, hanem gondoskodik szórakoztatásukról is.

Minden évben kitüntetik azokat a háztartási alkalmazottakat, akik
legalább 5, 10, 15, 20 évet vagy ennél hosszabb időt töltöttek egy családnál.
Az alkalmazottak szolgálati hűségük elismeréseképen bronz, ezüstözött,
aranyozott érmet és oklevelet kapnak. A Katolikus Háziasszonyok Országos
Szövetsége a háztartási alkalmazottak elhelyezése, védelme, gondozása
és továbbképzése tekintetében tehát kétségtelenül úttörő munkát végzett.

Otthonok.

Anya-, tanonc-, diák-, munkás-, munkásnő-, cseléd- stb. otthon.

A székesfőváros területén 39 egyesület tart fenn otthonokat. Az ottho-
nokban a férőhelyek száma 1767, ebből férfiak részére 951, a nők részére
pedig 816. Teljes ellátást kapott az otthonokban 619 férfi és 1301 nő, csak
lakást kapott 332 férfi és 2276 nő.
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Teljes ellátásban részesülők között ingyenes volt 940 személy, fizető
2969. A csak lakást élvezők között ingyenes volt 136 személy, fizető 1674.
A teljes ellátásban részesülők által fizetett napidíj különböző. A legmaga-
sabb napidíj 1 -74 pengő, amelyet a Gyógyíthatatlan Betegek Irgalomházában
fizetnek, a legalacsonyabb pedig 43 fillér, amelyet a Magyar Vörös Kereszt
Egylet által fenntartott otthonokban fizetnek.

A gondozottak részére csak lakásért fizetett napidíj átlagosan 70 fillér.
Az egyesületek bevétele a következőképen alakul: A bentlakók tartás-
díjából befolyt 301.047 pengő, állami tartásdíjból 3500 pengő, a székes-
főváros által fizetett tartásdíjból pedig 15.702 pengő.

Az egyesületek által fenntartott intézmények évi fenntartási költsége
347.049 pengőt tett ki. Ebből személyzeti kiadás 47.668 pengő volt. A gon-
dozottak közül budapesti lakóhelyű volt 230, vidéki lakóhelyű pedig 952.

A legtöbb férőhellyel rendelkező otthont az Országos Központi
Katolikus Legényegylet tartja fenn. Az Országos Központi Katolikus
Legényegylet 1856. évben alakult és célja a fiatal, nőtlen, iparos és keres-
kedő legények, szakképzett gyárimunkások egybegyűjtése, hogy belőlük
tisztes iparosokat, jó családapákat, derék és vallásos honpolgárokat nevel-
jen. Működési köre:

A vallási élet ápolása: előadások, közös misehallgatások, szentáldozások,
lelkigyakorlatok, stb.

A tagok általános műveltségének, magyar nemzeti érzésének és
hazaszeretetének fejlesztése: népművelő tanfolyamok és általános ismeret-
terjesztő előadások tartása, könyvtár, folyóirat, újság beszerzése, ének-
és zenekar stb. felállítása.
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A tagok hivatásszeretetének és szakmai tudásának ápolása: szakmai
előadások, ipari, kereskedelmi, gazdasági tárgyú tanfolyamok tartása,
szakmai alosztályok létesítése (céhek), ipari kiállítások rendezése, általában
olyan szellem megteremtése, mely alkalmas arra, hogy a tagokban a hivatás
szeretetét megerősítse.

A barátiasság és családi szellem ápolása: összejövetelek, nemes
szórakozások stb. által.

Legényegyleti otthonok, internátusok létesítése és minden olyan
ténykedés, mely a hazafias, erkölcsi és szellemi emelkedést előmozdítja és
a dolgozó ifjúság védelme érdekében szükséges. Az Országos Központi
Katolikus Legényegylet VII. ker., Rottenbiller-u. 20—22. sz. alatti szék-
házában tanoncotthont tart fenn. Az intézeti férőhelyek száma kizárólag
férfiak számára 176. Az adatszolgáltatás évében mind a 176 férőhely be volt
töltve. A teljes ellátásban részesülők közül mindössze 17-en fizettek 1*80
pengő napidíjat. Az Egylet több mint 80.000 pengős költségvetéssel dol-
gozik, tagjainak száma 1009. Az évi tagsági díj 3 pengő. A fővárostól évi
3000 pengő, az államtól pedig 20.000 pengő segélyt kapnak. Magánszemélyek
körülbelül 5000 pengővel támogatják az egyesületet.

Az Egylet munka- és állásközvetítéssel is foglalkozik. Jogvédő irodája
van. Szakmai és világnézeti kérdésekről átlag heti 8 órában tájékoztatja
tagjait.

Étkeztetésre, felruházásra 26.019*84 pengőt, előadások tartására,
egyesületek, csoportok szervezésére, röpiratok, folyóiratok költségére
4899-74 pengőt, személyzeti költségekre 5368*07 pengőt, az intézet fenn-
tartásának költségére 47.625*46 pengőt, a konyha-, takarító-, ápoló-, szolga-
személyzet évi járandóságaira 2280 pengőt, más célokra 400*51 pengőt for-
dított. Az összes kiadása tehát 86.593*62 pengő volt. Az Egylet vagyonának
értéke 425.000 pengő, amelyet 73.622 pengő tartozás terhel.

Az egész országban egyedülálló intézet a gyógyíthatatlan betegek
számára Budapesten alapított »Irgalomháza«. A menedékházat San Marco
hercegné szül. Nákó Miiéva alapította 1900 június 21-én. Az »Irgalomháza«
célja vallás- és nemzetiségi különbség nélkül, mindkétnemű, oly szegény
betegeknek életfogytiglan való ápolása, kik betegségük gyógyíthatatlansága
miatt a rendes kórházi ápolásra nem minősültek. Magyar honosoknak a
felvételnél elsőbbséget kell adni.

A felvételből ki vannak zárva:
elmebetegek,
az elmezavarral egybekötött epilepsziában szenvedők,
ragályos betegek,
bujakórosok,
botrányos magaviseletűek,
vagy kiknek benntartása a többi betegek ápolására   hátránnyal jár,
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akik elég vagyonosak arra, hogy más intézetben, vagy másként ápol-
tassanak. Oly szegény, gyógyíthatatlan betegek azonban, kiket az »Irgalom-
háza« anyagi erejének elégtelensége miatt nem fogadhat be, ápolásra fel-
veendők, ha ily szegényekért jótevő személyek a megállapított díjak fize-
tését elvállalják.

Amint a ház kibővítése lehetővé teszi, rákbetegek és epileptikusok
elkülönített osztályokra felvehetők.

A felvett betegek eltávolíthatók, ha betegségük utóbb gyógyíthatónak
bizonyulna, valamint, ha magaviseletük, vagy egyéb ok miatt bennmara-
dásuk a többi betegek kellő ápolására, vagy a ház jószellemének fenntartá-
sára káros lenne.

Az »Irgalomháza« mint alapítvány felett a főfelügyelet jogát az ország
hercegprímása gyakorolja, ki az alapítványt, illetőleg az »Irgalomházát«
peres és perenkívüli ügyekben képviseli és az általa kijelölendő személyek
részére a meghatalmazást kiállítja.

Az »Irgalomháza« és az alapítványi vagyon igazgatása az e célra kine-
vezett igazgató-bizottságot, az intézet közvetlen vezetése, a betegek gon-
dozása és ápolása pedig kizárólag a paulai Szent Vincéről nevezett irgalmas
nővéreket illeti meg.

Az »Irgalomháza« III. ker,, San Marco-u. 60. szám alatt van, a férő-
helyek száma férfiak részére 36, nők részére 94. Az adatszolgáltatás évében
teljes ellátásban részesült az intézetben 39 férfi és 110 nő. 84 személy ingyenes
ellátásban részesült. A fizetéses helyeken a napi ellátási díj összege 1*74
pengő volt. Az intézetben gondozottak tartásdíja címén befolyt összesen
39.597 pengő, állami tartásdíjakból 3500 pengő, székesfővárosi segélyből,
illetve tartásdíjból 15.702 pengő. Az intézet évi összes fenntartási költsége
70.514 pengő, ebből személyzeti kiadásokra esik 11.237 pengő. Az intézet
gondozottjai közül budapesti lakóhelyű volt 101 személy, vidéki lakóhelyű
pedig 48.
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A székesfőváros területén 22 egyesület foglalkozik felnőtt munkakép-
telenek, testi, szellemi és érzékszervi fogyatékosok, illetve aggok intézeti
gondozásával. Az intézeti férőhelyek száma 618. Ebből férfiak részére 190,
nők részére 428.

A legtöbb a férőhelyek száma a Budapesti Chevra Kadisa Izraelita
Szentegylet Otthonában: 178. A gondozottak életkora általában 60 év
fölött van. Ingyenes gondozásban részesült 107 férfi, 319 nő. Tartásdíj
ellenében részesült gondozásban 13 férfi és 78 nő. A megtérített díj szemé-
lyenkint átlagosan havi 30 pengő.

Az egyesületek bevételei: gondozottak után fizetett térítési díjakból
44.250 pengő, állami hozzájárulásból 300 pengő, székesfőváros által fizetett
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térítési díjakból 3300 pengő, egyéb intézmények hozzájárulásából 5877 pengő,
összesen 54.002 pengő. A legtöbb bevétele van a Budapesti Auth. Orth,
Izraelita Chevra Kadisának.

A fenntartási költségekre az egyesületek évi 274.661 pengőt költenek,
ebből személyzeti kiadás 21.161 pengő. Az intézeten kívül mindössze 2 férfit
gondoztak más intézetben. Az összes gondozottak közül csak három volt
vidéki.

Hajléktalanok elhelyezése, éjjeli menedékhely.
Hajléktalanok elhelyezésével, illetve éjjeli menedékhelyek fenntar-

tásával öt egyesület foglalkozik Budapesten.
A férőhelyek száma a fenntartott menedékhelyeken összesen 1633.

Ingyen szállást kapott az adatszolgáltató év folyamán összesen 7749 egyén,
323.709 esetben. Az elszállásoltak között volt 7760 férfi és 89 nő. Térítési
díj ellenében adtak szállást az egyesületek 411.752 esetben. Az átlagos
napi térítési díj 20 fillér volt.

A hajléktalanok menhelyeinek évi összes fenntartási költsége 100.706
pengő volt, ebből személyzeti kiadás 28.640 pengő.

Egészségvédelmi intézményeket fenntartó egyesületek.

A jótékony egyesületek egyik legfontosabb feladatkörét töltik be az
egészségvédelmi intézményeket fenntartó egyesületek. Összesen 36 foglal-
kozik ezzel a nagy felkészültséget és jelentős anyagi áldozatokat kívánó
védelmi ágazattal. Az egészségvédelmi egyesületek betegrendelőket, kór-
házakat, szanatóriumokat és más egyéb egészségvédő intézeteket, illetve
osztályokat tartanak fenn. A legtöbb egészségvédő intézményt a segélyező
egyesületek tartják fenn. Mégpedig: 7 rendelőt, 7 kórházat, 7 szanatóriumot.
Ezek az intézmények anyák, csecsemők, gyermekek és felnőttek gyógy-
kezelésére szolgálnak. Az Általános Közjótékonysági Egyesület szanatóriuma
csak az alkoholos megbetegedések gyógyítására létesült, a Budapesti Szegény-
sorsú Tüdőbetegek Szanatórium Egyesülete, a Magyar Keresztény Leány-
egyesületek Nemzeti Szövetsége, a Magyar Vöröskereszt Egylet V. kerületi
Választmánya pedig szanatórium jellegű üdülőtelepeket tartanak fenn.

A gyermekvédő egyesületek közül egészségvédelmi intézményei vannak
a Fehérkereszt Országos Lelencház Egyesületnek. Csecsemők, gyermekek
és felnőttek részére rendelője és kórháza van. Az Ingyentej Egyesület ren-
delőt, a Stefánia Szegény Gyermekkórház Egyesület pedig rendelőt és kór-
házat tart fenn.

Az aggokat és nyomorékokat gyámolító egyesületek közül a Cházár
András Országos Siketnéma Otthonnak fül-, orr-, gége- és belgyógyászati
osztálya van. A Vakokat Gyámolító Országos Egyesületnek pedig rende-
lője van.
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Egészségvédelmi intézmények.
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Az egyéb egyesületek közül négy foglalkozik egészségvédelmi tevé-
kenységgel, de egyik sem tart fenn sem rendelőt, sem kórházat, sem szana-
tóriumot.

Az egészségvédelmi egyesületek által fenntartott intézményekben a
szobák száma 409, az ágyak száma: csecsemők részére 124, gyermekek
részére 385, felnőttek részére 1752. A legtöbb férőhely van a Budapesti
Szegénysorsú Tüdőbetegek Szanatórium  Egyesületében.  Számszerint  715.

Kórházi ápolásban részesült az egyesületek útján az év folyamán
2012 csecsemő, 5950 gyermek és 18.220 felnőtt, összesen 26.182 személy.
Ezek közül budapesti lakóhelyű volt 1503 csecsemő, 4355 gyermek, 10.851
felnőtt, összesen 16.709 személy. Az ápolási napok száma 645.183, ebből
a budapesti betegek ápolási napjainak száma 390.523.

Az intézmények évi fenntartási költsége 3,413.582 pengő volt, amely-
ből személyzeti kiadás 598.218 pengő.

Az ápoltak hozzátartozói 6249 beteg után 1,100.261 pengő térítési
díjat fizettek, az állam 4272 beteg után 513.174 pengőt, a székesfőváros
226 beteg után 14.479 pengőt, más hatóság 9896 beteg után 1,568.957 pengőt
térített meg.

Egy beteg átlagos tartási  költsége  egy ápolási napra: 5*29 pengő.
A szanatóriumon és kórházakon kívül az egyesületek járóbetegek

részére külön rendelőket is tartanak fenn. A rendelőben gyógykezelt betegek
száma 231.499. Ezek közül férfi 63.859, nő 80.992, gyermek 45.901, csecsemő
40.747. A rendelések összes száma 427.712. A rendelők évi fenntartási költ-
sége 131.655 pengő volt, ebből személyzeti kiadás 38.697 pengő. Az egészség-
védelmi intézményeket fenntartó egyesületek közül legnagyobbak: a
Budapesti Szegénysorsú Tüdőbetegek Szanatórium Egyesülete, a Buda-
pesti Poliklinikai Egyesület, a Philadelphia Diakonissza Egylet, Országos
Tüdőbeteg Szanatórium Egyesület, a Fehérkereszt Országos Lelencház
Egyesület, a Stefánia Szegény Gyermekkórház Egyesület és a Budapesti
Önkéntes Mentőegyesület.

Fontos feladatkört tölt be a Teleia egyesület is.
A Budapesti Szegénysorsú Tüdőbeteg Szanatóridm Egyesület fenntartja

Budakeszin az Erzsébet királyné szanatóriumot, a Weiss Manfréd szana-
tóriumot és a báró Korányi Frigyes üdülőtelepet. Az Erzsébet királyné
szanatóriumban a férőhelyek száma felnőttek számára 88 szobában 450.
Az adatszolgáltató év folyamán 2012 felnőtt részesült kórházi ápolásban,
ezek közül budapesti lakóhelyű volt 1217. Az ápolási napok száma 156.248,
a budapesti lakóhelyű betegek ápolási napjainak száma pedig 83.973.

A Weiss Manfréd alapítványi szanatóriumban a férőhelyek száma
gyermekek részére 35, felnőttek részére 145, összesen 30 szobában. Kór-
házi ápolásban részesült az év folyamán 141 gyermek és 466 felnőtt. Ezek
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közül budapesti lakóhelyű volt 371. Az ápolási napok száma 46.660, ebből
a budapestieké 22.356.

Az id. báró Korányi Frigyes üdülőtelep 120 felnőtt részére X. ker.,
Korányi Frigyes-erdősor alatt létesült. Kórházi ápolásban részesült az év
folyamán 532 budapesti lakos. Az ápolási napok száma 14.264 volt.

Az intézetek fenntartási költsége 1,120.431 pengő, ebből személyzeti
kiadás 210.190 pengő.

Az egyesület kiadásai a következőképen oszlanak meg. Intézeti, nap-
közi, kórházi gondozásra elhelyezett anya-, csecsemő, gyermek, felnőtt
gondozására, üdültetésére fordított 128.657*59 pengőt. Személyzeti költ-
ségekre, úgymint az adminisztrációt végző hivatalnokok, orvosok, fel-
ügyelők járandóságaira 99.351*39 pengőt. Üzemi és dologi kiadásokra, úgy-
mint: az intézmény mindennemű fenntartásának költségére, a konyha-,
takarító-, ápoló- és szolgaszemélyzet évi járandóságára 991.774*32 pengőt.
Az egyesület bevételei: Vagyonjövedeiem 10.995*13 pengő. Alapítvány
hozadékából 10.447*97 pengő, tagsági díjakból 714*80 pengő, fővárosi segély
12.500 pengő, magánszemélyek segélye 1686*63 pengő, szegénysorsúak
ápolási költsége 79.056 pengő. A gondozottak után fizetett térítési díj
233.831*20 pengő, más társadalmi egyesület által fizetett térítési díj 724.518
pengő, az állam által fizetett térítési díj 52.949 pengő.

Az egyesület vagyonának értéke 1,421.581 pengő, amelyet 557.625
pengő tartozás terhel.

A »Budapesti Poliklinikai Egyesület, gróf Apponyi Albert Poliklinikm
1883-ban alakult. Az egyesület célja a humanizmus gyakorlása, orvosképzés
és orvosi tudomány fejlesztése. A kitűzött kettős cél elérése érdekében
kórházat és rendelő intézetet tart fenn. A kórházba gyógykezelés céljából
úgy szegénysorsú (ingyenes), mint fizető betegek is felvehetők. A rendelő-
intézetben azonban csak szegénysorsú betegek részesülnek gyógykezelésben,
úgyszintén ingyenes, vagy mérsékelt áru gyógyszerekben.

Az egyesület tagjainak száma 246, az évi tagsági díj 5 pengő. Az 1937.
évi bevétele 346.931.88 pengő, a kiadása pedig 348.669.62 pengő volt.

A bevételek legnagyobb részét 317.460 pengőt az ápolási díjak teszik
ki, gyűjtésekből 11.412.23 pengő folyt be, a főváros segélye 7000 pengő,
az állam segélye 4000 pengő. Tagsági díjakból mindössze 834 pengő folyt be.

A kórház és a rendelő fenntartása 258.242 pengőbe került, a személy-
zeti költség 33.576 pengő volt.

Az egyesület VII., Szövetség-u. 14—16. sz. alatt lévő kórházában
24 szobában 155 felnőtt részére van férőhely. Kórházi ápolásban részesült
1937-ben 3969 felnőtt. Ezek közül budapesti lakóhelyű volt 2850, az ápolási
napok száma 54.304, budapesti betegeké 38.822.

Az intézet évi összes fenntartási költsége 348.669 pengő, ebből személy-
zeti kiadás 56.849 pengő. Az ápoltak hozzátartozója 751 beteg után összesen
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76.273 pengő térítési díjat fizetett, az állam 912 beteg után 90.100 pengőt,
a székesfőváros 19 beteg után 1416 pengőt, más hatóság 2287 beteg után
144.078 pengőt térített meg.

A járóbetegek részére fenntartott ingyenes rendelő szakrendelői:
sebészet, belgyógyászat, ideggyógyászat, gyermekgyógyászat, gégészet, sze-
mészet, fülészet, bőrgyógyászat, urológia, fogászati laboratórium és nő-
gyógyászat. A rendelőt látogató betegek száma 10.802 férfi, 16.081 nő,
818 gyermek, 121  csecsemő. A rendelések száma összesen  142.625.

A rendelő évi fenntartási költsége 58.263 pengő, ebből személyzeti
kiadás 15.477 pengő.

A Philadelphia Diakonissza Egylet 1906. évben alakult. A Philadelphia
Diakonissza Egylet célja a Diakonissza Szövetség fenntartása, fejlesztése,
védelme, diakonisszák képzése, kórházakban és magánházaknál az ápolás
elvállalása. Árvaházak, leányinternátusok vezetése, esetleg a növendékek
tanítása, felolvasások tartása és a diakonissza ügyet ismertető iratok, lapok
kiadása és évi jelentése, kimutatása. Diakonissza anyaintézet és kórház
létesítése és fenntartása.

Az Egylet mint diakonissza kórházat fenntartja a Bethesda-kórházat,
XIV., Hermina-út 39. sz. alatt. A kórházban a férőhelyek száma 30 szobában
110 ágy, kizárólag felnőttek részére. Kórházi ápolásban részesült az év
folyamán 3404 felnőtt. Ezek közül budapesti lakóhelyű volt 2443. Az ápolási
napok száma 38.669, a budapesti lakosoké 28.002.

A kórház összes fenntartási költsége 261.152 pengő, ebből személyzeti
kiadásra esik 50.044 pengő. Az ápolt betegek hozzátartozói 955 beteg
után összesen 80.605 pengőt térítettek meg, az állam 876 beteg után 51.500
pengőt, a székesfőváros 94 beteg után 5980 pengőt, más hatóság
1439 beteg után 84.039 pengőt fizetett.

A kórházban 91 diakonissza működik, akik a betegápolásban szak-
szerű kiképzésben részesülnek.

A kórháznak külön szülészeti osztálya van, ahol a szülőágyak száma 20,
háziterhesek részére a férőhely száma 4, az adatszolgáltató év folyamán
levezetett szülések száma 662 volt, ebből élveszületés 304 fiú, 343 leány.
Törvényes születés: 280 fiú, 328 leány, házasságon kívül született 24 fiú,
15 leány. A szülőnők közül fizető volt 72, beutalt 103, teljesen ingyenes 487.
Egy személy ápolási költsége 5-60 pengő.

A járóbetegek részére fenntartott belgyógyászati, sebészeti, nőgyó-
gyászati, gyermekgyógyászati, bőrgyógyászati és orr-, gégegyógyászati
ingyenes rendelőben 3407 férfi, 897 nő, 1040 csecsemőt kezeltek, a rende-
lések száma összesen 8432 volt.

Az egyesület gödöllői leányárvaházában 28 árvaleányt nevel. Leány-
falun pedig 24 személy és diakonissza üdülője van. A kórházi betegápoláson
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kívül 30 diakonissza testvér 26 munkahelyen (egyházközség, napköziotthon,
árvaház) végez szociális, szegénygondozó és lelkigondozó munkát.

Az Országos Tüdőbeteg Szanatórium Egyesület központja IV., Semmel-
weis-u. 25. Az egyesület 1932. évi november hó 21-én a m. kir. belügy-
miniszter felhívására alakult meg és átvette a belügyminiszter által fel-
oszlatott József királyi herceg szanatórium egyesület intézményeit.

Az egyesület célja: minden rendelkezésre álló eszközzel küzdeni a
tüdővész és a tuberkulotikus betegségek ellen. Az egyesület e végből az
ország különböző részeiben szanatóriumokat, tüdőbeteggondozó intézeteket,
rendelőintézeteket, üdülőtelepeket és egyesületi fiókokat létesít.

Az egyesület tagjainak száma 1966, az évi tagsági díj 4 pengő. Az
egyesület bevétele 1,271.584 pengő, vagyona 3,629.854 pengő, amelyet
438.571 pengő tartozás terhel. A kiadások összege 1,271.584 pengő. Az egye-
sület fenntart két szanatóriumot, két gyógyintézetet, 9 tüdőbeteggondozó
intézetet. Az összes intézmények vidéken vannak. Az egyesület szanató-
riumaiban ápolt 3589 beteg közül 987 volt budapesti. Tüdőbeteggondozó inté-
zeteiben és gyógyiskoláiban csak a vidékieket részesítette gyógykezelésben.

A betegek száma az egyesület intézményeiben 3589 volt, az ápolási
napok száma pedig 230.921. Az egyesület jelentése szerint nagyobbszámú
súlyos beteg nem részesült kellő időn át szanatóriumi ápolásban, hanem
még aránylag rövid kúra után gyógyulás előtt volt kénytelen távozni,
mert a további ápolásukhoz szükséges pénzbeli fedezet nem állott az egye-
sület rendelkezésére. A vidéki fiókegyesületekben lévő tüdőbeteggondozó
intézetek és az egyesület újpesti gyógyiskolája az 1937. évben több mint
16.000 új jelentkezőt vizsgált meg, ezekből 2000 beteget vett gondozásba.
Az egyesület kezelésében lévő gondozóintézetek részéről végzett vizsgálatok
száma 33.169, a röntgen-vizsgálatok száma pedig 23.680.

Az egyesület betegeinek szociális segélyezésére több mint 15.000
pengőt fordított, ezenkívül 32.545 liter tejet, 6260 kg kenyeret, 7583 zsemlyét,
valamint 1711 pengő értékű gyógyszert osztott ki.

Az egyesület tüdőbeteggondozó intézetei: Békéscsabán, Bodrogközön,
Gyulán, Kiskőrösön, Mátészalkán, Miskolcon, Nagykanizsán, Nyírbátoron,
Nyíregyházán és Újpesten működnek.

Gyermekkórházak fenntartásával főleg a Stefánia Szegény Gyermek-
kórház Egyesület és a Fehér Kereszt Országos Lelencház Egyesület foglalkozik.

A Stefánia Szegény Gyermekkórház Egyesület egyike a legrégibb buda-
pesti egyesületeknek. Elődje: a Pesti Gyermekkórház Egylet 1839-ben
alakult meg. Működéséhez a magyar gyermekorvostan legnevezetesebb
eseményei fűződnek. A pesti szegény gyermekkórházat egész Európában
csak a párisi, a szentpétervári és a bécsi gyermekkórház előzte meg és így
az egész világon időbeni sorrendben a negyedik gyermekkórház volt.
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Az egyesület 1839-ben Mária Dorottya főhercegnő pártfogásával az
Ötpacsirta-utcai (mai Eszterházy-utca) emeletes bérházában 12 betegággyal
megkezdhette működését. A kórház működésének kezdete szerény volt,
a kórház 1842-ben kiadott nyomtatott jelentése szerint mégis már az első
három évben 4364 gyermek részesült ingyenes orvoslásban. Ezek közül
263 fekvő beteg volt. A kórház működése már az első években elismerésben
részesült. Pest vármegye egyik 1844-i közgyűlése Kossuth Lajos indítvá-
nyára azt a végzést hozta, hogy: »megyeorvosi állások betöltésekor azok,
kik a »Pesti Gyermek-Gyógyintézetben orvossebészeti rendeletekkel egybe-
kapcsolt kór- és gyógytani előadásokról bizonyítványt mutatnak ki, különös
tekintetbe vétessenek s hogy e végzés országszerte a megyék figyelmébe
ajánltassék.«

Az intézet kezdettől fogva célul tűzte ki a gyermekorvosok képzését
és a gyermekorvostannak, mint tudománynak fejlesztését. Az egyesület
alapszabálya az intézet célját eredeti szövegezésben 1839-ben a következő-
képen írta körül:

»Az intézet célja: segélytelen beteg gyermekeket vallás és születés
és lakhelyük tekintete nélkül ápolni és gyógyítani: az anyáknak súlyos
beteg kisdedeikkel együtti felvétele az alábbi leírandó ambulatórium által
a gyermekápolás javítására a szegények között munkálni; végre ifjú orvo-
soknak alkalmat nyújtván, hogy magokat a gyógytan, imez fontos nehéz
és mindeddig még nem elegendő figyelemre méltatott ágában gyakorlatilag
kiképezhessék, ezáltal a gyermekgyógyászat tökéletesítésre és országszerté-
ben terjedésére működni.«

1883. évben, amikor a jelenleg is fennálló kórházépület felépült, az
új kórház védnöke Stefánia trónörökösné lett, s az egyesület nevét Stefánia
Szegény Gyermekkórház Egyesület-re változtatta meg.

1909-ben az egyesület szoros kapcsolatba került a budapesti gyermek-
klinikával, mivel fekvő és ambuláns beteganyagát buvárlati és tanítási
célokra szerződésben átengedte az egyetemnek.

A világháborút követő elértéktelenedés következtében az egyesület
értékpapírokban elhelyezett alapítványi vagyona teljesen megsemmisült,
s minthogy ennek folytán a kórház fenntartásához szükséges jövedelem is
majdnem egészen elapadt, az egyesület kénytelen volt kórházát összes
tartozékaival együtt az államnak bérbeadni. A bérleti szerződés értelmében
azonban az egyesület orvosait továbbra is maga fizeti, s ezenkívül sajátjából
fedez egyéb egyesületi és üzemi kiadásokat is.

Az egyesület a szegény beteg gyermekeket — és pedig a csecsemő
kortól kezdve 15 éves koruk betöltéséig nem- és valláskülönbség nélkül —
ápolja, ellátja, gyógykezeli, s ezzel kapcsolatban a gyermekgyógyászat
további fejlesztésére törekszik.
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E célok elérésére kórházat tart fenn, melyben: a beteg gyermekek
ellátásáról, gyógykezeléséről anyagi erejéhez képest lehetőleg ingyenesen
gondoskodik.

Fizetőképes szülők beteg gyermekeit is ápolásba veszi, de ezek száma
az ingyenes betegek számát túl nem haladhatja,

a vele kapcsolatos egyetemi gyermekorvostani ambulatóriumban nyil-
vánosan rendel szegény beteg gyermekek részére,

elméleti és gyakorlati előadások tartása által az orvosnövendékeknek,
továbbá az orvosoknak önképzésre alkalmat szolgáltat.

Az egyesületi tagok száma: 354. Az egyesület kórháza kizárólag
csecsemők és gyermekek részére VIII. ker., Bókay János-u. 55. sz. alatt van.
A férőhelyek száma csecsemők részére 31, gyermekek részére 166. 28 szobája
van. Kórházi ápolásban részesült az 1937. év folyamán 800 csecsemő és
1800 gyermek. Ezek közül budapesti volt 600 csecsemő és 1400 gyermek.
Az ápolási napok száma 35.517, ebből a budapestieké 26.432.

A kórház évi összes fenntartási költsége 209.493 pengő, ebből személy-
zeti kiadásra esik 47.760 pengő. Az ápoltak hozzátartozója 433 beteg után
40.347 pengőt fizetett, az állam 825 beteg után 57.793 pengőt, a székes-
főváros, OTI, MABI stb. 540 beteg után 37.861 pengőt térített meg.

A szegénybetegek részére fenntartott ingyenes rendelő bel-, csecsemő-,
szív-, orr-, fül-, gége-, iues-, fog-, sebészet- és orthopead-osztályán megvizsgáltak
14.062 csecsemőt. A rendelés napi 16 órán keresztül folyik a rendelőben.

A Fehér Kereszt Országos Lelencház Egyesület 1885-ben alakult. Célja:
elhagyott csecsemők és gyermekek segélyezése és gondozása, a felvett gyer-
mekek neveléséről és kiképzéséről való gondoskodás. Teherben levő szegény
nőket terhességük utolsó idejében, valamint szegény gyermekágyasokat
addig, míg munkaképesekké nem válnak, anyagi támogatásban részesíteni.
Kezdetben a lelenc gyermekek nevelését és gondozását tűzte ki feladatául
az egyesület. Az állami gyermekmenhelyek felállítása óta ez a feladat állami
feladattá vált, s ezért eredeti célkitűzéseinek megváltoztatásával jelenleg
gyermekkórházat, erdei gyógyintézetet és Nagytétényben árvaházat tart fenn.

Az egyesület tagjainak száma 285. Az egyesület bevétele 508.687 pengő
volt, kiadásai pedig 501.863 pengőt tettek ki. Vagyona 859.800 pengő, ame-
lyet 255.132  pengő  kiadás  terhel.

Az egyesület fenntartja a Fehér Kereszt Kórházat IX., Tűzoltó-u.
7—9. szám alatt. 40 szobában 93 csecsemő, 179 gyermek és 38 felnőtt el-
helyezéséről gondoskodik. Kórházi ápolásban részesült az év folyamán 1122
csecsemő, 3951 gyermek, 532 felnőtt. Ezek közül budapesti lakóhelyű volt
820 csecsemő, 2862 gyermek és 325 felnőtt. Az ápolási napok száma 102.453,
budapestieké ebből 82.540.

A kórház évi összes fenntartási költsége 482.255 pengő, ebből sze-
mélyzeti kiadásra esik 111.492 pengő. Az ápoltak hozzátartozója 820 beteg
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után összesen 63.742 pengőt fizetett, az állam 1480 beteg után összesen évi
158.000 pengőt, más hatóság 3305 beteg után összesen 260.513 pengőt
térített meg.

A járóbetegek részére fenntartott bel-, sebészet-, bőr-, fog-, orr-, torok-,
szemészeti ingyenes rendelőben 385 férfit, 450 nőt, 13.648 gyermeket és
23.555 csecsemőt kezeltek.

Az egyesület Fehér Kereszt erdei gyógyintézetében (I. ker., Béla
király-út 20. sz.) 6—14 éves gyermekek gyógykezelésére 60 férőhely van.
A gyógyintézetben 1937-ben elhelyezett gyermekek száma 214 fiú, 167
leány. Egy gyermek gyógyüdültetésének átlagos tartama 28 nap. Üdül-
tetési napok száma az év folyamán összesen 10.583 volt, egy gyermek üdül-
tetésére átlag naponkint 4'60 pengő szükséges. A gyógyintézet fenntartásá-
nak összes költsége 51.975 pengő, ebből személyzeti kiadás 8600 pengő.

A Nagytétényben fenntartott Fehér Kereszt árvaházban a férőhelyek
száma 40. Az árvaházban gondozott leányok 8—16 évesek. Az egyesület
kizárólag ipari pályára képezi ki őket, s külön varróiskolát tart fenn részükre.
Az intézet évi fenntartási költsége 14.508 pengő, ebből személyzeti kiadás
4556 pengő. Az ingyenes gondozottak száma 7, a többi 23-at pedig mérsékelt
gondozási díjért látja el az egyesület.

Az egyesület betegápolónők kiképzésével is foglalkozik. 1937-ben 22
ápolónőt ingyen képeztek ki. Egy ápolónő kiképzése az egyesületnek évi
980 pengőbe kerül.

Az egészségvédelmi egyesületek között fontos szerepe van a »Teleia
egyesület a nemibetegségek ellen« című egyesületnek. A Teleia egyesület 1893-ban
alakult, s első ingyenes rendelőintézete V. ker., Géza-u. 5. sz. alatt volt,
ahol évi 2—300 beteget gyógykezelt. Jelenleg V. ker., Szent István-körút 30.
szám alatt működik. Az évi rendelések száma közel 20.000-re emelkedett.

Az egyesület célja, hogy: irodalmi téren, társadalmi úton és orvosi
közbenjárással javítson a prostitúciót okozó, valamint a prostitúcióból
eredő kóros viszonyokon és az illetékes hatóságokat ezirányban való műkö-
désükben támogassa.

Ezt a célját a mindinkább terjedő erkölcsromboló iratok lehető ki-
szorításával, ismeretterjesztő és szórakoztató, különösen az alsóbb társa-
dalmi rétegeknek szánt oly művek terjesztésével kívánja elérni, amelyek
az erkölcstelen élet veszélyeit ismertetik.

Az egyesület VIII. ker., József-u. 69. szám alatt nemibetegek részére
ingyenes rendelőt tart fenn. A betegek száma 5002 férfi, 687 nő és 27 gyer-
mek volt. A rendelések száma az adatszolgáltató évben összesen 56.188.

A rendelő évi fenntartási költsége 10.683 pengő, ebből sezmélyzeti
kiadás 1620 pengő.

A rendelőintézetben a betegeket lehetőleg ingyen kötszerekkel és gyógy-
szerekkel látják el, felvilágosítják őket a ragály terjedésének veszélyéről
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és erkölcsi útbaigazítást adnak részükre. Figyelemmel kísérik azokat a
károkat, melyeket a prostitúcióval szoros összefüggésben álló tényezők:
így a vadházasságok, a nők társadalmi helyzete, a bukott nők sorsa, a nemi-
betegségben szenvedők és az ezektől származó nyomorékok okoznak a tár-
sadalomnak és államnak, tanulmányozzák a fertőző nemibetegségek és főleg
a bujakór befolyását a népesedési mozgalomra. E kérdéseket az egyesület
megvitatja és akár irodalmi, akár társadalmi úton, de minden feltűnés
kikerülésével megkísérli a káros tényezők megszüntetését. A »Teleia« című
népies felvilágosító folyóiratot állandóan terjesztik.

Az egyesület tagjainak száma 487. Az egyesület bevétele 25.467 pengő,
kiadása 24.875 pengő. Vagyona 60.394 pengő, amelyet 2327 pengő tar-
tozás terhel.

Kórházi jellegű szülészeti osztályok és szülőotthonok.

Szülészeti osztályokat és szülőotthonokat három egyesület tart fenn
Budapesten: a Philadelphia Diakonissza Egylet (Bethesda), Lórántffy
Zsuzsanna Egyesület és a Pesti Izraelita Nőegylet. A szülészeti osztályok-
ban, szülőotthonokban a szülőágyak száma 92, a háziterhesek számára
4 férőhely van. Az év folyamán levezetett szülések száma 1628, ebből élve-
születés 1561, élveszületett fiú 779, leány 782. A szülőnők közül fizető volt
644, térítés ellenében ápolt (beutalt) 838, ingyenes 494. A gondozási napok
száma 12.277. Egy személy napi gondozási költsége átlagosan 5.30 pengő.

Különleges feladatkört tölt be az egészségvédelmi egyesületek között
a Budapesti Önkéntes Mentőegyesület.

A Budapesti Önkéntes Mentőegyesület 1937. évben tartotta fennállásá-
nak 50 éves évfordulóját. 1887-ben alakult. Alapszabályai szerint az egye-
sületet tagokból választott igazgatóság kormányozza, orvosi vezetője az
igazgatóság által megválasztott igazgató-főorvos.

Az egyesület célja: első segítséget nyújtani balesetek alkalmával;
a beteget kórházba szállítani, az elsősegélynyújtás tanait a nagyközönséggel
megismertetni; új mentőegyesületek felállítását szorgalmazni és azt elő-
segíteni; az első segélynyújtás ismereteit terjeszteni, továbbá a rendőr-
séget és hatósági közegeket, ezen a téren támogatni. Önkéntes mentő-
szolgálatot szervezni békében és háborúban, árvíz és egyéb elemi balesetek
alkalmával, végül a mentés országos szervezését előmozdítani.

Magyarországon tulajdonképen már az 1876. évi XIV. t.-c. elrendelte,
hogy minden nagyobb városban mentőegyesületeket kell alakítani. 1886-ig
azonban sehol sem alakult ilyen egyesület. Budapesten a m. kir. rendőrség
nyújtott baleseteknél segítséget. A balesetest kapu alá vagy más helyiségbe
vitték a baleset közelében tartózkodó rendőrök és küldönc útján segítségül
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hívták a ker. kapitányságon levő rendőrorvost, vagy ha találtak magán-
orvost. Az esetben, ha a balesetest el kellett szállítani, az a ker. kapitány-
ságon készenlétben tartott hordágyon történt és pedig rendszerint a ker.
kapitányságon őrizet alatt álló személyek segítségével. Az első segély-
nyújtásnak ez a módja természetesen tűrhetetlenné vált s annál is inkább
elégedetlen volt a közönség, mert külföldön már voltak önkéntes első segít-
ségnyújtó egyesületek, melyek ezen feladatokat kifogástalanul teljesítették.

Hazánkban dr. Kresz Géza nevéhez fűződik az első önkéntes mentő-
egyesület megalakítása. A megalakulás után a székesfőváros az egyesületnek
az első beruházásokra 300 forintot, lakbérre 600 forintot és évi segélyként
4000 forintot adott. Kieszközölte a bécsi mentők azon igéretét is, hogy
az újonnan alakítandó egyesület működésének megkezdését 8 hordággyal
és  3  mentőszekrénnyel  támogatják.

Az egyesület 1887 május 10-én kezdte meg működését. 1887. májusban
már 56, júniusban 194, júliusban 198, augusztusban 275, szeptemberben 275,
októberben 328, novemberben 323, decemberben pedig 373 volt az esetek száma.

1889-ben Budapest székesfőváros közgyűlése 57.000 forintot szavazott
meg azzal a rendeltetéssel, hogy a megszavazott összegek a Budapesti
Önkéntes Mentőegyesület a fővárosnak Markó-utca és Sólyom-utca sarkán
levő telkén új mentőszékházat építsen és hogy azt a saját céljaira, a székes-
főváros tulajdonjogának fenntartásával ingyen használhatja.

1892. év őszén Budapesten hirtelen kiütött a Hamburgból állati bőrök-
kel behozott kolera. Az első napok rohamos megbetegedései szinte pánik-
szerű félelmet keltettek a fővárosban, amely bizonyos tekintetben teljesen
felkészületlen volt a járvánnyal szemben. Abban az időben még nem volt
fertőtlenítő intézet és nem volt megszervezve a fertőző betegek szállítása
serri. A főváros szorult helyzetén a Budapesti Önkéntes Mentőegyesület
segített azáltal, hogy elvállalta a kolerabetegek kórházbaszállítását és
ezen célból a Rókus-kórház Stáhly-utcai ravatalozóhelyisége kétszobás
irodájában tíztagú őrséget (koleramentőőrség) állított fel. Ez a mentőőrség
a Magyar Vöröskereszt Egylettől és a katonaságtól kölcsönzött, pony-
vával behúzott tábori kocsijaiban szállította be a járványkórházba a kolerás
betegeket és végezte el a fertőtlenítést a megbetegedés színhelyén. A Buda-
pesti Önkéntes Mentőegyesület ezen kirendeltsége céljaira annyira meg-
felelt, hogy a járvány elhúzódásával a főváros a Külső Váci-úton a Lehel-tér
közelében egy fabarakot építtetett és odahelyezte el a mentőőrséget.
A Budapesti Önkéntes Mentőegyesület kolera-különítménye azonban nemcsak
járványos betegek szállításával foglalkozott, hanem szükség esetén egy-egy
tisztiorvos vezetésével tömeglakásokba, gyárakba stb. is kiszállt és ott
az előírt fertőtlenítéseket és elkülönítéseket is elvégezte. A Budapesti
Önkéntes Mentőegyesület koleraőrségeinek működéséért a főváros a mentők-
nek közgyűlésén köszönetet szavazott, a Budapesti Önkéntes Mentőegyesület
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pedig a koleraőrségen résztvevők jutalmazására külön, az egyesületi arany-
éremmel egyenlő értékű »vas«-érmet alapított, amelyet az őrség tagjai:
»az 1892-i kolerajárvány alatt a székesfőváros szolgálatában teljesített
önfeláldozó működéséért« mindannyian megkaptak. Az egyesület az egész
világháború alatt folytatta munkásságát és a háborúban 493.246 katonának
nyújtottak elsősegélyt. 1933-ban megünnepelte működési eseteinek millio-
modik jubileumát.

1937-ben segítséget nyújtó sérülésnél 18.666 esetben, hirtelen rosszul-
létnél 11.798 esetben, más kisebb baleseteknél 7234 esetben, elmebetegek
szállításánál 1447 esetben, nagyobbszerű baleseteknél 94 esetben vett részt.
Az 1937. évi kivonulások száma 63.543 volt. Az egyesület 19 gépkocsija
kivonulásokkal kapcsolatban 371.445 km-t tett meg. Az egyesület szolgála-
tában áll 50 orvos, 8 mentőtiszt, 100 szigorló-orvos és orvostanhallgató,
20 gépkocsivezető és 33 ápoló. A bennlakó orvosok száma 11.

A Budapest határában fekvő kiránduló helyek és országúti vám-
őrségek 26 segélyhelyén 894 esetben nyújtott első segítséget az egyesület.

Az első segélynyújtás ismereteinek terjesztésével kapcsolatban 1937-ben
54 tanfolyamot tartott és 2919 hallgatót képezett ki az első segítésgnyujtás-
ban. A vízből mentés terjesztése és propagálása érdekében 1937. évben
négy vízbőlmentő tanfolyamot tartott a budapesti uszodákban. Kiadja
a »Mentők Lapja« című havi folyóiratot.

Az egyesület bevételei 337.234 pengőt tettek ki. A bevételek legjelen-
tősebb része 88.307 pengő, a mentők hagyományos gyűjtéséből való. A fővárosi
segély 49.729 pengő, az állami segély pedig 21.000 pengő volt.

Az egyesület kiadásainak legnagyobb részét fizetésekre és illetményekre,
mentőgépkocsi  üzemköltségére  és  karbantartására  fordították.

A fizetésekre és illetményekre 175.412 pengőt, a gépkocsik üzem-
költségére 47.844 pengőt, gépkocsik javítására pedig 30.666 pengőt adtak ki.
Az egyesületnek 212.018 pengő vagyona van, amelyen a teher 235.022 pengő.

Ingyenes jogvédelem és tanácsadás.

Budapesten 20 egyesület foglalkozik azzal, hogy a hozzáforduló tagjait
ingyenes jogvédelemben részesítse, illetve ügyeik elintézésénél tanácsot
adjon. Sok egyesület a hozzáforduló szegényeknek ügyvéd útján ad jogi
tanácsot. Néhány egyesület pedagógiai ügyekben, egészségügyi, szociális
ügyekben, útlevél-ügyben és általában az egyesület tagjait érintő mindenféle
ügyes-bajos ügyben tanácsot ad.

1937-ben 5678-an fordultak az egyesületekhez tanácsért, ezek között
2468 nő és 2210 férfi.



97

A tanácsot kérők száma peres ügyekben:
Lakásperben ................................................................... 107férfi 107 nő
Válóperben  .................................................................... 33 « 58 «
Gyermektartási perben.................................................... 9 « 131 «
Kártérítési perben ........................................................... 45 « 17 a
Büntető perben .............................................................. 118 « 105 «
Egyéb peres ügyben ....................................................... 153 « 160 «
Közigazgatási ügyben .................................................... 1.673 « 224 «

Az ingyenes jogvédelem és tanácsadás összes kiadása mindössze 3531
pengő, ebből személyzeti kiadás 1100 pengő, nyomtatványok költsége 2136
pengő, a többi pedig posta és közlekedési költség.

Az egyesületek által tartott oktató előadások és a propaganda-
tevékenység.

A jótékonysági egyesületek tevékenységének fontos kiegészítője a
propaganda, amelyet az egyesületek a kitűzött cél megvalósítása érdekében
fejtenek ki. Hasonló célzatúak az oktató előadások, melyet különösen a
kulturális egyesületek tartottak nagy számban.

Az előadások tárgya az egyesület céljainak megfelelően igen különböző.
A legtöbb előadást általában a következő tárgyban tartották: anya- és
csecsemővédelem, gyermekvédelem, ifjúságvédelem, nővédelem, egészség-
ügyi-  és szociális tárgyú  előadások.

53 egyesület által tartott összes előadások száma az év folyamán
29.230 volt. A segélyező egyesületek 119, az árvaházakat fenntartó egye-
sületek 53, az otthonokat fenntartó egyesületek 416, a kulturális egyesületek
2753, az aggokat gyámolító egyesületek 59, az egészségvédő intézményeket
fenntartó egyesületek 385, egyéb egyesületek pedig 25.445 előadást tartottak.
A legtöbb előadást tartotta a segélyző egyesületek közül a Budapesti Angyal-
földi Keresztény Munkásegylet (30), az árvaházakat fenntartó egyesületek
közül az Országos Izraelita Patronage Egyesület (42), az otthonokat fenn-
tartó egyesületek közül az Izraelita Kézmű- és Földművelésügyi Egyesület
(250), a kulturális egyesületek közül a Katolikus Leányok Országos Szövet-
sége (1732), az aggokat és nyomorékokat védő egyesületek közül a Vakokat
Gyámolító Egyesület (43), az egészségvédő intézményeket fenntartó egye-
sületek közül az Országos Magyar Alkoholellenes Egyesület (75), az egyéb
egyesületek közül a Magyar Református Diákok Szövetsége, (az egész ország-
ban 12.250, Budapesten 5000) és a Szociális Missziótársulat (6553).

Az oktató-előadásokat rendszerint az egyesületi helyiségben tartották.
Ezeken kívül a Nagyboldogasszonyról nevezett Szent Vince Konferencia

nyáron hathetes szociális embervédelmi kurzust tartott Balaton-Őszödön,
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ahol 50 személyt részesített ellátásban. Az Országos Gyermekvédő Liga
tisztviselői, valamint az önkéntes védőtestület tagjai részére házi beteg-
ápolási tanfolyamot tartott. Az Országos Izraelita Patronage Egyesület
a Magyar Vörös Kereszt Egylet közreműködésével szociális munkások részére
tartott előadásokat.

A Kenyérkereső Nők Országos Szövetsége angol nyelvtanfolyamokat
rendezett. A Magyar Katolikus Nőegyletek Országos Szövetsége különféle
egyesületi vezetőképző kurzusokat, karitatív, szegénygondozó munkatársakat
képző tanfolyamokat rendezett.

A Cházár András Országos Siketnéma Otthon tudományos kirándu-
lásokat rendezett Aquincumba, a Gázgyár és a Vízművek, valamint a Köz-
ponti Tejcsarnok telepeire stb.

A Magyar Vörös Kereszt Egylet szociális osztálya tanoncok részére
továbbképző tanfolyamot és német nyelvtanfolyamokat rendezett.

Végül az Országos Magyar Alkoholellenes Egyesület 75 alkoholellenes
előadást tartott.

A jótékony egyesületek kiadványai.

A kinyomtatott évi jelentésen kívül, amely az egyesület munkás-ságáról
számol be, s amelyet csaknem valamennyi egyesület kiad, népies füzeteket,
szakkönyveket, naptárakat és havi folyóiratokat is kiadnak az egyesületek.

A füzetek, könyvek, kiadott naptárak és havi folyóiratok felsorolását a
következő oldalon levő táblázat tartalmazza.

Az egyesületek szervező munkájával kapcsolatban:
a Budapesti Angyalföldi Keresztény Munkásegyesület beszámol arról,

hogy tagjai az egyesület kebelén belül megalakították az önsegélyezési
csoportot, amely beteg tagjainak segélyt ad és elhalt tagjainak hozzátar-
tozóit temetési segélyben részesíti.

Nagyon érdekes az Általános Közjótékonysági Egyesület tevékenysége,
amely minden évben október hó 15-től március hó 15-ig a VIII. ker. elöl-
járóság Kisstáció-utcai oldalán 3500 kötetes könyvtárat tartott fenn, ahol
a jelentkezőknek a könyvtári könyveken kívül időszaki szaklapokat, újsá-
gokat szolgáltatott ki. Ez a könyvtárhelyiség naponta délután 3-tól 8 óráig
egyszersmint melegedőhelyiség is.

A Deák-téri Evangélikus Nőegylet ingyen elhelyezi a diakonissza
nővérek útján jelentkező cselédeket, akiket havonta teára gyűjt össze és
ezeken a teákon részükre oktató, művelő előadásokat tart. Az Egylet ezen-
kívül a Mária Valéria- és Zita-telepen ingyenes kézimunka tanfolyamokat
tart fenn a munkanélküliség hatásainak enyhítése végett.

Az Egyetemi Luther Szövetség tanulmányi kirándulásokat és egészség-
ügyi kirándulásokat, vallásos és hazafias ünnepségeket rendez, főleg a mun-
kások gyermekei részére.
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A Joghallgatók Segítő és Tudományos Egyesülete azonkívül, hogy
tankönyvekkel segélyezi erre rászoruló tagjait, körülbelül 500 kötetből álló
kölcsönkönyvtárat tart fenn. Az egyesület rendezi meg évenkint a jogász-
bált, amelynek tiszta jövedelmét a szegénysorsú tagjainak segélyezésére
fordítja, könyv- vagy pénzsegély formájában.

A Református Sáfárszövetség egyházi alakulás, amelynek külön alap-
szabályszerű élete nincsen, vannak azonban különféle  csoportjai.

A Tabitha Szövetség a gyülekezeti Diakonisszák vezetése alatt áll
és célja a szegények gondozása. A Szövetség tagjai hetenkint egy délutánjukat
vagy egy napjukat a szegénygondozó munkára felajánlják.

A másik Szövetség a Sáfárszövetség, melynek tagjai évről-évre köte-
lezik magukat arra, hogy a szegények számára minden hónapban bizonyos
Összeget befizetnek.

Az Országos Magyar Gyermekvédő Egyesület a falusi napközi otthonok
országos szervezésének javaslatával egyidőben az 1901. évi VIII. és XXI.
t.-c. módosítását kérte. Ezenkívül az egyesületi tagok szórakoztatására
kertiünnepélyeket és hangversenyeket rendez.

A MANSZ. Gyermekszeretet Egyesület a IX. ker., Gubacsi-úti ottho-
nában kézimunka- és foltozódélutánt rendez hetenkint egyszer.

A Magyar Gazdaasszonyok Országos Egyesülete 20 középosztályhoz
tartozó leányt neveltet a cinkotai m. kir. Állami Tanítóképző Intézetben.

A Szent József Otthon fenntart szívgárdát 70 növendékkel. Tanoncok
körét 15 taggal, legények körét 15 taggal, úgyhogy a napközi és vasárnapi
foglalkozással együtt körülbelül 200 személlyel foglalkozik.

Az Országos Felebaráti Szeretetegylet ellátja a székesfőváros fiók-
kórházaiban, az állami klinikákban, magánkórházakban és magánház-
tartásokban fekvő  szegénysorsú  betegeket  rituális  élelmezéssel.

A Felvidéki Egyesületek Szövetsége a Felvidék életéről adatokat
gyűjt, amely adatokat azután különösen külföldi tudósok felvilágosítására
szolgáltatják.

Az Országos Központi Katholikus Legényegylet 300 vidéki testvér-
egyesület adminisztrációját intézi, a szövetségi főtitkársága útján.

A Magyar Keresztény Munkások Országos Egyesülete tagjai számára
30 órás szabászati tanfolyamot tartott.

A Katholikus Tisztviselőnők Budapesti Egyesülete tagjai részére
ingyenesen közvetített állásokat.

A Magyarország Nőegyesületeinek Szövetsége az egyesületek kikül-
dötteiből a következő szakosztályokat szervezte: nevelésügyi, egészségügyi,
munkásnővédelmi, sajtó, Írónői, képzőművésznői. A szakosztályok rendszere-
sen tartottak üléseket, amelyeken a szakosztályok körébe tartozó időszerű
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kérdéseket vitatták meg s erről a Szövetség számára jelentés készült.
Ezenkívül minden szakosztály összeköttetést tart fenn a nemzetközi nő-
szövetség megfelelő szakosztályával.

A Katholikus Lányok Országos Szövetsége az intelligens leányifjúság
megszervezésével foglalkozik. A Szövetségnek összesen 56 csoportja van,
ebből 12 az adatszolgáltatási évben szervezett. A Szövetség egész tevékeny-
sége: vezetőképző kurzus, lelki napok, lelkigyakorlatok, kirándulás, tanul-
mányok Bécsben, Rómában, előadóképző kurzus, mozgásművészeti tan-
folyam és német nyelvtanfolyam.

A Református Lelkésznek Országos Szövetsége az adatszolgáltatás
évében megszervezte a dunamelléki, dunántúli, tiszántúli és tiszáninneni
református lelkésznek szövetségét és a szövetség kebelén belül mintegy 15
egyházmegyei szövetséget.

Felvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete a revízió gon-
dolatának felszínentartásával a felvidéki származású ifjúságot és társa-
dalmat szervezi meg, hogy minél szélesebb körben ismertesse ezáltal a trianoni
igazságtalanság következtében elcsatolt magyar testvéreink helyzetét.
Céljainak elérésére gyűléseket és különböző összejöveteleket tart és a fel-
vidéki tót ifjúsággal különböző kapcsolatokat épített ki, hogy ezáltal a
magyarok iránti rokonszenvüket biztosítsák. Miután az egyesület tagjai
legnagyobbrészt Felvidékről Magyarországra menekült diákok, a tagok
csak úgy tudják magukat fenntartani, illetve tanulmányaikat folytatni,
ha az egyesület anyagi támogatásban részesíti őket.

A Népegészségügyi és Munkásvédelmi Szövetség munkásjóléti állandó
bizottságokat szervez. A gyárak munkaadóinak megbízásából megjelenő
tisztviselőkből, munkásügyi intézőkből, mérnökökből álló munkásjóléti
bizottságot alakított, melynek feladata a tapasztalatok kicserélése és a
munkásjóléti tervezetek megvitatása. Programmja: tudományos munka,
munkásjóléti intézmények anyagának gyűjtése, tervezetek kidolgozása
(munkáslakás, munkásétkező, sport, kultúra, családvédelem, hitélet stb.)
gyakorlati tanácsadás gyárak részére munkásjóléti ügyekben. Könyvtár
fenntartása. Összeköttetés a külföldi hasonlócélú egyesületekkel, gyártele-
pekkel. Külföldi anyag gyűjtése, külföldi kapcsolatok kimélyítése. Kép-
viselteted az Angol Ipari Jóléti Szövetség konferenciáján Oxfordban. Reverend
Róbert R. Hyde az Angol Ipari Jóléti Szövetség igazgatója a budapesti
látogatáskor mint a Szövetség vendége tanulmányozta a magyarországi
munkásjóléti intézményeket.

Az egyesület egyévi tevékenysége: munkásjóléti téren eredményeket
elért gyárak oklevéllel való kitüntetése. Környezettanulmányok felvétele.
Összeköttetés létesítése ipari és mezőgazdasági üzemekkel, munkásvédelmi
tanfolyam rendezése, ipari és mezőgazdasági munkaadók megbizottainak
külön tanfolyamon való kiképzése.
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A Magyar Katholikus Nőegyesületek Országos Szövetsége 413 csoportot
szervezett. (Falusi leánykörök, városi leányok dolgozó csoportjai, intelligens
lányok klubjai, jótékonycélú nőegyletek stb.). A Szövetség összefogja a
Magyarországi Katholikus Nőegyesületeket és irányítja az egyöntetű munkát.
A külföldieket tájékoztatja a magyarorszgági munkáról, újságcikkeken és
a kongresszusokon való részvételeken keresztül.

A Segédhivatali Tisztviselők Országos Szövetségének 60—250 tagot
számláló vidéki csoportjai vannak: Debrecenben, Szegeden, Nyíregyházán,
Sátoraljaújhelyen, Miskolcon, Szolnokon, Gyulán, Hódmezővásárhelyen,
Makón, Kecskeméten, Baján, Pécsen, Szekszárdon, Székesfehérváron, Győrött,
Sopronban, Kaposváron, Pápán, Nagykanizsán, Szombathelyen és Zala-
egerszegen.

Az Országos Bethlen Gábor Szövetség egyháztársadalmi munkásságot
fejt ki, feladata felekezetek közötti béke ápolása, kultúrünnepélyek rende-
zése vidéki városokban, az evangéliumi magyar egyházak híveinek egységes
társadalmi munkára való megszervezése, protestáns bál és teaestélyek
rendezése.

Cházár András Országos Siketnéma Otthon a már ismertetett tevé-
kenységén kívül még a következő tevékenységét fejti ki:

A magukat megértetni és másokat megérteni nem tudó siketnémák-
nak közigazgatási, vagy egyéb hatóság elé tartozó betegsegélyzői, magán-,
családi- stb. ügyeit leírta, előkészítette, az eljárásokban a feleket útba-
igazította. Szakszerű magyarázataival a siketnémák minden ügyében meg-
könnyítette a hatóságok munkáját. Tolmácsolást végzett. A tolmácsolás
a gyámolításnak oly formája, amelyre leginkább a siketnémák szorulnak
rá s ez az egyesületnek igen sok idejét és munkáját veszi igénybe.

A Magyar Nagyothallók Országos Egyesülete Szegeden szájról való
leolvasási tanfolyamot rendezett. Az Egyesület azon fáradozik, hogy a fel-
nőtt nagyothallókat és később megsüketülteket, megtanítsa a beszédnek
szájról való leolvasására. Ezenkívül tanulmányi kirándulásokat rendezett
ismeretterjesztési célból.

A Vakokat Gyámolító Országos Egyesület négy vidéki gyámolító
egyesületet szervezett. Az elmúlt években az egyesület szervezte meg a
Vakok Betegsegélyző Társaskörét, a Vakok Andrássy Önképző Körét és
Segélyalapját és a Homérosz Énekkart. Igen sok munkát ad az egyesületnek
a Homérosz Énekkar fenntartása és fejlesztése, amely énekkar kiváló műkö-
déséért királyi és kormányzói díjat nyert. Ezenkívül az egyesület tartja
fenn a debreceni Szabados-féle alapítványi birtokot, a vakok gazdaságát
és üdülőtelepét.

A Budapesti Szegénysorsú Tüdőbetegek Szanatórium Egyesületébe a
szanatórium orvosi kara népszerű előadásokat tart és a szanatóriumban
orvosi továbbképző tanfolyamokat rendez.
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A Magyar Gyógypedagógiai Társaság tevékenysége az érzéki, értelmi
és társadalmi fogyatékosok védelme és a fogyatékosság megelőzése. E célból
a Társaság szakférfiak bevonásával havonta üléseket tart, ahol e tárgykör
minden felmerült problémáját megvitatják.

A Magyar Vöröskereszt Egylet kerületi választmányai teadélutánok
rendezésével növeli az egyesületi bevételeket. A tagok hetenkinti össze-
jövetele alkalmával perselyezés is van, amelynek eredménye a karácsonyi
csomagkiosztás. A X. kerületi választmány három gyárvállalatnál »Műhely-
missziót« tart fenn, hogy a munkások és azok szegénysorsú hozzátartozói
ügyes-bajos dolgaikban ingyenes pártfogásban részesülhessenek.

A Vöröskereszt Egylet szociális osztálya tanonckönyvtárat, szociális
könyvtárat és tanoncköröket tart fenn és minden jótékony intézményt
közreműködésével s előadói útján támogat.

A Magyarországi Good Templar Rend alkoholbetegek és hozzátartozóik
részére szóbeli és írásbeli felvilágosítást ad, közbenjár az alkoholbetegek
elhelyezésénél és gondoskodik arról, hogy a gyógyult alkoholbetegek részére
csoportjaikban alkoholmentes környezetet biztosítsanak.

A Bethánia Egylet konferenciákat rendez felnőttek és ifjak számára.
Könyvnyomdát és evangéliumi könyvkereskedést tart fenn.

A Budapesti Józsefvárosi Katholikus Munkásnő Egylet a Katholikus
Dolgozó Leányokhoz csatlakozott és annak munkaprogrammját valósítja meg.

A Hadirokkantak Országos Nemzeti Szövetsége a már ismertetett
tevékenységen kívül vagyonőrző vállalatot tart fenn és ezzel mintegy 120
család állandó ellátását biztosítja.

A Családvédő Országos Egyesület 1937. évben országos gyermek- és
családvédelmi kiállítást rendezett, amely 30 napig volt nyitva.

A Katholikus Dolgozó Leányok Országos Szövetsége 36 csoportot
részben már folytatólagos munkával, részben új szervezéssel létesített. Ezen-
kívül tanulmányutat rendezett Szegedre 407, Székesfehérvárra pedig 500
résztvevővel. 23 gyakorlati és elméleti nyári napköziotthont hozott létre,
azonkívül gyári munkásleányotthont vezet. Könyvtárat tart fenn, ahol
folyóiratok is vannak. Propagandaösszejöveteleket tart, műkedvelő, műsoros
előadásokat, filmelőadásokat és vetítettképes előadásokat rendezett, s meg-
szervezte tagjai számára a színházak és operaelőadások látogatását is.

A Katholikus Háziasszonyok Országos Szövetsége ismertetett tevé-
kenységén kívül még számos szociális munkakört tölt be. A háziasszonyok
konyhatechnikai ismeretének elsajátítása és kibővítése céljából a Szövetség
helyiségében a székesfővárosi Gázművekkel együttesen 22 főzőtanfolyamot
rendezett 392 résztvevővel. A tanfolyamokat részben a főzésben kezdő,
részben haladó úrileányok, háziasszonyok, kereső nők és háztartási alkal-
mazottak látogatták. A vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelkezése
folytán a Szövetség a székesfővárosi Gázművekkel együtt  13 intézet, 20
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tanítónője számára tartott egyhetes egytál ételes főzőbemutatót. Az egyszerű
falusi asszonyok számára a vármegyei iskolánkívüli népegészségügyi bizottság
felkérésére a göcsei járásban vándor főzőtanfolyamot tartott. 1937. őszén
a székesfővárosi Gázművekkel együtt rendezte a Szövetség a háziasszonyok
hetét és decemberben az úgynevezett karácsonyi főzőbemutatókat, melyek-
nek 1600 látogatója volt.

A Szövetség a korszerű háztartástechnikai eszközök és egyéb hasznos
tudnivalók bemutatására két »Háziasszony-délutánt« tartott, melyeken 270
háziasszony vett részt. A háztartási alkalmazottak részére különböző ház-
tartási tanfolyamokat  is tartottak.

A Lórántffy Zsuzsanna Egyesület 20 vidéki egyesülettel tartja fenn
a kapcsolatot.

Minden hétfőn délután tagjai részére bibliamagyarázattal egybe-
kötött varróórákat tart. Vasárnaponkint pedig a háztartási alkalmazottak
részére »Márta-kört« szervezett. Az egyesületi célok érdekében műsoros
teaestélyt,  ünnepélyeket  és karácsonyi vásárokat rendezett.

A Magyar Egyesület a Leánykereskedelem Ellen 22 vidéki nővé-
delmi bizottságot alakított. Az Egyesület pártfogói útján patronage
munkásságot fejt ki a rendőrség életvédelmi osztályának erkölcsrendé-
szeti, toloncházi osztályán, a dunai kapitányságon és a Magyar Ki- és Vissza-
vándorlókat Védő irodában. A székesfővárosi Kún-utcai kórház venereás
osztályát  az  odajutott  fiatalabb   nők  megmentése   érdekében   látogatja.

A Magyar Református Diákok Egyesülete az 1936/37. évben körül-
belül 60 csoportot szervezett.

A Szociális Missziótársulat a már ismertetett tevékenységen kívül az
egyház szolgálatában 201 lelkigyakorlatot, 513 konferencia-beszédet, 650
közös ájtatosságot, közös szentmiséket, szentáldozásokat, 38 vallásos ünne-
pélyt és 54 zarándoklatot tartott. Ezenkívül 109 esetben egyházi felszere-
lésről gondoskodott és templomok gondozását végezte, 132 esetben közben-
járt a házasságok törvényesítése, 43 esetben a válások megakadályozása
érdekében, 135 esetben erkölcsi mentésről gondoskodott, 334 esetben szentsé-
gekhez vezette pártfogoltjait, fiatalkorúak felügyeletét 601 esetben, men-
helyi gyermekek felügyeletét 328 esetben, hősi sírok gondozását 829 látta el.
50 gyermekcsoportot, 33 leányklubot és 139 leányegyletet szervezett.
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