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A részvény társulatnak czéJja 
és alapja.

1 . &
M . Óvár városában keletkezett takarékpénz

tári részvénytársulatnak czélja: hogy a kevésbé 
vagyonos néposztályoknak alkalmat nyújtson, 
megtakarított vagyonuk feleslegét szükség ide
jére félretenni, azt kellőleg biztosítván, kama
tok és ezek kamatjaival szaporítani, s ez által 
a munkásság és takarékosság szellemét bennük 
felébreszteni.

•2 .

A kezelési költségek s az intézet lehető 
veszteségei fedezésére 6 Í400  Irt. mint biztosí
téki alap hozatik létre, s e őzéiből aláírás nvit- 
tatik.

A M agy . Ó v á ro t t a la p íta n d ó  M oson  
m eg y e i ta k a ré k p é n z tá r  a lap szab á-

ly a i .
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B. § .
Ezen biztosítéki alap létezése tekitetéből 

837 darab egyenkint 200 forintról szólló rész
vény bocsájtatik ki, mely az intézet megnyitá
sa előtt négy egyenlő részletben s egészen be
fizetendő leend. A mennyiben a társulat ezen 
egész részvényeket elhelyezni nem tudná, sza
badságában álland, 50 frtos negyed részvénye
ket is kibocsátani, melyeknek névszerinti értéke 
azonnal befizetendő.

4. §.

Mindegyik egész részvény egyes részletének 
vagy negyedrészvény névszerinti értékének a tár
sulati pénztárnál leendő lefizetésére 4 héti ha
táridő engedendő s ez a magyarországi hivata
los lapokban háromszor egymásután közzéteen
dő. Ha valamelyik részvényes e határidő alatt 
nem fizetne, 6 ^  késedelmi kamatok fizetésére 
szorittatik, s egy, személyéhez intézendő, vagy 
a postán ajánlva, vagy magán utón, de elis
mervény mellett kézbesítendő felhívással s négy 
heti határidő kitűzése mellett fizetési kötelessé
gének teljesítésére újólag felszóllíttatik, és ha 
ez alatt sem fizetné be részletét, az említett 6 % 
késedelmi kamatokkal együtt: akkor a bizott
mány határozatához képest vagy a befizetésre
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törvény utján kényszeríthető, vagy pedig a rész
vények megmásíthatlanul a társaságra szállnak, 
róluk a bizottmány rendelkezvén.

Minden részvény bizonyos névre van kiál
lítva , úgy, hogy egyes részvénybirtokos rész
vény összege erejeig az intézet összes vagyoná
nak tulajdonosa. Addig azonban, mig a rész
vényérték teljesen befizetve nincsen, csak ideig
lenes, szinte bizonyos névre, s a tettleg lefize
tett részvény részlet összegéről szőlő részvény 
jegyek bocsáttatnak ki.

6 . § .

A részvények s ideiglenes részvény jegyek 
engedmény, örökösödés és törvény által megen
gedett egyéb szerzési módon átruházhatók, azok 
átírása azonban csak a törvényes szerzési mód 
igazolása után eszközölhető, megjegyeztetvén, 
miszerint az eredeti részvényes hátralékos ösz- 
Szegének erejeig mindaddig felelős marad, mig 
a felelősség alól a társulat által, az uj részvé
nyesnek elismerése s a részvénynek átíratása 
mellett fel nem oldatik, — azon összeg erejeig 
még ezen esetben is kilépte napjától számítan
dó egy éven át pótlogosan felelős maradván.

5. §.



Minden egyes egész részvény átírásáért 1 
frt., egy részletrészvény átírásáért pedig 50 kr. 
díj a pénztár javára fizetendő.

8. §.

Minden részvénynek folyószáma van, min
den folyószám alatt a részvénykönyvben egy kü
lön lap áll nyitva, melyre a részvény tulajdono
sának neve, a történt átiratások — s az oszta
léknak kifizetése feljegyeztetik.

9. §•

Az ekképen alakult alaptőke az egylet fenn
állásáig fel nem mondható. A részvényes az in
tézet nyereményének azon részében, melyről az 
alapszabályok másként nem rendelkeznek , va
lamint veszteségében is részeltetik. ez utóbbi
ban azonban csak is részvény összege erejeig, 
s azontúl nem, és pedig úgy, hogy egy telje
sen befizetett részvény vagy részlet-részvénynek 
tulajdonosa utófizetésre bármely czím alatt nem 
kötelezhető. Egy egész részvénynek birtoka egy 
szavazatot, két vagy több részvény birtoka két. 
de nem több szavazatot biztosít. Minden negyed
részvény egy negyed szavazatra jogosít, meg

6
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jegyeztetvén, miszerint negyed részvények bir
toka után is egy ugyanazon tulajdonos két sza
vazatnál többet nem birhat.

A tartaléktőkéről.
10. §.

A betevőket illető folyó, és tőkésített ka
matok levonása, kezelési s minden egyéb költ
ségek , adó s a t. fedezése után a jövedelemből 
évenként tisztán fenmaradó összegnek egy ötöd 
része a tartaléktőke alakítására fordítatik, mely
nek szintúgy, mint az alaptőkének az a rendel
tetése: hogy belőle a netáni vesztességek pótol
tassanak.

1 1 . § .
Ha a tartaléktőke az alaptőke összegére nö

vekedik : akkor a közgyűlésnek áll jogában 
meghatározni , valljon a tisztanyereménynek 
hány száztólija csatoltassék a tartaléktőkéhez. 
Ezen határozat érvényességére a m. k. helytar
tótanács jóváhagyása kikérendő.

12. §,

Ha ellenkezőleg a tartaléktőke annyi kárt 
szenvedne, hogy ez az alaptőkénél kisebb ősz-



szegre olvadna le : akkor a tiszta jövedelemből 
mindenekelőtt a tartaléktőke egészítendő ki. Ezen 
alap külön kezelendő s saját kamataival min
denkor szaporítandó.

A nyugdíjalap létrehozataláról.

13. §.

A részvénytársulat az intézetnél alkalma
zásban lévő tisztviselők és szolgák úgy ezek öz
vegyei nyugdíjazásáról gondoskodni kívánván, 
a nyugdíjalapot az által hozza létre, hogy az 
évi tiszta nyereménynek 5^-ját a nyugdíjalap 
képezése're fordítja mindaddig, mig az a 20000 
frtot megüti.

Azonban ezen alaptól mily arányban része- 
sítendők az illető tisztviselők vagy szolgák és 
özvegyei, — ez külön szabályokkal fog meg- 
hátároztatni. A nyugdíjalap szinte külön keze
lendő, s saját kamataival mindenkor szaporí
tandó.

14. §.

Az intézet jövedelme azon részéből, mely 
mind ezen összegek t. i. a betevőket illető fo
lyó és tőkésített kamatok, kezelési és egyébb 
költségek s a tartalék s nyugdíjalapra szánt szá-

8
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zalékok levonása után fenmarad, mindenekelőtt 
a tettleg lefizetett részvénytőke után számítan
dó 5/^-nyi kamatok levonandók, az ezen felül 
fenmaradó jövedelem V« részben a közgyűlés 
által meghatározandó s a m. k. helytartótanács 
által jóváhagyandó közhasznú és jótékony czé- 
lokra, V5 részben pedig a részvények arányához 
képest kiosztandó osztalékokra fodítandó lévén.

A társulat szervezete.

15. §•

A részvénytársulat ügyei:
a. ) a közgyűlés,
b. ) az egyleti választmány, és
c . ) tisztviselői által intézteinek el.

A közgyűlésről.

16. §.

A közgyűlések rendesek és rendkívüliek. 
Evenkint egy rendes közgyűlés tartandó, és pe
dig az év első két havának valamelyikében.

A közgyűlés napja, annak megtartása előtt 
négy héttel az intézet helyiségének kapujára 
kiszegezendő hirdetményi táblán és a magyar- 
országi hivatalos lapok utján tétetik közhírré.
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felsoroltatván benne azon tárgyak, melyek ta
nácskozás alá vétetni fognak.

17. §.

Azon esetben, ha valamely körülmény rend
kívüli közgyűlés összehivatását tenné szüksé
gessé: e jog az igazgatót s annak akadályoz
tatása esetében helyettesét illeti, a rendkívüli 
közgyűlés egybehivását az országos fejedelmi 
biztos is kívánhatja.

Ilynemű közgyűlés egyébiránt akkor is egy
behívandó , ha az, az összes részvények egy 
tized részét képviselő részvényesek által kíván
tatik, és annak czélja az igazgatóságnak kel
lőleg indokolva Írásban kijelentetik.

Rendkívüli közgyűlések azon módon hivat
nak egybe, mint a rendesek.

Egyébként minden közgyűlés napja és órá
ja a tanácskozás alá veendő tárgyak jegyzéke 
mellett az illető politikai hatóságnál bejelenten
dő s az országos fejedelmi biztosnak is tudo
másul adandó.

1 8 . § .
A közgyűlés megtartása előtt, egy a vá

lasztmány által saját köréből átalános szótöbb
séggel választott, három tagból álló bizottmány
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minden felhatalmazási és mentő okiratot meg
vizsgálni , s azok érvényessége felett döntőleg 
határozni tartozik. De az ezen határozattal meg 
nem elégedő félnek a közgyíllésrei fellebbezési 
jog fentartatik.

19. §.

Hogy a közgyűlés minden részvényesre ér
vényes határozatot hozhasson, szükséges, hogy 
abban legalább is 30 szavazattal bíró részvé
nyes jelen legyen, kik az összes részvények 
egy harmad részét bírják, a szavazati jog akár 
személyesen, akár meghatalmazott által, kinek 
szinte részvényesnek lennie kell. igazolható, — 
az alapszabályok megváltoztatására és az inté
zet feloszlatására azonban 30 szavazattal biró 
részvényesnek jelenléte kívántatik, kik a kibo
csátott részvények két negyed részét képviselik.

Ha a részvényesek a fen megállapított szám
ban meg nem jelennének, 14-ed napra máso
dik közgyűlés hivatik egybe, melyben a jelen
lévők a meg nem jelent részvényesekre való 
minden tekintet nélkül határozatképesek. ma
gában értetődvén, hogy ily közgyűlés csak azon 
tárgyak felett hozhat érvényes határozatot, me
lyek már az első közgyűlés napi rendéhez tar
tozván. az illető hirdetménybe (16. §.) felvé-
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tettek; — ezen szabály egyébiránt minden köz
gyűlésnek szolgál zsinórmértékül (22. §.)

20. § .

A közgyűlés határozatai jelen nem levő és 
nem szavazó tagokra nézve is kötelezők.

21 . § .

Minden közgyűlés első teendője saját el
nökének általános szótöbbséggel! megválasztá
sa, ki a tárgyalásokat vezeti. A közgyűlés te
endői közé tartozik továbbá különösen:

a. az igazgatási jelentést elfogadni, mely 
az igazgató, vagy ennek akadályoztatása ese
tében helyettese által előterjesztetik;

b. az igazgatót s ennek helyettesét, a 26. 
§-ban említett felsőbb jóváhagyás fentartása 
mellett, titkos szavazás utján, általános, a vá
lasztmányt pedig viszonylagos szótöbbséggel 
megválasztani;

c. a választmány által tett intézkedések 
megbirálása. azoknak elfogadása, vagy meg
változtatása ;

d. a közelebb lefolyt évi számadások és 
mérleg megvizsgálása, s azok feletti intézke
dés, továbbá a következő évszámadások előle- 
ges megvizsgálására e jelentéstételre egy bi



18
zottmánynak viszonylagos szótöbbséggel! meg» 
választása, melyben választmányi tag nem ve
het részt. Ezen bizottmány a számadásokat s 
kezelési könyveket időszakonként vizsgálja, azo
kat egymással összehasonlítja, s ebbéli mun
kálata eredményét a választmány utján a köz
gyűlésnek bemutatja. Tagjainak számát a köz
gyűlés határozza meg;

e. egy háromtagú leltározó bizottmánynak 
szinte viszonylagos szótöbbséggel! megválasztá
sa , melynek feladata: az oklevelek nyomán meg
vizsgálni, ha valljon megvan e valósággal azon 
vagyon, mely a számadási mérlegben kitétetik:

f. az előbbi évi tisztaj övédelemről i szabály- 
szerű intézkedés. s az osztalék meghatározása 
(10. 18. és 14. §.);

</. az alapszabályoknak módosítása, a men
nyiben ez tapasztalás utján, vagy más fontos 
oknál fogva czélszerünek és szükségesnek mu
tatkozik. Ez esetben egyébbiránt a 19-ik §-on 
felül még a 115 -ik §. határozatai is figyelem
ben tartandók;

h. a tisztviselők íizetéseit és biztosítéki 
összegét meghatározni;

L az egylet feloszlása felett a 119. §. ér
telmében határozni;

h. a betétek kamatlábának felemelése, vagy 
leszállítása felett tanácskozni és határozatot hoz
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ni; ez esetben azonban a 64. §. tartalmára 
ügyelendő;

i. rendkívüli, a folyó szükségletet megha
ladó igazgatási költségeket engedélyezni;

m. jegyzőt és ügyvédet kinevezni.

22 . § .

Hogy egy részvényes a közgyűlésekben ön
állókig valamely indítványt tehessen. szükséges. 
hogy azt Írásban s legalább is tiz, szavazattal 
bíró részvényes által aláírva legfeljebb Január 
első napjáig az igazgatónak kijelentse.

Ha ezen indítvány ehnulasztatott. vagy ha 
az csak magában a közgyűlésben tétetett, ak
kor ez utóbbi csak a felett határozhat: valljon 
az illető indítvány végett négy hét múlva rend
kívüli közgyűlés hivassék-e egybe, vagy pedig 
a közelebbi rendes közgyűlésig elmarasztaltas- 
sék e a tárgy?

Minden közönséges közgyűlési határozat ál
talános szótöbbséggel hozatik s a szavazatok 
egyenlősége esetében azon vélemény emeltetik 
határozattá, méh az előülő által elfogadtatott. 
Az alapszabályok megváltoztatására s az inté
zet feloszlatására vonatkozó határozatok érvé

•23. §.
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nyességére azonban az ilynemű esetekre a 19. 
§-ban említett számu részvényesek két harma
dának beleegyezése szükséges; ha ez el nem 
éretnék, a kérdés eldöntése a közelebbi köz
gyűlésig elhalasztatik, ez által a fenemlített 19. 
§. tartalma szerint eszközöltetvén.

24. §.

Az elnök s a jelenlévő részvényeseknek jo
gukban áll ugyan a közgyűlés határozatától ne
tán eltérő véleményeiket Írásbeli nyilatkozatuk 
alapján jegyzőkönyvbe vezettetni, ily külön vé
lemény azonban a szótöbbséggel szabályszerü- 
leg hozott határozat érvényességét megingatni. 
vagy felsőbb helyréi felterjesztését megállapíta
ni nem képes.

25. §.

A közgyűlés jegyzőkönyvei a közgyűlési el
nök, s két a közgyűlés által e czélra kineve
zett részvényes s jegyző által jogérvényesen 
iratnak alá.

Az igazgatóról.
26. §.

Az iü'azürató az intézet főnöke s azok élénO O
áll, kik az alap s rendszabályok értelmében



16
hozott határozatok végrehajtására hivatvák, az 
igazgató s helyettese a 21. §. b. pontja értel
mében s három évre választatnak, mindkettő a 
m. k. helytartó tanács által megerősítendő s hi- 
vataloskodásuk idejére biztosítékul a társulat két 
részvényének névszerinti értékét az egyleti pénz
tárba letenni kötelesek lévén.

Azon esetben ha az igazgató hivatalos mű
ködésének tartania alatt meghal. vagy hivata
láról lemond, helyettese lép, ennek helyét pe
dig az pótolja. ki az utolsó választáskor a leg
több szavazatot bírta; ha pedig mind az igaz
gató . mind helyettese meghal. vagy állásáról 
lemond , új választás végett haladéktalanul köz
gyűlés hivandó egybe.

Az igazgató tiszti foglalkozásai különösen: 
I. a választmány minden gyűlésén elnökölni:

•J O i /

fí. rendkívüli közgyűléseket, valamint rendes 
és rendkívüli választmányi es bizottmányi 
gyűléseket egybehívni, s az évi rendes 
közgyűlés határnapját kitűzni;

(  . az alapszabályok pontos megtartása, külö
nösen pedig az üzletforgalom felett őrköd

2 7 . § .

2 8 . § .
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ni; — fel van jogosítva minden tisztvise
lőt. ki kötelmét nem teljesíti, vagy hűtle
nül kezeli, állásától felfüggeszteni, s úgy 
ezen, valamint a tisztviselő megbetegedé
se esetében ő t, más képességgel bíró egyén 
által helyettesíttetni, s azt azután a vá
lasztmánynak bejelentvén;

S). a levelezést a jegyző segítségével véghez
vinni :

f). köteles a közgyűlésnek az üzlet-forgalom
ról s minden eseményről jelentést tenni;

F. a választmányi ■ ülésekben a kérdéseket ki
tűzni, melyeknek eldöntése „igen“ vagy 
„nem“-mel történik ;

G. szavazatok egyenlőségénél az ő szavazata 
döntő erővel bir annyiban, a mennyiben ez 
esetben azon vélemény emeltetik határo
zattá. mely az elölülő által elfogadtatott:

H. az egyletet a 30. §. korlátái közt hatósá
gok és harmadik személyek előtt képvise
li. Ha jónak találja, két választmányi tag 
közreműködésévél, bármikor -pénztári vizs
gát ta rt, kötelezve lévén azonban havan
ként legalább egyszer ily vizsgát véletlen 
eszközölni;

#. az intézet bármely kiadása csak az ő utal
ványára fizettetik ki;

Sí. ő őrzi a főpénztár egyik kulcsát.
2
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Az igazgató helyetteséről.

29. §.
/ /

0 az igazgató rendes helyettese s távollé- 
tében vagy akadályoztatásában annak minden 
jogait gyakorolja, különben a választmány min
den gyűlésében üléssel s szavazattal b ir , s az 
igazgató teendőit megosztja.

3 0 . § .
Az intézet minden jogügyei, akár alperes 

akár felpereskint lépjen fel azokban az intézet, 
minden illetékes biróság elé, a helyettes neve 
alatt vitetnek és döntetnek el ; ennélfogva az 
általa ily esetekre nézve az intézet ügyésze ré
szére kiállított meghatalmazványnak mindenütt 
teljes jogérvényes hatálya van.

A választmányról.
31. §.

Az egyleti választmány a közgyűlés külön 
állandó bizottságának tekintendő, mely annak 
törvényes jogait általában, az egyik rendes köz
gyűléstől a másikig közbeeső időtartam alatt 
gyakorolja.
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A választmányt, tisztviselőket és szolgákat 

kötelező szavatosság az alapszabályok, az ügy
leti rendtartás, s a részükre netán kiadott uta
sítások figyelembe vétele mellett a törvény sza
bályai értelmében Ítélendő meg.

32. §.

A választmány 30 tagból áll, kik a rész
vényesek közül tekintet nélkül az azok kirto- 
kában levő' részvények számára a 21. §. b. 
pontja szerint választatnak.

A választmányi tagok két negyed részének 
az intézet székhelyén kell lakni.

Az intézet tisztviselői s mindazok, kik csőd 
alá kerültek vagy fizetéseiket megszüntették, a 
nélkül hogy hitelezőiket tökéletesen kielégítet
ték volna, továbbá mindazok, kik ellen bűn
tény miatt, vagy nyervágyból, vagy a közer- 
kölcsiség ellen elkövetett vétség, vagy kihágás 
miatt, vizsgálat rendeltetett el, s ártatlanokul 
nem nyilváníttattak; a választmány tagjai nem 
lehetnek. Ha ily eset a hivataloskodás tartania 
alatt bekövetkeznék, közvetlenül az állás elvesz
tését vonná maga után.

Ha egy tag a hivatalos működés tartama
2*

33. §.
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alatt kilép, vagy meghal, helyébe azon részvé
nyes j ő , ki a legutóbbi választáskor legtöbb 
szavazattal birt.

34. §.

A választmány mindegyik tagja hivatalos- 
kodása idejére egy részvénynek névszerinti ér
tékét biztosítékul az egyleti pénztárba letenni 
köteles.

85. §.

A választmányi tagok két évre választat
nak meg. A választmány megújítása végett é- 
venként 15 tag fog kilépni, kik addig is mig 
azok szolgálati idejük lejárása által kijeleitet- 
nek, sors által lesznek meghatározandók. A ki
lépő tagok ismét megválaszthatok.

8 6 . § .
A választmány minden bő első napjaiban 

illést tart, ezen ülésben:
a. ) előterjesztetik az üzlet havi kimutatása;
b. ) megvizsgáltatnak a bizottmány intézke

dései:
c. ) szükség esetében utasítások adatnak.
A választmány hatásköréhöz tartozik külö

nösen az intézet a 48. §-ban említett tisztvi
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selőinek és szolgáinak általános szótöbbséggel! 
megválasztása, ugy szinte minden tisztviselő és 
a szolgának elbocsátása. továbbá az ügy s ke
zelési rendnek a in. k. helytartótanács jóváha
gyása melletti kidolgozása, a tiszta jövedelem 
felhasználása eránt a közgyűlés elé terjeszten
dő javaslat, s ezenfelül a részvények átenge
désének elismerése és azok átíratásának esz
közlése.

3 7 .  § .

A választmány minden határozata a jelen
lévő tagok általános szótöbbségével liozatik, a 
szavazatok egyenlősége esetében azon vélemény 
emeltetik határozattá, mely az elölülő által el
fogadtatott, a határozatok érvényességére mind- 
azáltal 8 tagnak jelenléte szükséges. A választ
mány jegyzőkönyvei az igazgató vagy helyette
se , egy választmányi tag és a jegyző által a- 
láirandók, és a legközelebbi választmányi gyű
lésben hitelesítendők. A választmányi tagoknak 
minden tanácskozmányokban, melyek saját sze
mélyük vagy ügyvitelükre vonatkoznak, a sza
vazattól magukat tartóztatniok kell.

A választmány az intézet közvetlen igazga

3 8 .  § .



tására, s a kölcsön, előlegezés és leszámítolá
si üzlet vitelére kebeléből, általános szótöbb
séggel, 16 tagot választ, kik a bizottmányt 
képezik.

39. §.

Az igazgató és helyettese a bizottmány ál
landó tagjai.

40. §.

Ezen bizottmány albizottmányokra oszlik, 
melyek felváltva a választmány által havonkint 
megállapítandó sorozatban, az igazgató, vagy 
helyettesének elnöklete alatt minden héten leg
alább egyszer s ha a szükség megkívánja több
ször is egybegyülnek, az előforduló tárgyakat 
az alapszabályok s a számokra netán kiadott 
külön utasításokhoz képest — elintézik.

41. §.

A bizottmány mindegyik tagjának fenha- 
gyatik a jog, minden ülésben soron kívül is 
megjelenni, s a tanácskozmányban részt venni.

42. §.

A bizottmány határozatainak érvényességé

22
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re az igazgatón vagy helyettesén kívül 4 tag 
jelenléte szükséges.

43. §.

A bizottmányban minden határozat tekin
tet nélkül a részvények számára, melyekkel va
lamely tag bir, átalános szótöbbséggel hozatik, 
a szavazatok egyenlősége esetében azon véle
mény emeltetik határozattá, mely az elölülő ál
tal elfogadtatott. Ezen s a 42. §-ban foglalt 
határozatok a váltó leszámítolásokra azonban 
nem alkalmazhatók, mert ezek a 90. §. tar
talma szerint eszközlendők.

44. §.

A bizottmány tanácskozásairól jegyzőköny
vek vezetendők, melyek szinte az igazgató vagy 
helyettese, egy bizottmányi tag és a jegyző ál
tal aláirandók, és a legközelebbi bizottmányi 
gyűlésben hitelesítendők. Minden választmányi 
tagnak szabad a határozattól eltérő véleményét 
a jegyzőkönyvbe külön felvétetni. A bizottmány
nak azon tagja, ki szabályszerinti kölcsönt szor
galmaz, vagy kinek sajátkezű, vagy czége a- 
latti váltólevelének elfogadása forog kérdésben, 
az e részbeni tanácskozásban részt nem vehet. 
Ugyan ezen szabály áll, ha valamelly bizottmá-
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nyi tagnak a polgári törvények szerint számí
tandó harmad fokozatú rokona vagy sógorának 
váltó üzleti vagy ingatlanrai kölcsönözési ügye 
jő szőnyegre.

45. §.

A bizottmány feladata, a kölcsön és leszá
mítolási üzletet az alapszabályok megtartásával, 
s az intézet előnyére vezetni. Ez vizsgálja meg 
az üzletre vonatkozó okmányokat, a helyszíné
re kiküldött tagok által, ez téteti a netán szük
séges vizsgálatokat; szakértő férfiak, mint jog
tudósok, kereskedők tanácsával él, szóval min
den megengedett eszközt felhasznál, melyet a 
kölcsön biztonsága s az intézet érdeke meg
kíván.

A napi biztosról.

46. §.

A választmány tagjainak kötelességük, hogy 
közülök egy-egy naponkint felváltva , az üzleti 
órák alatt, a hivatal helyiségeiben, mint napi 
biztos jelen legyen, s a hivataloskodás felett 
őrködjék. A napi biztosságra kirendelt egyén 
akadályoztatása esetére magát saját felelősségé
nek terhe alatt más választmányi tag által he
lyettesítheti.
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47. §.

A napi biztosnak minden betételi könyvecs
két , a naponkint befolyt és kifizetett pénzek 
jegyzékét, valamint minden egyéb előforduló üz
leti okmányokat aláírnia, a kézi pénztárt napon
kint berekesztenie, az összes készletet a pénz- 
tárnok által maga elébe számíttatni, s annak 
az 55-dik §-ban előirt eljárás eszközlése után 
fenmaradó részét a kézi- és főpénztár általa 
őrzött kulcsával s a hivatalos pecséttel együtt, 
melyet ő vesz őrizete alá , utódának átszolgál
tatnia kell, a napközben benyújtott kérvénye
ket átnézni, a benyújtás keltével ellátni, s a- 
zokat, melyeknek tárgyalása el nem mulaszt
ható, — választmányi illetőleg bizottmányi ülés 
azonnali egybehivása végett az igazgatónak ha
ladék nélkül megküldeni az ő kötelessége.

A tisztviselőkről s a hivatal
szolgákról.

48. §.

A könyvelő, pénztárnok, segéd s a hiva
talszolga a bizottmány indítványára , melynek 
jogában áll a pályázókat képességi vizsga alá 
venni, a választmány által, és pedig rendsze
rint az intézet fenállásának idejére, illetőleg



26

szolgálati képességük tartalmára s a 36. §. tar
talmának figyelemben tartása mellett véglegesen 
választatnak meg.

49. §.

A könyvelőnek, pénztárnoknak és segéd
nek , fizetéseikkel kétszeresen felérő biztosíté
kot készpénzben, vagy 5 ^  állampap Írókban, 
vagy kétszeres biztosítéki! földbirtokban kell 
adniok.

A biztosíték kamatjövedelmét a biztosíték 
adó élvezi.

50. §.

A tisztviselőknek bármily működésükért a 
felektől bárminemű díjt, illeték czimén, vagy 
ajándékot semmi alkalommal akár követelniük, 
akár elfogadniok , különbeni fegyelmi eljárás 
terhe alatt nem szabad.

51. §.

Ha a tisztviselők vagy a szolga elbocsátá
sa jön kérdésbe, határozathozatalnál a jelenle
vő választmányi tagok 2A -ának elbocsátásra kell 
szavaznia. Ilynemű határozatok a közgyűléshez 
fellebbezhetek. Sikkasztások, törvényes megfe- 
nyítés végett, a hatóságnak feljelentendő!!.



Valamint az intézet igazgatója s helyette
se úgy egyes tisztviselői s az országos fejedel
mi biztos is, ki vannak zárva, a takarékpénz
tári pénzek haszonvételétől, s az intézettel a- 
dóssági viszonyban nem állhatnak.

A könyvelőről.
53. §.

A könyvelő a pénztári ellenkönyvet, a tő
ke , betételi s kölcsön könyvet, és a főköny
vet vezeti, általában minden könyveket, me
lyek a kezelés nyilvántartására szükségesek. Ő 
viszi végbe a részvények átirását is. Havonkint 
kivonatot, évenkint főszámadást kell készítenie, 
s azt az igazgatónak átadni, könyvei minden 
év végéveli számadás után, a 21. §. d. pont
ja értelmében választandó bizottmány által meg
vizsgáltatnak. A kézi pénztár egyik kulcsának 
őrizete őt illeti.

A pénztárnokról.
54. §.

A pénztárnok a naponkint kifizetett és be
folyt pénzekről naplót vezet, mely a napi biz
tosnak a kézi pénztár berekesztésénél alapul

52. §.
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szolgál. 0 viszi a pénztári főkönyvet, s őrzi a 
fő, valamint a kézi pénztár eg’yik kulcsát. U- 
talványozás nélkül pénzt se elfogadni, se kifi
zetni nem szabad.

55. §.

A kézi pénztár mindennap berekesztetik, 
s a pénztári készlet kerekszámmal a főpénztár
ba tétetik, ezen felül a napi szükségletre meg 
nem kívántaié pénz i s , esetről esetre a kézi 
pénztárból a főpénztárba szolgáltaik be, hol a 
könyv is őriztetik , melybe a betételek és kifi
zetések feljegyeztetnek.

56. §.

Valamint a fő- úgy a kézi pénztár is , hár
mas zárral van ellátva, a főpénztár három kul
csa közül egyet az igazgató vagy helyettese, 
egyet a napi biztos, s egyet a pénztárnok, — a 
kézi pénztár három kulcsa közül pedig egyet 
a napibiztos, egyet a könyvelő, s egyet a pénz- 
tárnok vesz őrizete alá.

Á segédről.
57. §.

A segéd az okmányok lemásolását eszköz
li , és az igtató könyvet vezeti. Segélli a köny



velőt, s a szolgával a szükséges pénzbehajtá
sokat foganatosítja.

Jegyzőről.
5 8 . §.

Minden ülésben a jegyző teszi az előter
jesztéseket. ő szerkeszti az öszves jegyzőköny
vet, viszi a levelezést, kiadja a határozatokat.

•  •

ügyészről.

5 9 . §.

Az ügyész az egylet jogait védi, jogkér
désekben felvilágosítást , s írásbeli véleményt 
ad, s az egylet követeléseit a biróság előtt ér
vényesíti, neki a képviselésre feljogosított köz 
és váltóügyvédnek kell lenni.

Hivatalszolgáról.

6 0 . §.

A hivatalszolga a meghívásokat, póstajárá - 
sokat teljesíti, a hivatalhelyiség tisztaságáról s 
fűtéséről gondoskodik, a segédet a pénzbehaj
tásnál kiséri, s minden egyéb hivatalos szolgá
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lattal összekötött járást elvégez, azonban ma
gán szolgálattételre nem használható.

A társulat-ügykezeléséről.

61. §.

A legkisebb összeg, melyet az intézet be- 
tételkint elfogad, egy negyed forint o. é. — a 
kamatfizetés azonban csak egy forinttól kez
dődik.

62. §.

Azon összeg, mely egyszeri, vagy több
szöri betéttel egy és ugyanazon fél részére, 
vagy egy könyvecskére kamatozás végett clfo- 
gadtatik 2000 o. é. forintban állapíttatik meg. 
Az intézetnek jogában áll, oly betételeket, me
lyek a fél követelését a meghatározott maximu
mon túl rugtatnák, visszautasítani.

Ha pedig az intézet czélszertlnek találná, 
a fenebbi ezikkben fentartott jogával nem él
ni, s betételeket a meghatározott maximumon 
felül is elfogadni: ezen esetben kisebb kamat- 
lábot használhat, mint a minőben 2000 forin

63. §.
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tig való betételek részeltetnek, mit azonban a 
betevővel közölni, s könyvecskéjében is világo
san megjegyezni kell.

A kamatláb minden betéteire a fenmegál- 
lapított maximum t. i. 2000 forintig vú% .

Az intézet azonban fentartja magának ezen 
kamatlábot — a körülményekhez képest 4 ^ ra  
leszállítani, vagy 6 ^ ra  felemelni. Ha az inté
zet a kamatláb leszállítását találná szükséges
nek, akkor azt a helytartó tanács engedélye 
mellett azon hozzáadással köteles közzétenni , 
hogy a mennyiben ezen kamat-leszállítás a ko
rábbi betevők kamatélvezetét csökkentené, a- 
zoknak szabadságukban áll, betételeiket, meg
határozandó kellő határidőben, visszavehetni.

kamatok ugyanazon hó 16-tól, a második fe
lében, befektetetteké után pedig a következő hó 
1-ső napjától számíttatnak.

A visszafizetések felszámításánál, visszaha
tó alkalmazás mellett, ugyanazon időarány tar- 
tatik meg.

65. §.

A hó első felében történt betételek után a

64. §.
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A tőkének visszafizetése, úgy a kamatfize
tések is a betétek könyvecske előmutatása mel
lett történik.

66 . § .

A kamatfizetés rendesen félévenkint, és pe
dig Január 16-tól 81-ig. és Julius 16-tól a 
lió utoljáig történik. E kitűzött határidőben fel 
nem vett kamatok az illető hó első napjától a 
tőkéhez csatol tatnak s tovább kamatoztatnak.

6 8 . § .

Ha a betevő a félévi kamatokat a betétei 
napjától kívánja számítani és felvenni: ebbeli 
kívánságát a betevéskor előjegyeztetni tartozik.

69. §.

67. §.-

A betételek visszafizetése 
1 forinttól 25 forintig felmondás nélkül. 

25 forinton felül 100 forintig 8 napi,
100 „ „ 300 „ 15 „
300 „ „ 500 „ 30 „
500 „ „ 1000 „ 90 „

1000 „ „ 180 napi felmondás mel-



lett történik, vagy a körülményekhez képest e- 
lőbb is, a mennyiben t. i. a takarékpénztár s 
a betevő közt kölcsönös megegyezés jő létre.

E felmondási határidők az intézetet szint- 
uo) kötelezik, mint a betevőt, azon egyetlen 
különbséggel: hogy ha a takarékpénztár részé
ről történik a felmondás: a 8 napi határidő
nek 25 forintnyi betéteinél is helye van.

70. §.

A takarékpénztár csak oly betételek után 
tizet kamatokat, melyek legalább 15 napig az 
intézetnél hagyatnak.

71. §.

Minden betevő egy betételi könyvecskét 
kap, melynek a betevő nevét, a betett össze
get szám és betű szerint, a betét napját, úgy 
a száztolit is, mellyel az összeg kamatoztatik, 
s a tőke és kamatok visszafizetését tárgyazó 
rovatokat kell tartalmaznia.

72. §.

Minden betétei és minden visszafizetés a 
takarékpénztári könyvelő, pénztárnok és napi
biztos által iratik alá, s az intézet pecsétjével 
megkitelesittetik.

88
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A betételi könyvecskék folyószámot, azon 
felül lapszámot is kapnak, melynek avval kell 
megegyeznie, mely alatt a betételek számlái 
az egyleti könyvekbe bejegyeztetnek. Beleiratik 
továbbá a pénztári napló tételszáma is , mely 
alatt minden betétei és visszafizetés történik. A 
fentemlitett lapszámok mennyisége az első la
pon kitüntetendő, azonfelül a lapok zsinórral 
összefüzendők, ennek vége a hivatalos pecsét
tel lepecsételendő.

74. § .

Minden takarékpénztári könyvecskéhez hoz
zá mellékeltetik az egylet alapszabályainak ki
vonata , ngyszinte egy nyomtatott mutató táb
la, mely kitünteti, hogy 1.— 100 forintig va
ló betételek, a kamatok és ezek kamatjai lioz- 
zászámításával mennyit fognak jövedelmezni a 
következő 20 év alatt.

75. § .

Az öt forintot felülhaladó takarékpénztári 
betételeknél a könyvecskeért külön díj fizeten
dő, mely 5 forinton felül 20 forintig terjedő 
betételeknél 2 krajczárban,

78. §.



20 irtot meghaladó összegtől 50 írtig 4 krban. 
50 » » „ 100 „ 8 „

100 » „ « 500 „ 12 „
500 » „ „ 1000 „ 16 „

1000 forint felüli összegtől 20 krajczárban ál- 
lapíttatik meg.

7 6 . § .

Minden betevőnek fentartatik azon jog, 
hogy betett tőkéjét egészben, vagy részben, az 
őt megillető kamatokkal együtt, mindazáltal a 
69. és 70. §§. tekintetbe vételével, bár mi
kor felvehesse.

7 7 . § .

Ámbár a takarékpénztári könyvecskéknek 
bizonyos névre kell szól ni ok. még is minden 
ily könyvecske birlalója, vagy előmutatója, — 
személye azonosságának igazolása nélkül, jog
szerű birtokosnak tekintetik, s neki a tőke va
lamint a kamatok is kifizettetnek, a mennyi
ben annak kifizetését megsemmisítés, bírói le
tiltás vagy ideiglenes előjegyzés nem gátolná, 
ha a könyvekbe bejegyzett tulajdonos azokban 
saját kéziratával abbeli fentartását ki nem fe
jezte volna, hogy a betétei csak neki szemé
lyesen. vagy engedményessének, vagy megha-
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talmazottjának fizettessek ki. — Ezen minden 
betevőnek szabadságában álló fentartásra a ta
karékpénztár könyveiben külön rovat tartatik 
nyitva, s a könyvecskén is különösen megje
gyeztetik, váljon a betétei ily fentartás mellett, 
vagy a nélkül történt-el

7 8 . § .

Ha a takarékpénztári könyvecskék, melyek 
a betevők abbeli fentartásukat tartalmazzák, 
hogy betételeik egyedül nekik fizettessenek ki, 
— engedményeztetnek, vagy eladatnak, az ily- 
kép engedményezett takarékpénztári könyvecs
kék bemutatójának — lia a visszafizetésért je
lentkezik — személye azonosságát igazolnia kell.

Ily könyvecskék engedményezése, úgy szin
te az azokra betett összegek felvételére való 
meghatalmazás a betevő sajátkezű aláírásával, 
ugyszinte azéval, a kinek részére az engedmé
nyezés történik — két tanú előttemezése mel
lett — magára a könyvecskére vezetendő.

7 9 . § .

Ha egy takarékpénztári könyvecske elvész, 
tulajdonosának kötelessége a z t, a lap és név 
pontos előadása mellett — az intézetnél beje
lenteni , mely arról kellő előjegyzést vezetni kö
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teles. Ezen előjegyzésnek az a foganatja, hogy 
a takarékpénztár ily könyvecskére annak, ki a 
könyv törvényes birtoklását igazolni nem képes 
— se tőkét se kamatot nem tizet.

*0. §.

Ezen előjegyzés azonban csak 14 napig 
érvényes, mely idő alatt az illető tulajdonos 
kötelessége, a kellő biztosítási intézkedéseket 
a biztossági vagy bünfenyítő hatóságoknál, vagy 
pedig az illető polgári törvényszéknél kieszkö
zölni . mert ellenkező esetben a 14 nap eltel
te után az előjegyzés kitöröltetni fogna.

81. §.

Elveszett takarékpénztári könyvek meg
semmisítésénél a magán okiratokra nézve elő
irt törvényes eljárás figyelemben tartandó. A 
megsemmisítési határidő azonban 0 hóra van 
megállapítva.

82. §.

A törvényes megsemmisítés kieszközölhe- 
tése végett az illető félnek megkeresése foly
tán , a főkönyvi kivonat s a bírói megsemmi
sítési okmány átadása alkalmával az elveszett
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takarékpénztári könyvecske másodlatja adatik ki 
elismervény mellett, mi a főkönyvben megjegy
zendő.

83. §.

A hátralékos kamatkövetelések elévülése a 
takarékpénztári betételek kamataira nem alkal- 
maztatik. Mindazáltal oly esetekben , hol a fel 
nem vett kamatok az eredeti betétei összegéig 
felszaporodnak, a nélkül, hogy a betevő ez idő 
alatt a pénztárnál magát jelentette volna, a ta
karékpénztár fel van jogosítva: a követelés to
vábbi kamatozásának megszüntetésére.

84. §.

A takarékpénztári betételek elévülésére néz
ve az általános törvényes határozatok érvénye
sek, mindazáltal az elévülési határidő, mely az 
utolsó betétei idejétől számíttatik, s minden uj 
betétei által megszakad — 40 évre van meg
állapítva. Elévült követelések a takarékpénztár 
tartalék tőkéjének javára fordíttatnak.

85. §.

Betételek és visszafizetések naponta regge
li 9 órától déli 12 óráig történhetnek, kivé
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tetnek a vasár- és ünnepnapok, nagypéntek, 
nagyszombat, s a pénztári főszámlazárat napja.

86. §.

A betevőveli végszámadáskor a visszafize
tési elismervénnyel ellátott könyvecskének visz- 
szaadása nyugtalant szolgál a pénz felvételéről. 
Nehogy azok. kik a takarékpénztárba pénzei
ket elhelyezik, azon esetben , ha tőkepénzüket 
a kamatokkal együtt kiveszik, netáni hibás ka
matszámítás által csorbát szenvedjenek, megtil- 
tatik a takarékpénztári könyvecskéknek azon
nal a betétei kivétele utáni megsemmisítése , 
mi által a netáni hibás számításnak minden 
nyoma elenyésztetnék. Ezen takarékpénztári 
könyvecskék tehát a számadáshoz csatolandók 
s a számbiráló bizottság által átvizsgálandók, 
a fellelt hibákért az illető tisztviselő igazolás 
alá vonandó, a károsodott fél pedig kárpóto
landó. A könyvecskék ezenfelül a végkivételtől 
számitandó egy egész éven át fentartandők, s 
csak ezen év lefolyta után semmisíthetők meg, 
mely idő alatt a pénzét kivett félnek netáni 
csonkítása miatt követelésének érvényesítketési 
joga femnarad, melynek igazolásául a betéteit 
felvevőnek oly jegyzék kézbesíttetik, mely az 
illető könyvecskének számát, a betételi tőke, 
s a kifizetett kamatok összegét tartalmazza.
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87. §.

A félnek a űzető asztalnál meg kell pén
zét olvasnia, mert e nélküli távozta után ne- 
táni kártalanításra nem számolhat.

Az intézeti pénzek elhelyezése.

88. §.

A betételek kamatoztatása végett az inté
zet üzletei következők:

Előlegez a.) osztrák államkötvényekre, s 
más ezekkel egyenlő természetű hitelpapírokra, 
jelesül: úrbéri kármentesítési kötvényekre, a cs. 
k. szab. osztrák nemzeti bank részvényeire, s 
a takarékpénztári részvényeket kivéve, minda
zon papírokra, melyek a Bécsi nyilvános bör
zén vagy a Pesti értékpapír tőzsdén áruba bo
csáttatván, a bécsi vagy a pesti hivatalos ár
folyamlapban jegyeztetnek, előlegesen fizetendő 
hat fá kamatok mellett, melyek ha az előlege
zés három hónapnál rövidebb időre adatott, az 
egész időre, ellenkező esetben pedig 8 havon- 
kint előre felszámittatnak , a zálogba adott ér
tékpapírok valódi birlatásának szükség esetébe- 
ni igazolása mellett, az adandó előlegnek a pa
pírok három negyedrésznyi árfolyam szerinti ér
tékét túlhaladnia soha sem szabad. Azon felül
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az előlegezést élvezni akaró félnek kötelezett
séget kell vállalnia az iránt, hogy ő , mihelyt 
az elzálogított értékpapírok árkelete 10^-val 
csökken , a kívánt utópótlást a hozzá intézett 
felszólítástól számítandó 24 óra alatt kifizeti, 
különben jogában áll az intézetnek saját bizto
sítása végett e papíroknak azonnali eladásáról 
valamelyik kereskedő háznál gondoskodni, és 
azok értékéből magát kielégíteni. Ha a,z elegen
dő nem volna, a kötelezettség elvállalója, en
nek erejénél fogva maradék tartozására nézve 
az intézetnek továbbra is adósa marad.

Előlegez b.) belföldi arany és ezüst pén
zekre a becsérték három negyed részéig.

Előlegez továbbá c.) a maga mellett fen- 
álló zálogháznak s

d.) más közhasznú, a kölcsönösség elvén 
alapuló intézeteknek, melyeknek a takarékpénz
tárnál a pénzforgalommal arányban levő meg
határozott összegig hitelt nyitni szabad. A d. 
alatti ügyletek üzésére esetről esetre a m. k. 
helytartótanács jóváhagyása kikérendő.

89. §.

Jóllehet előlegezések csak 1 — 3 hóra a- 
datnak, a fél megkeresésére még is e határidő 
három hóra meghosszabbítható; az esetben a- 
zonban , ha az előleg a kitűzött határidő alatt
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nem fizettetett vissza, vag'y ha annak meghosz- 
szabbítása nem eszközöltetett, jogában és kö
telességében áll a bizottmánynak az intézetnél 
elzálogosított értékpapirokat törvényes közvetí
tés nélkül tözsdeszerüen eladni, az arany és 
ezüst pénzek értékesítését pedig az illető bíró
ság utján eszközöltetni, s mindkét esetben, 
mind az előlegezésre, mind annak kamatai
ra , s egyéb bírói, vagy eladási költségekre néz
ve magát a befolyt pénzből kielégíteni. A be
folyt pénz feleslege a félnek kiadandó.

90. §.

Leszámítol : idegen és saját váltókra; — 
ezen üzletet a bizottmány viszi, határozat ho
zatalnál 5 tagnak, ezek közül legalább 2 szak
értőnek, továbbá az igazgatónak vagy helyet
tesének jelen kell lennie ; a szavazás nyilván 
történik.

Egy váltó elfogadására a jelenlevők V* -dá
liák beleegyezése szükséges.

91. §.

A benyújtott (saját és idegen) váltóknak 
következő kellékekkel kell ellátva lenniök:

a )  minden váltónak a törvényes osztr. ér
tékben, s legalább 200 forintról kell szólnia;
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b . ) lejáratának 4 hónál hosszabb időre 
szólnia nem lehet;

c. ) kell, hogy az intézet székhelyén Ma
gyar-Ovárott legyen fizetendő;

d. ) három váltó képes s elismert bizton
sági! egyén czimével legyen ellátva, közülük 
legalább egyikének az intézet székhelyén lakó 
s bejegyzett kereskedőnek kell lenni.

92. §.

Saját váltók szinte csak akkor fogadtatnak 
e l , ha a kibocsátónak czége a váltótörvény- 
széknél bejegyezve van.

93. §.

Leszámítol: állam- központi-pénztárutalvá- 
nyokat és más leszámítolás utján megszerezhető 
belföldi állampapírokat.

94. §.

Leszámítolásoknál a bizottmány határozza 
meg a körülményekhez képesti kamatlábot. E~ 
zen kamatlábnak saját váltóknál azonban a tör* 
vényes kamatlábot meghaladnia nem szabad.

95. §.

A bizottmányi tagok vagy azoknak a p'J l -
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gári törvények értelmében meghatározandó har
madik fokozatú rokonai vagy sógorai által szor- 
galmozott kölcsön vagy váltóleszámítolási ügy
leteknél a 44. §. határozatai szolgálnak zsi
nórmértékül.

96. §.

Az intézet ád kölcsönöket telekkönyvezett 
földbirtokra oly módon még is, hogy azon köl
csönök a jelzálagot mái* azelőtt terhelő adós
ságok betudásával — a becsárnak fele részén 
túl soha ne terjedjenek, e végett a választ
mányhoz czimzendő folyamodványhoz követke
ző okiratok melléklendők:

a. ) hiteles birtok: és
b. ) hiteles adó telekkönyvi kivonat;
c. ) törvény értelmében készült hiteles becs

levél, melyben az épületek, gazdasági készle
tek, marhák, szőlők, erdők benfoglaltatnak u- 
gyan, de a kölcsön mértékéül nem vétethet
nek fel;

d. ) ha a lekötendő birtok községi vagyon, 
vagy gyám vagy gondnokság alatti árvák tu
lajdona : az első esetben az illető felsőbb ha
tósági, — az utóbbiban a gyámhatósági en
gedély előmutatása kívántatik.



45

9 7 . § .

A fekvő vagyonnál megkivántatik, liogy a 
jószággal való rendelkezési jog, — végrende
let, hitbizomány, izörökség stb. által ne kor- 
látoztasse'k, s hogy ellene perek folyamatban 
ne legyenek.

9 8 . § .

A kölcsönért beadott folyamodványok vá
lasztmányi ülésben beadási sorozat szerint vé
tetnek fel, szabadságában állván a választmány
nak, a körülmények megvizsgálása végett ke
beléből egy bizottmányt kirendelni, az intézeti 
ügyész véleményét kikérni, a vélemény mindig 
írásban beterjesztendő lévén.

9 9 . § .

Kölcsönöz a takarékpénztár szilárd anya
gokból készült, tűzkár ellen biztosított házak
ra, a szabályszerüleg kimutatott becsérték fele 
része erejeig, melybe azon adósságok, melyek 
a kérdéses házat már ezelőtt terhelték, szinte 
betudandók.

A folyamodványhoz melléklendő:
a. ) házlevél, illetőleg a birtokkönyvi kivonat;
b. ) törvény értelmében szerkesztett becslevél;
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c. ) betáblázási bizonyítvány;
d. ) bizonyítvány arról, hogy a kölcsön alapjá

ul szolgáló házra nézve az illető hatóság
nál perek folyamatban nincsenek;

e. ) tűzkármentesítési bizonyítvány;
f. ) egy, az épület mily karban létéről, szakér

tők által kiadandó bizonyítvány;
g. ) az utolsó évi bérjövedelmi bevallás;
h. ) a ház utáni bérjövedelmének a legutóbbi

hat év alatti kitüntetése, mely hivatalosan 
hitelesített bérjövedelmi bevallások által esz
közölhető. A jelzálogul lekötendő s jó kar
ban lévő házaknak értékéül azon összeg 
vétetik fel, mely eléretik: ha a kitüntetett 
utolsó hat évi bérjövedelmi átlagból egy 
harmad (adó, kezelési és fentartási költsé
gek léjében) levonatik, az ezután mutat
kozó összeg pedig 5 % - val tőkesíttetik; u- 
jonnan épült házak értékének meghatáro
zásánál azoknak kevesebb évi átlagos jö
vedelme is szolgálhat alapul, — szabad
ságában állván egyébként a kölcsönkérő fél
nek , a vétel vagy haszonbéri szerződést, 
vagy a birtok becsűjét a jelzálog értéké
nek meghatározhatása végett bemutatni.

100. §.

A házra kért kölcsönök iránti folyamodva-
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nyok a 98. §. képest beadási sorozat szerint 
a bizottmányhoz utasíttatnak, melynek jogában 
áll a háznál fekvési, tájéki és építési tekintet
ből szemlét tartani, a választmány határozatá
nak a bemutatott okiratokon kívül alapul szol
gálván a bizottmánynak véleménye, s a tapasz
taltakról! tudósítása.

101. §.

Ingatlan javakra az intézet által előirt szer
kezet szerint kiállított, a kölcsönvevő költségén 
rendesen betáblázott kötelezőre szolgáltatik ki 
az utalványozott összeg.

1 0 2 . §.

Az intézet fekvő jószágra rendszerint rész
letes visszafizetés feltétele alatt a körülmények
hez képest azonban legalább 3 havi előleges 
felmondás mellett is ád kölcsönöket.

103. §.

A takarékpénztárból kölcsönt élvezők tar
toznak az intézet előtt betáblázási elsőbbséggel 
biró adósságok kamatainak rendes fizetését, a 
házakra nézve pedig a tüzkárbiztosítást éven- 
kint a kamatfizetés alkalmával igazolni.
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104. §.

Kölcsönöz a takarékpénztár községeknek — 
oly közhasznú az illetékes politikai hatóság ál
tal helybenhagyott czélokra tett adósságok tör
lesztésére, mely a község összes tagjainak lioz- 
zájárultával eszközlendő. Oly kötelezvények, me
lyek a fenemlített kellékekkel bírnak, az inté
zet által szabályszerűen engedmény utján is át
vállaltalak.

105. §.

Kölcsönért jelentkező több folyamodó kö
zül, a mennyiben nem mindnyájan elégíttet- 
hetnének k i, — az elsőség azt illeti, ki az in
tézetnek a legnagyobb biztosítékot nyújtja; e- 
gyébként pedig a kérvénynek előbbi benyújtása 
ad elsőbbséget.

106. §.

A bizottmány a kölcsönkér vények irán t, 
vagy a leszámítolási üzlet körül hozott helyt- 
adó, vagy elmozdító határozatát a felek irányá
ban nem tartozik indokolni.

107. §.

A 88 — 104. S-ban elősorolt üzleteknél
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6^-nyi kamaton kívül üzletdíj is fizetendő, 
mely 100 forinttól 3 hóra 25 krajczárban ál- 
lapíttatik meg.

108. § .

Vesz: kamatozó osztrák államkötelezvénye
ket s nagyobb vállalatok kötvényeit s zálogle
veleit, — ezen ügyletekre a m. k. helytartó 
tanács engedélye utólagosan ugyan, de haladék 
nélkül kikérendő.

109. §.

A takarékpénztár saját pénzeit vagy a ke
zelésre bízottakat semminemű nyerészeti válla
latokba nem fektetheti, hanem azokat a 88 — 
104. §-ig s a 108. §. határozatához képest, 
egyedül csak biztos kamatozásra adhatja ki, 
különös figyelmet fordítván arra, hogy a kü
lönböző elhelyezési módok közt illő arány tar
tassák, s hogy nevezetesen a reálhitelnek le
hető gyámolítása tekintetéből az évi elhelyezési 
tőkének egy harmada, a részletenkénti törlesz
tés kikötése mellett, ingatlan javakrai kölcsö
nökre fordíttassék.

4
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Zárszámadásról.

110. §.

Minden félév végével t. i Junius 30-án és 
December 31-én történik a pénztári főzárlat s 
egyszersmind az egész kezelés mérlegezése.

A forgalom és mérlegnek az e részben ki
szabandó minta szerinti kimutatása évenkint köz- 
zététetik, s ezen kimutatás a 113. §. szerint 
3 példányban a m. kir. helytartótanácshoz fel
terjesztetik.

Panaszok.

111 .  § .

Egyes betevőknek szabályellenes eljárás mi
atti panaszai az országos fejedelmi biztos elé 
viendők, ki azok felett, fenhagyva a m. k. hely
tartótanácshoz való fellebbezést, itélend, s a 
szükséges intézkedéseket megteendi.

1 1 2 . § .

Az egyleti viszonyból származó nem ma
gán jogi viszályok eldöntése 5 tagból álló vá
lasztott bíróságra bizatik. Mindegyik fél maga 
részéről 2 bírót kijelentvén, ez utóbbiak az el-
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nők iránt kölcsönösen megegyeznek, m i, ha 
nem sikerülne, az elnök-jelöltek közt a sors 
határoz. Fellebbezésnek helye nem lehet. A ta
karékpénztár minden más esetben, hol fel- vagy 
alpereskint lép fel, a törvényes hatóság alatt 
áll.

Az egyleti rendtartásról.

113. §•

A takarékpénztár részére külön ország fe
jedelmi biztos fog rendeltetni, ki az üzletfo
lyamot, a pénztár állapotát, s az intézet egész 
üzletét folytonos figyelemmel kiséri, az alap
szabályok pontos fentartására felügyelend, a ta
pasztalt hiányok és szabálytalanságok ©setében 
a rend helyreállításáról s az intézet biztosításá
ra megkivántató intézkedésekről gondoskodan- 
dik. Különösen jogában áll a közgyűlés egybe- 
hivását minden időben kívánni. Ezen felül kö
telessége arra ügyelni, hogy az intézet arány
talan s szerfeletti kezelési költségekkel ne ter
heltessék, s figyelmét a betételek és kivételek
nél előforduló fizetési eljárások tekintetében al
kalmas ellenőrködési rendeleteknek fentartására 
és teljesítésére, valamint a pénztárakban levő 
pénzeknek biztos őrzésére is fordítani. 0 jele-

4«
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sen a közgyélésekben jelen lenni, alapszabály 
ellenes intézkedések ellen felszólalni, s szükség 
esetében az ily határozatot felfüggeszteni, s el
döntés végett felsőbb helyre terjeszteni tarto
zik. Az ő teendőihez tartozik végre, a m. k. 
helytartótanácsnak az intézet állapotáról és el
járásáról hivatalos jelentést tenni, s arra is ü- 
gyelni, hogy az intézet a kiszabott minta sze
rinti forgalom és mérleg kimutatást évenkint 
hírlapok utján is közzé tegye, s a m. k. hely
tartótanácshoz felterjessze.

Átalános határozatok.
114. §.

Az intézet jótékony és közhasznú helyi czé- 
lok, mint iskolák, szegény- és beteg-ápoldák 
gyámolítása tekintetéből ajándékokat és hagyo
mányokat is elfogad , s azokról külön könyvet 
vezet.

115. §.

Az alapszabályokban változott körülmények 
miatt, vagy más okoknál fogva változtatni (21. 
§. g.) csak az államhatóság megeggyezésével 
lehet, megjegyeztetvén : miszerint a módosítá
sok, ha a felsőbb jóváhagyást elnyerendették,
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a hivatalos hírlapok utján oly megjegyzéssel 
közzéteendők, miként azon betevők, kik a kér
déses módosítások által jogaikat csonkítva vé
lik, a hivatalos hirdetmény kelte napjától szá
mítandó 6 hónap alatt betételeiket visszavehetik.

116. §.

A részvény átvételénél minden részvényes 
az alapszabályokban foglalt határozatok pontos 
s lelkiismeretes teljesítésére kötelezi magát.

117. §.

Az egylet megfelelő körirattal, az intézet 
megnyitásának évszámával „1 8 6 5 “ „méhet“ 
visel pecsétjében.

118. §.

Az egylet czíme „Moson megyei takarék- 
pénztár M. Óvárott“. — E czímnek, melyet 
az igazgató vagy helyettese s a könyvelő ve
zet , jogérvényesen a Posonyi k. váltótörvény
széknél be kell jegyeztetnie.

Feloszlás.
119. §.

A Moson megyei takarékpénztár tartama



egyelőre 30 évben állapíttatok meg, szabadsá
gában állván azonban ezen idő lefolyása után 
— jelen alapszabályok újólagos megerősítésé
ért folyamodni. A társulat mind azon által e- 
lőbb is felosztathatik. erre azonban szükséges, 
hogy a részvényesek annak feloszlását, az ösz- 
szes részvényesek két harmadának szótöbbségé
vel a közgyűlésen elhatározzák. A feloszlásra a 
m. k. helytartótanács beleegyezése kikérendő, 
mely alkalommal a közgyűlésen megállapított 
feloszlási terv is felterjesztendő , valamint az 
eszközök is pontosan kimutatandók, melyek az 
intézetnek a felek irányában fenálló minden kö
telezettségének tökéletes kiegyenlítésére szüksé
gesek.

Az összes tartozás kiegyenlítése, és a rész
vénytőke visszafizetése után fenmaradó tiszta 
vagyon három részre fog osztatni. Egy har
mad rész a közgyűlés által meghatározandó s 
a m. k. helytartótanács által jóváhagyandó köz
hasznú vagy jótékony helyi czélokra fog szen
teltetni, két harmad rész pedig mint a rész
vényesek tulajdona — ezeknek szabad rendel
kezése alá bocsátatni.

A nyugdíj tőke azonban mindenkor ere
deti rendeltetésének fentartandó , s azzal csak 
akkor lészen a társulat tiszta vagyonának mi
kénti felhasználása iránt fenmegállapított elvek
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szerint elbánandó, ha a tisztviselők e's szolgák 
irányában elvállalt kötelezettségeknek tökélete
sen elégtétetett.

Major Pál s. k
a takarékpénztári választmány 

elnöke.

Simon Gyula s. k.
választmányi jegyző.

8831 . szám.
Ezen alapszabályok a magyar királyi helytartó 

tanács által helybenhagyatnah. Kelt Budán 1806. évi 
Február hó 2-án.

Zichy Nándor s. k.








