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T a k a r é k p é n z t á r ’

Alap- és rendszabályai.

Második megjavított kiadás.
í .



Azon  haszon, mellyet a’ takarék pénztárak az 
emberiségre általánosan szintúgy, mint egyesek
re árasztanak, azok’ elszaporodása által hatható
san kimutatja, ’s szembetünőleg feltetszik, hogy 
teljes joggal mint az ujjabb kor’ legjelesebb inté
zetei tisztelteinek. A ’ takarék pénztárnak két 
czélja van t. i. egyrészről a’ szegények, szintúgy 
mint a’ vagyonosok biztos és kényelmes alkalmat 
nyernek szerzeményeiket minden pillanatban ka
matra letelietni, más részről oly tőke gyűl össze, 
melyből azok, kik üzletők’, vagy job blétök’ elő- 
mozdittása végett kölcsönre szorultak, a’ szüksé
ges öszvegeket elég biztosság mellett törvényes 
kamatra megkaphatják.

Ennél fogva a’ takarékpénztárak a’ munkás
ságra ’s takarékosságra serkentés által előmozdít
ják a’ polgári erényességet^ akadályoztatják az 
uzsoráskodást, és az üzéreket, kik talán a’ meg- 
kivántató tőkék ideiglenes hiánya miatt üzletök 
folytatásában akadályoztatnának, előlegezések ál
tal elősegítik és igy jóltévőleg hatnak a’ polgári 
jólétre,

A ’ takarékpénztárak’ szembetűnő köz hasz-





— 4 —

náiról meg győződve, egy társaság alakult, melly 
a’ m. 1844ik évi Augustus ló ik  napján e’ név 
alatt:

K ő sz e g i tak arék p én ztár

ily intézetet életbe léptetett. Ezen intézet részvé
nyekre alapul, és igazgatása közgyűlésen válasz
tott igazgató elnöklete alatt egy választmányra 
bizatik. Az egylet’ hatása’ alapjául mai köz ülés
ben megállapított ’s elfogadott szerződés e’ követ
kezendő :

I ·  A l a p s z a b á l y o k ·

A. A ’ pénz-alap’ alakítása.

i  &
A ’ társaság pénzalapja 300 darab egy száz 

pengő forintos részvényekből alapitatik, melly 
részvények mind egyike egy negyede 25 forint 
ezüstben, és az elkerülhetlen költségek’ fedezé
sére 2 ft. ezüstben 1844dik évi Junius lóéig, má
sodik negyede pedig szinte 2ó ft. ezüstben f. evi 
December 16eig, ’s e’ szerint a’ közgyűlés’ to
vábbi rendeletéig minden részvénynek fele lefi
zettetik ’s biztos helyre hatos kamatra kiadatik. 
Ezen tőke kamatjai a’ társaság’ pénztárába fizet-
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tetnek. A ’ részvényesek által alá irt öszves tőke 
a’ betevő közönség’ biztosítására szolgál ; ’s azért 
az arról szólló kötelezvények szabad kir. Kőszeg 
városa’ levéltárába letétetnek. Részvényén fölül 
a’ részvényesek nem köteleztetnek.

B. SRetételek, és visszafizetések.

2 $.
A ’ takarék pénztár pengő pénzben három e- 

züst húszast egy forintra számlálva viendi száma
dásait. A ’ legkissebb öszveg, melly betétkép fel
vétetik egy p. ft. ; ezentúl kiki szabad akaratja 
szerint, bár melly összveget egy könyvecskére 
akár egyszerre betehet, akár utófizetések által 
szaporíthatja.

3 §.
Egy p. fttól 20 p. ftig terjedő betétekről a’ ta

karék pénztár egy p. krért váltandó betéti lapot 
ád; — ha 21 p. ft. vagy annál nagyobb öszveg té
tetik be, arról egy betéti könyvecske adatik, 
melynek dijja 5 p. kr. Ha pedig 21 p. ftokon alól 
betevő is határozottan könyvecskét kíván, az né- 
kie kiadandó. Ellenben minden betévő, kinek 
egy betéti lapon lévő betét ele utó-fizetések, vagy 
kamatok által 20 p. ftokat meghalladna, azt egy 
könyvecskével felváltani köteles, úgy szinte min
den betéti könyvecske birtokosa valahányszor
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betétele utófizetések, vagy tőkésített kamatokkal 
lOOp.ftig. nagyobbodig mind annyiszor beiktatási 
dijj-képpen 2 p. krkat fizetni köteles. A ’ betéti 
lapokban, és könyvecskékben a’ betevők nevei
ket szabad tetszésük szerint írathatják be.

4 §.
A ’ takarék pénztár évenkint kivaltságossan 

négyes kamatokat fizet. D ea ’ kamatok csak egész 
hónapokra számitatnak, úgy hogy a’ hónap’ foly
tán beadott öszveg csak a’ következő hónap’ kez
detétől kamatol; szinte ily szabály leend a’ visz- 
szafizetéseknél is, midőn az intézet a’ kamatokat 
csak a’ már lefolyt utolsó hónap’ végéig téríti 
meg. A ’ kamatok továbbá csak egész forintoktól 
számitatnak, ’s azok’ kifizetésénél egy krajczár’ 
tört számai tekintetbe nem vétetnek.

5 §.
A ’ négyes kamatok kivéven a’ betétek visz- 

szafizetéset fél évenkint, és ugyan minden év’ Ja
nuár, és Julius hónapok ltől kezdve 14ig fizettet
nek , azon betevők kamatjai, kik azokat ezen 
határ idők alatt fel nem veszik, tőkeikhez adat
nak, ’s kamatjaik jövendőre a’ 3 §. értelmében 
e’ szerint öregbedett tőkeiktől számitatnak.

6 S.
Hogy nagyobb tőkék’ birtokossainak is al

kalom nyújtassék pénzeik biztos, és hasznos ki-
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helyezésére a’ takarék pénztár a’ betéti tőkéket 100 
pgő fióktól kezdve, úgy szintén ezen öszveget 
felérő utófizetéseket is a’ betevők’ határozott kí
vánságára kivételképpen évenként öttel is ka- 
matoltatja a’ nélkül azomban, hogy az illyes ötös 
kamatok, ha a’ minden év’ Január és Julius létől 
14kig rendelt határ idők alatt fel nem vétetnének 
is, a’ betéti tőkéhez adatnának ’s azoktól újjra 
kamatok fizettetnének, miután ezen kezelésnek 
kizárólag csak a’ négyes kamatoknál vagyon he
lye. A ’ kamatoknak hónaponkénti kiszámittása egy 
krajczár tört számainak kihagyásával azombon 
szint úgy mint a’ négyes kamatos betéteknél tör
ténik.

? §■
A ’ takarék pénztár, a’ betéti lap’ vagy köny

vecskében lévő névre nem tekintve, a’ tulajdo
nosnak fizet, ki is mind addig még jogszerüleg 
az ellenkező bebizonyítva, és a’ takarék pénztár
nak rendesen tudtára adva nincsen, törvényes tu
lajdonosnak tekintetik. Ha mind azonáltal a’ bete- 
vő egy előre nyilván azt kötné ki, hogy a’ járan
dóság csak nékie fizettessék, ezön kikötés mind 
a’ takarék pénztár’ könyveibe, mind pedig a’ be
tevő lapjába, vagy könyvecskéjébe feljelöltetik, 
minek következménye az, hogy a’ takarék pénz
tár csak a’ betevőnek vagy törvényes örökösi’, 
engedményesei, vagy meghatalmazottjainak fizet, 
kik a’ fizetést a’ visszaadandó lapban, vagy köny-
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veeskében aláírásukkal bebizonyítani, az utóbbiak 
pedig igényeiket igazoló eredeti okleveleket is az 
egylet pénztárába beadni köteleztetnek.

8 §.
A ’ négyes kamatokra adott betételeknek 

vissza fizetés ők kívánásra történik: és pedig:
1 p. fttól 25 p. ftig naponkint felmondás nélkül,

26 55 50 55 8 napi,
51 5 5 100 55 Va holnapi,

101 55 500 55 1 holnapi,
501 55 1000 55 2 holnapi,

1001 5 5 2000 5 5 3 holnapi,
2000 ltokat meghaladó öszveg pedig hat holnapi 
felmondás után fizettetik le. Azonban megkívánta
tok, hogy minden tőke legalább annyi ideig leté
ve legyen , a’ mennyi a’ tőkék arányosságához 
képest azok’ felmondása után a’ vissza fizetésre 
határoztatik.

9 §.
Az ötös kamatokra adott betételeknek visz- 

szafizetése tekintvén az illevő öszveg’ nagyságát 
egészen vagy részletenként kívánásra e’ követke
zendő határ időkben történik:
100 pgő ftok 1000 pgő fkig 3 hónapok,
1001 pgő ftok ’s minden azt meghalladó öszveg 
hat hónapokra a’ fel mondás után a’ 8 §ban meg
határozott feltételek alatt fizettetik vissza.

10 §.
Minden betevőnek szabadságában áll, tőké-
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jét ’s járandó kamatjait a’ fentebbi §. bán megha
tározott felmondási határ idők szerint felvenni. 
Részletes vissza fizetések valamint a’ pénztár’ 
könyveibe, úgy a’ betevő’ lapjába, vagy könvecs- 
kéjébe is leszámitatnak ; ha betett tőke egészen 
vissza fizettetik a’ betéti lap, vagy könyvecske 
a’ takarék pénztárnak visszaadandó.

11 §·
Hogy kész pénzbeli jövedelem, vagy nyug- 

pénz után élőknek alkalom nyujtassék pénzeik’ 
nem tüstént szükséges részét addig is hasznukra 
fordíthatni, ezek ebbéli betéteményeik kamatjai, 
’s a’ részletes visszafizetések’ határ ideje eránt a’ 
takarék pénztári választmánnyal különös alkura 
léphetnek.

C. A' pénznek használata.
12 §.

A ’ takarék pénztár tőkeit e’ következen- 
dőkre fordítja:

a) Status kötlevelekre ;
b) Különféle ingó javakra ;
c) Ingatlan javakra, és
d) Escompte üzletekre.

13 §.
Minden kölcsön kiadható pénzektől fizetendő 

kamat általjánossan évenként száztól hatra batá- 
roztatik.
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14 §.
Az intézet szabad választása szerint vagy 

kötlevelekre, mellyek’ kiadója magát a’ 1832dik 
évi 20 ’s 1840dik évi 11 t. czik. rendelte szóbeli 
eljárás aláveti, vagy pedig szenvedő váltó ké
pességei bíró személyekkel azoknak rendesen ki
adott vagy elfogadott váltóira teszi kölcsönzésit, 
vagy egyébb üzleteit; ’s joga a’ nékie adandó 
kötleveleket az illető adósok ellen azok’ költségé
re a’ 1840ik évi 211. ez. értelmében belaplaztatni.

15 §.
Kötlevelekre, és váltókra adott kölcsönök

nél, úgy szintén előlégezéseknél beiktatási dijj 
fejében fizetendő:

— 16 —

1 p. forinttól — 10 p.. forintig semmi,
11 99 25 9 9 1 kr. p. p.
26 9 9 50 99 3 kr. „
51 9 9 100 99 6 kr. „

101 9 9  ' 200 99 10 kr. „
201 *9 500 99 20 kr. „
501 99 1000 99 40 kr. „

minden 1000 p. forinttól 1 ft. p.

a) Előlegezések austriai status kötlevelekre. 

16 §.
Az egylet főképpen austriai status kötleve

lekre előlegez ’s pedig a’ Bécsi pénzcsarnoki fo-
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ly a in szerint számítót értékük’ két harmadáig; ha 
pedig azok bizonyos névre adattak ki csak tör
vényszerű engedmény mellett. Továbbá megki- 
vántatik, hogy ezen status kötlevelek egy Kősze
gi lakos’ neve alatt, ki magát arra kötelezi, hogy 
valahányszor a’ letett kötlevelek’ folyama 10 száz
tolival esik, a’ hiányzó lOet száztól a’ történt íel- 
szóllitás után 24 óra alatt Iefizetendi, vagy pedig 
a’ letevő egy Kőszegi lakos közben jötte nélkül 
is arra kötelezheti magát, hogy ha a’ fent irt eset
ben a’ felszóllitás után négy nap alatt a’ hiányt 
nem pótolná, az intézet azon kötlevelektől annyit, 
a’ mennyi követelése’ fedezésére megkivántatik, 
eladhasson.

b) Előlegezéseit különféle ingóságokra.

n § .
Továbbá kölcsönöz az intézet különféle in

góságokra, nevezetesen:
Magány kötlevelekre, ’s pedig értékük-’ két 

harmadáig. Szükség azonban, hogy azok előbb 
az intézetnek kellőleg által engedtessenek, ’s min
den biztosítási szabályok szerint kiadva legyenek.

Aranyra ’s ezüstre azonban minden tekintet 
nélkül külső alakjukra benső értékük’ három ne
gyedéig.

Áruk ’s termesztményekre mindazonáltal a’ 
romlás alá vetett vagy könnyen gyulhatókat szo
rosan kivévén, folyó értékük’ feléig, és tsak ak-
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kor ha a* kölcsönt vevő magát a’ kamatokon és 
egyébb díjjakon kívül meg a’ raktári, alkuszi, 
és biztosítási dijjak’ fizetésére is kötelezi.

18 S-
Minden kötlevelekre ’s ingóságokra adott 

kölcsönök 14 napról 3 hónapokig vagy 90 napig 
terjednek, melly esetben azonban, minthogy az 
egylet a’ zálogképpen át adott kötlevelek ’s egyéb 
ingókról felelni tartozik minden, ki az intézetnek 
zálogot ád, annak értékéről 10 pgó' fkig ugyan 
semmit, azon túl 50fkig 3, 51 pgó' ftól 100 pgó 
fkig 6 ’s úgy továbbá minden 100 p. ftjától 3 hó
napra 6 p. krt. kezességi dijjképpen fizetni köte
leztetek. Az adott előlegezések’ visszafizetési ha
tárideje , ha kérettetik a’ választmány által véle · 
ményszerüieg elhalasztathatik. Azon esetben a- 
zonban, ha sem az előlegezett öszveg lejáratkor 
le nem fizettetnék, sem a’ fizetés’ elhalasztása, 
minek 500 ftig terjedő előlegezéseknél 8 , na
gyobbaknál pedig 14 nappal a’ lejárat előtt történ
ni kell, nem kérettetik, vagy meg nem engedte
tik, a’ választmánynak nem csak joga, de szoros 
kötelessége is tüstént a’ zálogból annyit eladni, 
mennyi a’ követelés’ fedezésére szükséges.

c) Kölcsönadás ingatlan javakra.

19 §.

Ingatlan javakra is adatnak kölcsönök, ha
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a’ pénzt kereső vagyonbeli állapotját a’ 1840dik 
évi 20 t. ez. 29 §. értelmében kimutatja, továbbá 
tulajdoni jogát, ’s jelenleges valódi békességes 
birtokát az illető törvényhatóság’ hiteles bizonyít
ványaival bebizonyítja, e’ mellett a’ költsönt ke
resőknek ahhoz alkalmaztatásuk végett határoz
tatok, hogy

1. Nemesi javakra az épületek tekintetbe 
nem vétetvén, fele;

2. Polgári házakra, ha a’ fedélzet biztosít
va vagyon egy harmad, azokra pedig, a’ hol az 
egész épület biztosíttatva vagyon két harmad; —

3. Polgári külső bii'tokokra névszerint,
a) szántó ’s káposztás földekre úgy ré

tekre, a’ mennyire ái'viznek kitéve nincsenek, 
két harmada,

b) szőllőkre és gyümölcsösökre egy har
mad.

4. Ollyas községeknek , kik magokat az 
1840ik évi törvény 9ik czikkje’ értelmében fel
szabadították , birtokaikra fele ; —

5. Egyes jobbágyoknak úrbéri birtokaikra, 
e’ mellyeknél az épületeknek hogy tekintetbe vé
tethessenek , szinte biztosítva lenni kell, fele az 
illető birtok’ a’ takarék pénztártól kiküldendő 
becsüsök által meghatározott értekének költsön- 
képpen kiadatik, oly megjegyzéssel azomban, 
hogy oly ingatlan birtokokra, mellyek belapozta- 
tások, vagy perek által terhelve vágynak, költ-

*
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sön csak azon esetre adathatik, a’ mennyire azt 
a’ pénzt kereső vagyonának is terheinek öszve 
hasonlíttása utánn a’ fenntebbi elvek megengedik.

20 §.
Ingatlan javakra adandó kölcsönök, a’ men

nyire azok nem bizonyos lejárati időre adattak 
2000 p. ftig három, azontúl pedig bat hónapokra 
mondatnak fel; ezen kívül mind a’ két feleknek 
szabadságukban áll, a’ kölcsönözött tőket részle
tenként is fel mondhatni, melly részletek, ha 2000 
ftokat túl nem haladnak, három hónapok után fi
zetendők. — A ’ kamatok pontosan félévenkint 
előlegesen fizetendők, ha ezek, vagy egy fel
mondott tőke részlet pontosan nem fizettetnék, 
az egész kölcsönözött tőke azonnal felmondottnak 
és lejárttnak tekintetik.

d) Beváltási (escompfej üzletek.

218.
Minden Kőszegi lakos rendesen reá forgatott 

váltókat a’ takarékpénztárnak beváltás végett be
mutathat, szükséges azonban, hogy azok e’ kö
vetkezendő megkivantatóságokkal bírjanak: Ne 
kevesebbről mint 100, ’s ne több mint 5000 p. 
ftokról szóljanak ’s váltó jogilag kötelezők legye
nek , lejárati idejök 3 hónapon túl ne terjedjen. 
Kőszegen, Sopronban, vagy Bécsbe fizetendők
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elfogadva az illető birtokosig rendesen forgatva 
legyenek, és legalább három a’ választmány által 
elfogadhatóknak ítélt alá írások által, biztositas
sanak.

D. Az  egylet Iielszerkezete.

22 §.
Ha az egylet’ további fenmaradásat gátló ke- 

rülmények elő nem állanának, az egylet magát 
10 évi fen állásra kötelezi, melly kötelezettség 
azontúl is ellennyilatkozatig fenmarad; ellenkező 
esetben szabadságában álland az egyletnek köz- 
gyülésileg az akkoron személyesen jelen lévő, 
vagy kellőleg meghatalmazott részvényesek két 
harmadából álló szótöbbségével hozandó végzés 
által a’ takarék pénztár’ megszűntét elhatározni, 
melly esetben az intézet vagyonából a’ betétemé- 
nyek előlegesen kifizetettnek ’s a’ fenn maradó 
tiszta vagyon a’ társasági részvényesek közt ke
zeikben lévő részvények aránya szerint felosz- 
tatik.

23 §.
A ’ részvények a’ birtokosok’ neveire adat

nak ki, ’s a’ takarék pénztár’ jegyző könyvébe 
iktatnak. A ’ részvények eladathatók, de a vevő 
a’ választmánynak bejelentendő, melly annak el- 
fogadhatását elhatározni fogja. Egy részvény’ áti- 
ratásánál 30 p. kr. átírási dijj fizetendő.
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24 §.
A ’ fentebbi §ban határozott béjelentés nél

kül minden részvény eladás érvénytelen és erö- 
nélküli, kiknek nevét a társaság’ könyveiben bé 
nem jegyeztettek, sem osztalékot, sem szavazati 
jogot nem igényelhetnek, azok pedig, kiknek ne
veire az illető részvények béjegyezve vágynak, 
a’ részvények’ hátralévöségének bélizetésére kö
telezve maradnak.

25 S-
Ha a’ részvényi járandóságok pontosan nem 

fizettetnek a’ késedelmes részvényes egy a’ választ
mány tetszése szerint kijelelendő és a’ 1836ik évi 
20 ’s 1840 évi 12. t. czikkek értelmében eljárandó 
summás szóbeli bíróság által kötelezett fizetése’ 
teljesítésére szorittatik, ha egyéberánt a’ részvé
nyes más hatóság alá tartozik is.

26 §.
A ’ választmányi ülések alkalmával minden 

jelenlévő választott tag egy szavazattal bir. A ’ 
közgyűlésekben pedig minden részvényesnek, ki
nek nem több mint 20 részvényei vágynak, egy, 
annak, a’ ki 21 vagy több részvényeket szerzett, 
két szavazatja leend. A ’ részvények azoknak 
számitatnak, kiknek neveire a’ társaság könyvei
be a’ közgyűlés előtt egy hónappal beírattak. A ’ 
szavazási jog áltáljában csak személyesen gyako
rolható ; ezen szabály alól azonban részvényeket 
bírónők mindenkoron, a’ személyesen megjelenni
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akadályozott részvényesek pedig azon esetbe, ha 
közgyűlésben a’ szabályok’ megváltoztatása, vagy 
az egylet felozlatása iránti indítvány vétetik ta
nácskozásba, kivétetnek, ’s mind a’ nőknek, mind 
a’ nőknek, mind ezeknek megengedtetik, hogy 
vagy két részvényes, vagy törvényes hitelességű 
személyek előtt kiadott meghatalmazó levéllel el
látott képviselőket küldhessenek. Szükséges a- 
zonban, hogy maga a’ meghatalmazott is szintén 
részvényes legyen, ’s egy felhatalmazásnál többet 
elfogadni, egy áltáljában nem lehet.

27 §.
A z egylet t. η. Vas és Zala vármegyéket, még 

is sz. kir. Kőszeg városa’ nemes Tanácsát az elő
forduló esetekben! pártolásért megkérendi.

28 §.
Az egylet e’ czimet: „ K ő s z e g i  t a k a 

r é k p é n z tá r “ "(IJűttfc* hasz
nálja. Könyveit ’s számadásait a’ néki tetsző nyel
ven viendi; alapszabályai azonban magyar és né
met nyelven kiadatnak, és a’ betéti lapok ’s köny
vecskék felírásai mind a’ két nyelven szerkez
teinek.

29 §.
A z egylet’ nagyobb pecsétjén sz. Imre e’ kör

irattal: „Kőszegi takarékpénztáru ’s a’ kissebb 
pecsétjén pedig egy méhkas lészen.
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30 §.
Az egylet’ alap ’s rendszabályai, és czimje 

a’ Sopronyi t. váltó törvényszéknél belapoztatnak.

II. Rendszabályok·
A .  K ö z g y ű l é s .

31 §
Köz gyűlések rendesen évenkint Január, és 

Julius hónapok’ utolsó vasárnapjain, megkíván ta
tó esetekben azonban többször is tartatnak.

32 §.
Közgyűlési tanácskozás alá tartoznak:

1) A ’ részvény járandóság’ hátra lévő felének 
az egyleti üzletek’ kiterjesztése tekintetéből leen
dő befizettetése.

2) Minden egyleti könyvek’ és számadások’ 
megvisgálása.

3) A z osztálék’ és a’ tartalék pénztárba te
endő öszveg’ elhatározása.

4) A z egylet’ további fenmaradása eránti ha
tározás.

5) Az egyleti alap és rendszabályokban ne



— 33 —



84

talán megkívántaié változtatások, ezen esetben 
azonban, valamint az egylet’ feloszlatása elhatá
rozásánál is, csak az akkoron személyesen jelen
lévő , vagy kellőleg meghatalmazottak által kép
viselt részvényesek’ két harmadából álló szótöbb
ség határoz, végtére.

6) A ’ választmány’ , ’s igazgatók’ választása.
33 §.

Ha egy részvényes a’ 29 §. beli 4ik vagy 5ik 
pontot illető indítványt tenni akarna, köteles azt 
legalább is, négy héttel a’ közgyűlés előtt a’ vá
lasztmánynak írásba beadni, egyébbkint az azon 
közgyűlésben nem tárgyaltathatik.

B. Igazgatók.

34 §.
Az igazgató és aligazgató a’ köz gyűlésben 

három évre választatnak. Az igazgató elnököl a’ 
választmányi ülésekben és közgyűlésekben; min
den hónapba a’ pénztárt, számadásokat, és zálo
gokat megvisgálja; ezen visgálat’ , eredményét 
ne taláni teendő észrevételeivel az illető köny
vekbe beiktatni ’s aláírni köteles, végtére tör
vényhatóságok előtt is képviseli az egyletet.

35 §.
Az igazgató’ akadályoztatása esetében hiva

talát az aligazgató viseli, azonkívül nála lészen
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a’ liáromszerü zár alatt lévő fő pénztár’ egyik kul
csa, és néhány választmányi ’s visgáló tagok’ hoz
zá járultával a’ pénztárt, és számadásokat heten- 
kint megvisgálni köteles.

C. Választmány.
36 §.

A ’ választmányi tagok száma 24, kik a’ köz
gyűlésben jelenlévő részvényesek által titkos sza
vazás utján minden részvényesek közül az egyik 
vagy másik által bírt részvény számra való tekin
tet nélkül, három évre választatnak.

37 §.
Választmányi ülések rendesen minden két 

hétben egyszer, a’ körülmények vagy az igazga
tó belátása szerint azonban többször is tartathatnak.

38 §.
Érvényes határozat’ hozathatása végett az el

nök beszámításával legalább is 7 tag jelenléte 
szükséges. Minden határozatok általjános szótöbb
séggel hozatnak ; kölcsönök és nagyobb a’ választ
mány határozatától függő előlegezéseknél azon
ban megkivántatik, hogy azok a’ jelenlévő tagok’ 
két harmada által hagyassanak helybe.

39 §.
A ’ választmánynak szoros kötelessége mind 

azok felett, a’ mik az intézet’ biztosítását, és gya
rapodását illetik, őrködni, ennél fogva köteles
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az egyleti számadásokat, és kész pénzt folyton 
folyvást szem alatt tartani; továbbá ügyelni tar
tozik, bogy a’ befizetendő kamatok pontosan fi
zettessenek, a’ pénz hasztalanul ne heverjen’ ’s 
a’ kiadott tőkék, a’ mennyire lehet, czélerányo- 
san és részrehajlás nélkül mondassanak fe l, ennél 
fogva az egyleti kötelezvényeket többször által 
nézni köteleztetik.

40 S.
Minthogy az egylet tőkéit részben ingatlan 

javakra is kölcsönözi, a’ választmány kölcsön ké
rés esetében leginkább arra tekintsen, hogy a’ 
vagyonbéli állapot eránt beadott oklevelek hitele
sek legyenek, hogy a’ biztosítékul ajánlott bir
toknak valódi ’s pedig mind a’ termesztési mind a’ 
kereskedési viszonyoknak megfelelő értéke vé
tessék fel, továbbá, hogy azon birtok a’ kölcsön 
vevő szabad tulajdona legyen; nem különben a’ 
választmány’ szoros kötelessége minden netalán 
a’ kérdésben lévő birtokra bélaplazott terhek’ hi
teles jegyzékét előkivánni, ’s megvisgálni ; vég
re gondoskodnia kell, hogy a’ kölcsönt kérő min
den okleveleket ’s biztosításokat saját költségein 
megszerezze és előterjessze.

41 §
A ’ valásztmány ügyeljen arra, hogy a’ kia

dandó kötlevél az illető adós és két tanuk által, 
kik egyszersmind a’ kölcsönzött öszveg’ kész
pénzben! felvételét tanúsítják, saját kezeikkel
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aláirassék. Azon esetben, ha az adós Írni nem tud
na, egy harmadik tanú, ki annak nevét aláírni 
fogja, megkívántatok. Ha az adós nős volna, a’ 
kötlevél annak neje, úgy ha anyai örökség eránt 
követelést tehető nagyobb korú gyermekei vol
nának, ezek, úgy a’ netalán megkivántató keze
sek által is irassék alá.

42 §.
Több kölcsönkérők közt elsőbbsége annak 

leend, ki az intézetnek nagyobb biztosítást ád; 
ha egyenlő biztosságot nyújtanának, az elsőbbség 
azt illeti, ki kisseb öszveget kíván, minthogy 
e’ szerint az intézet többeken segíthet ; ha pedig 
ezen eset fenn nem forogna, az elsőbbséget a’ 
folyamodás beadási ideje határozza el; melly ok- 
bul a’ hivatalban, hol a’ folyamodások beadan- 
dók’ a’ jelenlévő választmányi biztos azokra be
adásuk’ idejét tüstént feljegyzendi.

43 §.
A ’ választmány’ legszorosabb kötelessége, 

hogy kölcsön adásoknál minden kedvezést vagy 
részrehajlást kerüljön, e’ végett egyes választ
mányi tagok az illető harmadizigi attyafiaik’ fo
lyamodásai’ tárgyalásánál jelen nem lehetnek.
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14 §.
A ’ választmány a’ kész pénz’, kötelezvények’, 

váltók és egyéb b okleveleknek a’ fő pénztárbani 
eltételéről gondoskodik ; ezen pénztár háromszerü 
zár alatt áll, az egyik kulcs az aligazgató’, máso
dik a’ mindenkori választmányi biztos’, harmadik 
a’ könyvvivő’ kezeinél tartatván.

45 §.
A ’ kézi pénztár kétszerü zár alatt leend 

’s egyik kulcsa a’ választmányi biztos’, második 
a’ könyvvivő kezeinél tartatik.

46 §.
Végtére a’ választmány az intézeti üzletek’ 

folytatásáról félévenkint kimerítő tudósítást és 
számadást a’ közgyűlés elejébe terjeszteni köte- 
leztetik.

D. Választmányi biztos.
47 §.

A ’ választmányi tagok’ kötelessége hogy na
ponkint betűrendbe felváltva közülök egy reggeli 
9 órától 12 óráig a’ hivatalban mint választmányi 
biztos jelen legyen. Ha azonban a’ sor szerinti 
választmányi tag meg nem jelenhet, felelet’ terhe 
alatt általa helyettesítendő más választmányi tag 
ebbéli hivalaloskodásban eljárhat.
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48 §.
A ’ választmányi biztos az őt illető napon min

denek előtt a’ kézi pénztárt megvisgálja, minden 
betéti lapokat és könyvecskéket, úgy az egyébb 
üzleti okleveleket aláírja ; a’ kézi pénztár száma
dásait 12 óra után befejeztetni, ’s ennek kimuta
tását a’ kulccsal együtt utódjának személyesen át 
adni köteleztetik.

49 S.
Ezen biztos a’ napi rendszerint beadandó fo

lyamodásokat által nézni, a’ beadási időt azokra 
feljelölni, ’s az el nem halasztathatókat választ
mányi küldöttség! ülés’ megtartása végett tüstént 
az igazgatónak által küldeni köteles; 50 p. ftig 
előlegezéseket aranyra és ezüstre adhat, végre 
az átirott részvényeket aláírja, a’ beváltott beté
ti lapokat, és könyvecskéket átlukasztja, és i- 
gazolása végett a’ kézi pénztárba leteszi.

E. Hivatali személyzet.

50 §.

A ’ hivatali személyzetet a’ valásztmány fo
gadja fel ; előlegesen egy könyvvivő választatok, 
ki egyszersmind pénztárnok is lészen, de szük
ség esetében pénztárnok is választathatik. E’ hi-
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vatalnok’ munkáját a’ választmány jelöli ki, ’s 
szorosan ügyelem! kötelességeinek teljesítésére. 
Ezen intézetbeli hivatalnok biztosíték gyanánt két 
évi fizetésével egyenlő öszveget tartozik le tenni, 
melly ha kész pénzben lefizettetik, akkor ezen 
öszvegtől neki 5tös kamatok fizettetnek.

51 S.
Végtére az igazgatóság, és a’ választmány a’ 

takarék pénztár’ üzleti rendszeréről, kezeléséről 
úgy annak egyébb ügyeiről gondoskodik, ’s e- 
zekről, valamint hivataloskodásáról felelni tartozik.






