








1. §. A’ takarékpénztárak kisebb tőkepén
zesek’ javára 'felállított intézetek. Czél- 
jok ’s irányuk: a’ munkás és szolgáló 
köznépnél a’ szorgalmi ösztönt ’s taka
rékosságot ébreszteni, serkenteni, és 
ápolni, ’s alkalmat nyújtani arra, hogy ez 
beszerzett kevés vagyonának feleslegét, 
szükség’, tehetetlenség ’s balesetek ide
jére félretehesse, ’s azt a" takarékpénz
tárak tőle átvevén, számára biztosítsák, 
és kamatok , ’s ezek kamatjai által ne
veljék, úgy intézvén ebbeli munkálkodá
saikat, hogy mikor a’ tulajdonos, tőké
jét ’s kamatjait visszakivánná, mindenkor 
módban legyenek azokat viss· aszolgál
tatni. A takarékpénztárak tehát a’ sze
gényebb néposztályra is a’ jóllét ’s nem-
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zeti erények’ boldogító malasztjait áraszt
ván, legezélszerűbb eszközök a’ honi ipar 
’s nemzeti gazdagság felemelésére, egy
szersmind legerősb védfalak az elszegé
nyedés és ínség ellen. Minélfogva lehetet
len a’ takarékpénztárakat , mint a’ nép 
erkölcsi ’s anyagi állapotja javulásának 
főeszközeit , mellyeknek üdvei közvetlen 
vagy közvetve, a’ haza minden rendeire 
szinte a’ fejedelemig kiáradnak, azon 
legiidvösb, legáldástelibb intézetek közé 
kitüntetve nem helyezni, miket emberiség 
iránti buzgalom századok óta felállított.
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2. §. Az érintett üdvös czélnak elérhetése 
végett , egy alapitó egyesület, az intézet 
bátorságositására ’s egy tartalékpénztár 
alakítására, fejenkint 100 pengő írtjával, 
65,300 pengő frtnyi jótállási tőkét tett 
össze olly végre, hogy ennek kamatjai 
egyenesen az intézet javára forditassanak.

3. §. E’ szerint senkinek az intézet pénztá
rába beteendő pénze semmi esetben el 
nem vesz.

4. §. Az intézet Pestmegye pártfogása alatt 
áll, mellynél-fogva illy ezimet visel : 

„Pestmegye pártfogása alatt álló hazai 
első Takarékpéztár.“ — Egyébiránt a’ 
most említett pártfogáson kívül, Tekinte-



tes Pest vármegyével sem pénztárra, sem 
kezelésekre nézve semmi egybelsöttetése 
nincsen.

5. §. Az alapitó , részvénye kamatját u. m, 
6 p. ftot vagy évenkint fizetheti , vagy 
több évekre is előre egyszerre fizet
heti, vagy pedig magát az alapitói tőkét 
is leteheti.

III. Rés®.
Az intézet szerkezete.

<6. §. Az intézet’ dolgait, minden fizetés 
nélkül, becsületből kormányozzák : egy 
igazgató, segédigazgató ’s 40 tagból álló 
választmány, kik közül soronkint minden 
hivatal-nyitott napon, egy választmányi 
biztos az intézet hivatalos kezeléseinél je
len van. Az egyesület munkálatait viszik 
a’ következő tisztviselők : a) a’ hivatal
ban : egy pénztárnok, egy ellenőr és 
egy írnok, b) a’ köz- és választmányi 
ülések jegyzőkönyveit ’s az ezekkel járó 
egyéb hivatalos irományokat szerkeszti 
egy titoknok ; ügyeit pedig , a’ választ
mánynak azon ügyvéd -tag ja i, kik e’ 
részben eddig is minden alkalommal min
denjutalom nélkül, egyedül az intézet 
iránti nemes buzgóságbóí , annak javát 
munkálni szívesek vaíának.

7. §. Az egyesület, évenkint január hónap
ban rendszeresen , szükség esetében pe-
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dig egyébkor is tartandja közgyűlését, 
melly részint hírlapokban, részint külö
nös jelentések által előbb köztudomásra 
adandó lészen, ’s mellyben minden tag 
részt vehet. —■ A’ választmányi ülések 
szinte rendszeresen , minden 14 napban , 
vagy miként azokat az igazgatók szüksé
gesnek látandják, egyébkor is fognak 
tartatni.

8. §. Az egyesületnek mindegyik személye
sen megjelenő tag ja, részvényei számára 
való tekintet nélkül, csak egy szava
zattal bir.

9. §. Az egyesület igazgatója, közgyűlési 
elnök nem lehetvén, elnökét minden köz
gyűlés maga nevezi ki.

10. §. T íz év' elteltéi-el az alapitói egyesü
lés, és részvényi kötelezés megszűnik 
ugyan,mindazáltal az intézeti kormány, az 
első alapítók kezében továbbra is meg
marad , olly formán, hogy azontúl ma
gok, ’s választmányosaik közé, a’ gyámo- 
lók közziil is megválaszthatják azokat, 
kiket az intézet" czéljainak előmozdítá
sára alkalmasaknak ítélnek.

11. §. Tárgyai â  közgyűlésnek ezek:
a) Az igazgatónak , segédigazgatónak, 

s választottság' tagjainak, titkos szavazat- 
tali megválasztása.

b) Tisztviselőknek, szinte titkos sza
vazattal és általános többséggeli megvá
lasztása.
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c) Az intézet’ állapotjáról teendő 
gazgatói ’s választmányi tudósítások’ felvé
tele, mellyek megvizsgálás után t Pest 
vármegyének , közgyűlésen leendő felolva
sás és nyilvánítás, onnan pedig a tisztelt 
megyének e’ részbeni határozatához képest, 
a’ nagyméltóságú magyar királyi Helytartó 
Tanácshoz leendő felküldés végett, bemu- 
tatandók lesznek.

d) Időközbeni tapasztalás után netalán 
czéltalanoknak mutatkozott szabályok’ meg
változtatása, úgy az alkalmatlan, vagy hir
telen tisztviselőkről! intézkedés, melly ese
tek azonban a' közgyűlési hirdetményekben 
előre világosan kiteendők lesznek.

c) Az intézet számára, a’ választmány 
előterjesztéséhez képest szükségesnek ta
lálandó nagyobb költség’ elhatározása.

f) Minden olly tárgyak, mik a választ
mány körén túl terjednek.

g) Az intézet’javára tett minden nagy
lelkű pártfogás ok,adakozások, hagyományok 
’s a’ t. közgyűlésben közhírré tétetnek, ’s 
a’ hírlapokba iktattatni rendeltetnek.

h) A’ közgyűlés a’ számadások’ és a’
pénztárak megvizsgálására, ’s ezeknek egy
mással·' összehasonlítására, 7 tagból álló
bizottságot választ, inelly munkálkodásának 
könnyebb és tisztább vitele tekintetéből, 
negyedévenkint össze ül· Teljes erejű mun
kálkodására legalább 5 tagnak jelen-



léte szükséges, 's tudósítását a’ januáriusi 
közgyűlésnek mutatja be— Ezen bizottság
ban, a5 választmány tagjai részt nem ve
hetnek.

IV. R é s z .
Az i g a z g a t ó k r ó l .

12. §· Az igazgztó, és segédigazgató , kik 
közvetlen felügyelői az intézetnek és ke
zeléseinek három évre választatnak.

13. §. A’’ választmányi üléseknek ők elnö
kei. Egyenlő szavazatok’ esetében kivévén 
a’ kölcsönadás elhatározásait, — az ő sza
vazataik eldöntők.

14. §. Ha az igazgató időközben meghal 
vagy lemond, újnak választása végett 
azonnal közgyűlés hirdetendő ; az elhalt 
vagy lemondott segédigazgató helyébe pe
dig az lép, kit a’ múlt segédigazgatói vá
lasztáskor utána legtöbb szavazat ért.

V.  R  é s z .

A"1 v á l a s z t m á n y r a  l.
15. §. Tagjai a’ választmánynak, mellynek 

elnökei az igazgatók, — egy évre válasz
tatnak , de többekben is megválasztha
tok ; évközben is a’ 18-ik §. szerint ma
gok egészítik ki magokat.
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16. §. Miután a’ választmányi üléseknek 
legfőbb ’s a’ minden oldalróli szoros vizs
gálatot leginkább igénylő tárgyai a’ k ö l
c s ö n ö k ;  mielőtt a’ nemesi, polgári, 
községi és adózói fekvő vagyonokra adan
dó kölcsönök, a’ gyűlésben felvétetné
nek, az e’ részben munkálódó állandó bi
zottság tagjai által előlegesen megbiráltat- 
nak, ;s csak ezen bizottság tagjainakvé- 
leménycs tudósítása következésében vé
tethetnek tanácskozás alá; annálfogva a’ 
választmányi ülésekben , — az elnök be
számításával h é t  tagnak jelenléte ele
gendő , — úgy azonban , hogy minden il-, 
lyen kisebb szánni gyűlés jegyzőkönyve, 
a’ következő teljes számit ülésben felol- 
vastassék és meghitelesittessék.

17. §. Mindena' kikölcsönözésben meg nem 
egyező tagnak szabadságában áll, meg 
nem egyezését maga igazolására a5 jegyző
könyvbe saját kezével be Írni.

18. §. Ha valamellyik választmányi tag idő
közben ki lép, vagy meghal, illy esetben 
helyét az töltendi he , ki a’ mnlt választ
mányi szavazatok szerint az elválasztott- 
hoz legközelebb állott.

Az intézet tisztviselőiről.
19. §. Az intézet tisztviselői az egyesület 

közgyőlésén teszik le hitőket hűséges
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hivataloskodásukra , miután előbb a’ vá
lasztmány előtt tiszta erkölcsüket ’s lel
kületűket bebizonyították ’s a’ megkiván- 
tató \Tagyoni jótállást elegendően kimu
tatták.

20. §. Ezen jótállás vagy biztosítéki levél 
(Cautió),— melly a’ választandóknak, ha 
atyai hatalom alatt lennének, attyaik, 's 
ha házasok hitveseik által is aláírandó, ’s 
a’ lekötött javakra bejegyeztetendő, —  
a’ pénztárnokra 8 ezer, az ellenőrre 5 
ezer, az írnokra nézve pedig 2 ezer pgő 
forintban állapittatik meg.

21. §. Az intézet számadó tisztviselői más 
hivatalt, ’s felelettel járó gyámságot nem 
viselhetnek.

22. §. A’ hivatalnak hetenkint három nyi
tott napja van , u. m. kedd, péntek és 
szombat, mellyek közzűl kedd és szom
bat a’ betételek elfogadására, péntek 
pedig a’ felmondott betételi pénzek visz- 
szalizetésére van rendelve, — Szabatos 
órák: délelőtt 9-től 12-ig, délután 3-
tól 6-ig.

a) A' betétetekről,
23. §. Elfogad az intézet, az alább megállapí

tott öszveg erejeig , pénzeket mindenki
től különbség nélkül.



H
24. §. A’ betétei legkisebb öszvege 20 p.

kr., legnagyobb 300 pírt., melly utóbbi 
benhagyott kamatokkal és ezek kamat
jaival 600 pfrtig nevekedhetik__ Mihelyt
a’ betett tőke ezen maximumot megüti , 
tartozik azt a tulajdonos kivenni, 
különben attól fogva kamatot nem kap; 
szabadsagában allvan azonban ezen ösz- 
vegből kisebbet uj betéteire használni.

25. §. Az intézetnek minden b e — *s kifi
zetései , egyedül a’ hivatalban történhet
nek ; ’s addig mig idővel bizományosok 
(commandite) által netalán mid nyujtat- 
nék arra, hogy a’ megye legtávolabb 
részeiből is beteendő pénzek bejöhesse
nek a’ takarékpénztárba a’ nélkül, hogy 
az adózónak befáradni kellessen, — szük
séges, hogy mindenki maga gondoskod
jék pénzének beadásáról.

26. §. A’ betételi könyvecskéktől 20 pftnyi 
betéteiig semmi díj nem jár , azontúl 50 
írtig 6 pengő kr., 50 írttól 100-ig 8 pgő 
kr., ettől 150-ig 10 p. kr. ezenfelül 20 
pengő krajczár fizettetik.

27. §. A' könyvecskének elvesztése vagy 
ellopatása, a’ hivatalban azonnal bejelen
tendő , ’s a’ betételi jegyzőkönyvbe fel
jegyzendő lészen, további rendelésig 
minden kifizetés felfüggesztetvén.
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b) Kamatfizetésről ; 's a" bènhagyott kamatok 
tőkéztetéséről.

28. §. Az intézet a" beteendő öszvegektől, 
száztóli öt kumatot űzet, a’ kikölcsönö- 
zöttektől pedig hatot vészén ; a’ minden 
száztól esendő egy forintnyi különbség , 
az intézet javára, költségek fedezésére 
maradván.

29. §. A’ kamatoztatás, a’ betétei vagy fel
fizetés után következő hónap első napján 
kezdődik, és megszűnik azon hónap utol
só napján, melly a’ betétei' vagy felíi- 
zetés’ kivételét megelőzi. — Az intézet’ 
kikölcsönzéseinek kamatjai szorosan be
foglal ól ag (inclusive} napszámra számít
tatnak ki.

30. §. A’ betételek’ és felüzetések kamat
ja i, Január és Julius hónapokban, a’ tu
lajdonos által felvétethetnek, mi csak úgy 
történhetik meg , ha a’ betétei és felli- 
zetés után következő hónap első napjától 
Junius és December végéig, vagyis a’ kama
tok számítása idejéig, a’ kamatoztathatás- 
ra szükséges félév már lefolyott. — Ha 
a’ kamatok bennhagyatnak, azok a’ fen
tebbi mód szerint tökéztetnek, de illy to- 
kéztetésre a’ kamatnak legalább 20 pgő 
krajczárt szükség megütni. Ha a’ kamat 
egy pgő frtot meg nem ü t, tőkéje nélkül 
külön ki nem vétethetik, hanem tőkéz- 
tetik.

31. §. Számolás könnyebbségéért, de a’ 
könnyen történhető zavarok’ kikerülése



végett is , a’ hivatal kamat — krajczárok 
törtszámaival nem vesződik.

c) A' kivételek’ kiszolgáltatásáról.
32. §. Minden betett és felíizetett pénzek , 

minden Pénteken kivétethetnek a’ tulaj
donos által , egészen , vagy részletesen, 
a’ kivétel nagyságához képest felmondás
sal , vagy a’ nélkül.—50 pengő frtig nem 
kell felmondás, azonfelül 100 frtig 8 
napi, 100 írton felül a’ legnagyobb ösz- 
vegig egy hónap a’ felmondási határidő 
olly megjegyzéssel, hogy ha valaki csa
ládtagjai nevére, több 300 pftos betéteit 
tenne, azokat nem mind egyszerre , ha
nem egymás után h é t  naponkint mond
hatja fel. Ezen felmondások a’ hivatalban 
történnek.

33. §. A’ betett öszveg "s a’ kamatok an
nak fizettetnek ki, ki az illető betéteit 
könyvecskét előmutatandja. Az okleveles 
vagy tamis kimutatást csak azon esetben 
kívánja meg a’ hivatal, ha a’ betétei a’ 
jegyzőkönybe tett azon kikötés mellett 
tétetett, hogy az senkinek másnak, mint 
egyedül az illető tulajdonos személyének 
szolgáltassék ki.

d) Ä  kikölcsönzésről.
34. §. Az intézetnek a’ betételekből, fel- 

fiztésekből, benhagyott kamatokból, tar
talékpénztár tőkéiből, !s ezeknek ka
matjaiból begyült minden pénzei, száztól!
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hatos kamatra kölcsönöztetnek ki; a" bár 
—ki által kölcsönveendő öszveg 15 ezer 
pengő frtot meg nem haladhatván.

35. §. Annak megjegyzése mellett, hogy 
senkinek puszta személyes hitelére, vagy 
mint a’ magyar mondani szokta , szakál
lára , ugyszinte merő vállalatra. magá
nyos átruházandó kötelezvényre, tisztiii- 
zetésre, valamint fogható zálogra pénz 
nem kölcsönöztetik. A’ vagyoni bátorság 
kellő kimutatása mellett, kölcsön ad az 
intézet:

A) Első helyen, minden másnemű bátor
ságok elő tt, előre szabályosan igazgató, 
választmányi biztos, és pénztárnok által 
megvizsgálandó s t a t u s p a p i r o s o k r a ,  
azon átalánosmegjegyzéssel,hogy ezek csak 
budapesti lakosoktól, vagy azok jótállása 
mellett fogadtatnak el ’s hogy a bécsi pénz- 
csarnok’ időnkénti folyamához (Wiener 
Börsen-Cours) mérve azokra, a’ kamatok 
előre fizetése mellett, háromnegyedrészben 
csak három hónapra kölcsönöztethetik pénz; 
melly határ-idő, ha aJ statuspapirosok becse 
nem csökkent, a’ választatinány által megho- 
szabbitathatik. Ulyetén kölcsönvevő különös 
téritvényben,mellyben aláírásánkivűl lakását 
is kiteendi, arra is tartozik kötelezni magát 
hogy azon esetre,ha,’s valahányszor az általa 
letett papirosok folyama időközben 10%-tel 
lejebkszálni találna,a’hozzáintézendő felszó
lításra, 24 óra alatt ezen 10%-nyi hiányt 
kipótolandja; szabadságában állván ellenke-
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ző esetben az intézetnek,a’tulajdonos átal le
te tt papirosokból annyit eladhatni, mennyi 
az öszszes kölcsöntartozás tökéletes kielé
gítésére elégséges leend. Letett statuspa
pirosairól a’ kölcsönvevő is kap a’ pénz
tárnok aláírása a la tt, ellen-téritvényt.

A’ statuspapirosi szabályok alá számít
tatnak jelenleg— további netaláni változta
tásig— az E sz  t e r  h á z i  s o r s o k  is; úgy 
szinte a’ teljes méi'tékű cs. a r a n y a k  is, 
mellyekre darabját 4 pft 25 krral számítva a’ 
a’ kamatok előre fizetése m ellett, három 
hónapra úgy kölcsönöztetik ki az illető ösz- 
veg , hogy a’ lejárás idejére elmulasztott 
kiváltatásuk esetében, a’ folyam szerint 
azonnal eladatnak.

B) Második helyen . három váltóképes 
egyén által kiadandó, ’s előlegesen a’ vá
lasztmányi ülésben megvizsgálandó v á l t ó -  
l e v e l e k r e ,  a’ kamatok előrefizetése 
m ellett, szinte h á r o m  h ó n a p r a ;  és 
ugyanazon nevekre nem több mint 15 ezer 
pengő forint erejeig, azaz: ugyanazon egyén 
egy vagy több váltókon , még különböző 
minőségben is, csak 15 ezer pengő ftig kö
telezheti magát a’ Takarékpénztárnak.Egy- 
egy váltó nem szólhat többről öt ezer pen
gő írtnál.

C) Harmadik helyen, Pestmegye kehe- 
lében fekvő nemesi birtokra, az alábbirt 
módon kimutatandó becsárnak egy negyed
része , mint legnagyobb öszveg erejéig ; 
egyegy kötelezvényen azonban csak öt ezer 
pgő irt állhat.
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A' választmányhoz intézendő rövid fo
lyamodáshoz,— mellyben a’ felvenni kívánt 
öszveg, és lekötendő nemesi jószág meg- 
emlittetnek, —  e’ következő oklevelek 
melléklendők :

1) Szolgabiró és esküdt által végrehaj
tott hiteles ö s s z e í r á s ,  mellyben az úgy, 
nevezett normalis conscriptiótol némileg el
térve , világosan és hátározottan kiteendők:

a) Birtok neve, szomszédjai ’s mostani 
birtokosai.

b) Hányadrészét bírja ennek az őssze- 
irató ? világosan kiteendvén : az összeíró mi 
adatokból tudja, vagy tapasztalta ezt ?

c) Birási jog, t. i osztályos vagy adó- 
mányi örökje-e a’ jószág az összeír alténak? 
vagy csak zálog? ez utolsó esetben: men
nyiben bírja azt, hány év van még hátra?

Az összeíró arró l, hogy az ide tarto
zó eredeti oklevelek neki előmutattattak, az 
öszszeirás fejezetében bizonyságot teend.

d) Holdak száma —még pedig külön a1 
csak átalában megemlítendő jobbágy telkek
től. — Ezen pont mint a’ kölcsönnek csak 
nem egyetlen alapja ne bizonytalan tanuval- 
lásokból, hanem, —hol a’ tagosztály meg
történt, annak hiteles felméréséből, —vagy 
hasonló 5s hitelesen felmért birtok aránya 
után , — vagy más h i t e l e s  ’s az összeí
rásban megemlítendő kútfőkből világosan 
tétessék ki, még pedig a’ szántóföldek ka
száltok, erdők holdjai kiilönkülön, a’ lege-, 
lőből csak úgy ’s csak annyi jöhetvén be
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az összeírásba, ha és a’ mennyi az egészen 
befejez ett tagosztály következésében az ösz- 
szeiratónak kirekesztőleges birtokábán van.

e) A’ fekvő birtoknak holdja , igy el- 
különözve három helybeli, vagy szomszéd 
birtokosok, vagy hozzá-értő gazdasági tisz
tek által hit alatt becstiltcssék m eg, ’s 
ezen becsár,— leszámittatván abból a’ ne
talán betáblázott öszveg, —- fog a’ kölcsön 
mértékéül vétetni.

f) Ha a’ köz birtokosok közziil valaki
nek birtoka haszonbérben biratnék , hasz
nos az összeírásban a’ helyben divatozó 
haszonbéri summát is, egy két, vagy több 
esetek hiteles megemlítésével kitenni.

g) Az épületek, gazdasági készületek, 
marhák, a' kiadandó költsön mértékéül nem 
vétetnek ; de azért az összeírásba nagyohb 
bátorság okáért befoglalandók.

h) Az is megemlítendő : van-e az ösz- 
szeiratónak a’ hazában másutt birtoka ?

2- Betáblázási bizonyítvány.
3. Perekről a: nagyszombati kér. Tábla, 

és Pestmegye per tárnoka által kiadott bi
zonyítványok.

D) Negyedik helyeit : a’ két királyi
városnak népesebb utczáin levő , — ’s 
mind építési, mind helyezeti viszonyaik te
kintetéből a’ választmány általi megvizs- 
gáltatásuk után, az intézet bátorságára el
fogadható , tűz ellen biztosítva levő h á- 
z a k r a ,  a’ szabályosan kimutatandó becsár
nak , minden tekintetek egybevetése után ,
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fennmaradandó tiszta egy-negyedrésze , — ’s 
egy kötelezvényre öt ezer pengő forint —· 
erejeig.

A' folyamodásokhoz melléklendők :
a) Telekbirói hiteles bizonyítvány 

arról, hogy a’ ház a1 folyamodó nevére ír
va , ’s igy szabad rendelkezése alá tartozó 
tulajdona.

b) Hiteles ‘s a’ város meghiteltetett 
építő mesterei és a’ telekbirói hivatal által 
kiadott becslevél.

c) Betáblázási bizonyítvány.
d) . A’ ne talán régebben betáblázott 

adósságok kamatjai lelizetésérőli nyugtatvá- 
nyok — ha megszerezhetők, — különben a’ 
kamatok a’ betáblázott tőkéhez számít
tatnak.

e) Pertárnoki bizonyítvány perekről, 
vagy azok nem létéről.

f) Tíízkármentesitési bizonyítvány.
E) A’ megyében kebelezett nagyobb és 

közpénztárral biró k i v á l t s á g o s  k ö z s é 
g e k n e k ,  lekötendő bátorságnak a’ C. 1) 
alatti pontok szerinti összeírása mellett.

F) Ollyan sz. mezővárosok kebelében ’s 
határában fekvő i n g a t l a n  v a g y o n o k 
r a ,  hol a’ lakosok javaikat tulajdonosi 
joggal bírják, ’s rendes bevallási jegyző
könyvek vitetnek.

A’ folyamodáshoz melléklendők :
1. Az összeírás, melly a’ következő 

pontok szerint hajtatik végre :
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a) A’ kölcsönt venni kívánó lakos fo
lyamodására , a’ város kebelében, határá
ban 's a’ t. levő, ’s az örökbevallások jegy
zőkönyvében tulajdon nevére írott fekvő 
javainak öszszeirása ’s hold vagy darab 
számra leendő megbecsülése végett tanács
ülésből kiküldetnek két tanácsnok és két 
választott polgár ; még pedig hogy az ösz- 
szeirandó javak mennyisége és becsára el
lenőrség alatt történjék , — a’ kiküldendő 
választott polgároknak egyike a" folyamo
dóval ugyanazon— másika pedig más tized
ből való legyen; mind a’ négynek a’ kikül
dő végzésben világosan tudtokra adassék, 
hogy a’ birtok-részeknek általok kitcendö 
mennyiségéért felelősek.

b) Ezen küldöttség, a’ folyamodónak 
fekvő javait, mind kiterjedésre, mind becs
re nézve , nem gondolomra, sem a’ folya
modó felvallása, hanem az általa előállítan
dó osztályos, vagy egyéb a’ mennyiséget ki
mutató oklevelek , vagy mérnöki bizonyít
ványok után , vagy mind ezek nem létében 
öl számra adja világosan elő tudósításában; 
a’ becsárt pedig nem átaljábm, hanem hold 
számra lélekisinertesen, úgy a’ mint az el
adások jegyzőkönyvéből , vagy az ottani 
tájékon divatozó ár — folyamból előttök tud
va van, határozza meg; világosan megem
lítvén az adatokat vagy okleveleket , mel- 
lyekből mind a' mennyiséget mind a" becs
árt felvette. — Épületek az összeírásban 
csak úgy és annyiban számíttatnak, ha és 
a’ mennyi summában tíízkármentesitve van-
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nak , — a’ járó és heverő marhák, és gaz
dasági épületek pedig, itt is, csak mint bá - 
torság nevelő, de a’ kölcsön mértékéül nem 
vehető czikkek, foglaltatandók az össze
írásba.

c) A’ küldöttség ezekről , a’ tagok 
aláírásával bemutatandó tudósítását, illető
leg bizonyítványát a’ Tanács bírói és jegy
zői aláírással és hiteles pecséttel szokott 
Bizonyitó-levél formában, a’ folyamodónak 
kiadja, ’s ezen Bizonyító-levélben a’ kö- 
vetkezendőkről tesz hiteles bizonyságot u.m.

aa) Hogy az összeirt javak az össze- 
iratónak valóságos ősi vagy szerzemény tu
lajdonai, nevére az örök bevallások jegy
zőkönyvében beírattakf még pedig minden 
öszeirt darab részre nézve az örök-be
vallások könyvéből a5 beírás költét és szá
mát különkülön kiteendi; vagy ha a’ birtok 
osztályos,arról tesz említést; továbbámeg- 
jngyzi , hogy azokra nézve a’ folyamodó 
ellen terhelő örökségi, vagy adóssági perek 
előtte nem folynak, vagy ha folynak, kije
leli azon részt, mellyet per terhel, megjegyzi 
végre azt, hogy a’ mcnnység és becsár el
len észrevétele nem fordul-e elő.

bb) A’ folyamodók személyét illetőleg, 
a’ Tanácsbizonyitványában, világosan kite
endő annak a’ Tanács előtt ismert magavi
seleté, iparkodó szorgalmas volta, és hogy a’ 
közterhek viselésében miilyen pontos, az



árvák-tárának , vagy adajában nem tar
tozik-e ?

2. Az ekép felkészítendő összeíráshoz, 
a’ folyamodni kívánó lakos részéről, még 
b e t á b l á z á s i ,  és ha a’ nemes, f o l y ó  
p e r e k r ő l  is szólló me g y e i  b i z o n y í t 
v á n y n a k  előmntatósa szükséges.

Ugyan e’ pontok állnak akkor is midőn 
több egy társaságba állott lakosok , egy
másért jótállva (in solidum) — vesznek köl
csönt az intézet pénztárából.

G) Jobbágy - kölcsön.
Jobbágy-kölcsönök, csak az intézet 

szabadabb rendelkezése alatt álló t a r t a 
l é k p é n z t á r b ó l  és csak ennek erejeig 
adatnak; még pedig az 1836: 4ik törv. ez. 
7ik §-nak b) pontja alatt országosan elren
delt telek-könyvek’ életbe hozataláig, a’ 
jobbágy kölcsönök illy szabályok mellett 
adatnak ki :

I j  Egy jó magaviseletét és takarékos 
voltát hitelesen kimutató jobbágynak , első 
helyeni betáblázásra , hat évre az alábbirt 
oklevelekkel hitelesen kimutatandó , ’s 
minden adósságoktól és közterhektől 
tiszta, fekvő értéke becsárának egy negyed
része erejeig. A’ jobbágy fekvő értékéhez; 
a’ törvényben meghatározott jobbágyi állo
mányon kivűl, a’ szőllők és az 1836: 6ik 
törv. czikk lső §-sza értelmében megváltott 
irtások, a’ zselléreknél pedig szerzemény 
földek , szőllők , irtások számitatván.

21
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II.) A’ kölcsön hat év alatt fizettetik 
részletesen vissza , igy :

lső évben csak a’ kamat fizettetik
2-ik 5 5 a’ kölcsönnek egy tizedrésze
3-ik 5 5 5 5  5 5 két 5 5

4-ik 5 5 5 5  5 5 két
5-ik 5 5 55  5 5 két 5 5

6-ik 5 5 vagy is az utolsó évben három
tizedrésze ; — mindenkor a’ részletes visz- 
szafizetés illető kamatjával együtt.

III. ) A’ kamat fél-évenkint fizettetik.
IV. ) Ha kötelezésének, — akár a’ félévi 

kamat, akár a’ részletes visszafizetésben — 
csak egyszer is megnem felel, a’ nála levő 
kölcsön azonnal felmondattnak tekintetik, ’s 
rajta kamatjával együtt szóbeli perrel, rög- 
tönös végrehajtás és árverés utján megvé
tetik. — Ugyan ez történik.

V. Akkor is, midőn a’ jobbágy a’ köz
terhek lerovásában késedelmesnek tapasz- 
taltatik.

VI. ) A’ kötelezvényt házas társa, vagy 
ha árvák vannak, azok nevében az árvák 
attya is aláírni tartozik.
A' jobbágy kölcsönér li folyamodásokhoz mel

léklendők :

a) Az 1ő pont alatt leirt fekvő javak
nak , — szolgabiró és esküdt által, három 
hit alatt kihalgatott tanúk előadása után 
végrehajtott ö s s z e í r á s  a, xnellyben ugyan
azon tanúk által meghatározandó becsár is, 
még pedig nem általában, hanem hold- vagy



23

darab-számra világosan kitétessék. — Épü
letek csak úgy és annyiban számitathatnak 
az összeírandó bátorsághoz, ha és a’ men
nyi summában tűzkármentesitve volnának. 
Járó és heverő marhák, gazdasági készü
letek a’ bátorságot nevelik ugyan, és igy 
az összeírásba befoglaltathatnak, de a’ köl
csön mértékéül nem vétetnek.

b) Ha a’ helységben jobbágy telkek 
örök áron el — vagy haszonbérbe adattak 
volna, illyen örök vagy haszonbérbeadási 
egy , két , vagy több esetek az elöljárók 
által kiadandó, 's a’ földes uraság által meg- 
hitelesitendő bizonyítványokkal mutattassa- 
nak elő.

c) Az elöljáróság által kiadandó, ’s a’ 
földes uraság által meghitelesitendő bizo
nyítvány arról:

1) Hogy a’ folyamodó, ha több test
vérei vannak , azokkal megosztozott, ’s 
maga gazdája.

2) Hogy adósságoktól , perektől, ’s 
függő végrehajtásoktól szabad , az árvák 
pénztárának nem adósa, adóját lerótta.Ezen 
bizonyítvány a’ pénztártól a' kölcsön felvé
telekor nyerendő szokott kölcsönzési-ivre 
rövid foglalatban ráírva, minden részletes 
lizetéskor inegujitassék , különben a’ lY-ik 
pont alatti eset áll elő.

d) Megyei levéltárnoki letáblázási bi
zonyítvány.
36. §. Minden kölcsönvevő a’ kiadandó kö

telezvényt igazgató vagy választmányi tag 
előtt írja alá, ha feleséges nejével, ’s
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ha szükséges a' bátorságra megkívántaié 
más személyekkel együtt, melly kötelez
vény az adós költségén tábláztatik be.

37. §. A' választmány előtt kimutatandó bá
torságnak tisztának , perekkel, adóssá
gokkal nem — vagy aránylag igen ké
véssé terheltnek, 's a’ folyamodó tulaj
donának kell lenni.

38. §. A’ kötelezvényben kiteendő köl
csönös felmondás ideje , 1,000 írtig egy, 
2,000-ig k é t , 3,000 írtig három hónap , 
azon felül fél év.

39- §. Ha a’ kölcsönvevő a" negyedéven
kénti kamatokat a’ kiszabott határnapra 
pontosan nem fizeti , illy esetben az e- 
gész tőke felmondottnak tekintetik.

40. §. A kikölcsönzésektől, úgynevezett be- 
irási díj fejében, 50 pgő írtig nem fizet
tetik semmi, — azonfelül 50ü ftig 20 pgő 
kr. — 1,000 írtig 24 k r .,— 2,000-ig 30 
p. kr., azonfelül 36 p. kr. fizettetik az 
intézet javára.

e) A’ pénztár készpénzeinek tartása , számo
lása "s pénztár-vizsgálat, nemkülönben jegyző
könyvek ’s kiadandó oklevelek hitelesítéséről, 

és az intézet pecsétjéről.
41. §. Az intézetnek pénzei és oklevelei 

szükséges ellenőrség, ellenzárak, gyakori 
véletlen igazgatói, úgy szinte negyedéves 
bizottsági vizsgálatok által, teljes biz
tosságban őriztetnek.

42. §. Minden számolás egyedül pengő vagy
is conventios ezüst pénzben vitetik. —
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Aranyak betételekre nem fogadtatnak el, 
hanem a’ betenni kívánók oda lesznek a’ 
pénztárnok által utasitandók, hogy azo
kat a’ betevés előtt másutt váltsák fe l, 
magának a’ pénztárnoknak az illyes fel
váltás tilos lévén.

43. §. Az intézet minden főjegyzőköny
veinek ’s kiadandó okleveleinek , igaz
gató ’s legalább egy választmányi 
tag aláírásával, intézet pecsétével hitele
sítetteknek, és lapozottaknak zsinórral 
átvonottaknak szükség lenniük. Az in
tézetnek minden kezelései szoros el
lenőrséggel vitetnek, mi végre, egy 
választmányi biztos , minden hivatal-nyi 
tott napon a’ hivatalban sor szerint je 
len van.

44. §. Az intézet saját pecsétjével él , — 
mellyen egy repülő méh van kimetszve 
jelenleg illy körirással : PESTMEGYEI

TAKA RÉKPÉNZTÁR INTÉZETE.

V I I I .  K é s * .

-/i takarékpénztár tárlalek-tökéjenek fölös- 
segerőt.

45. §. Ha az intézet tartaléktőkéje idővel 
annyira megszaporodnék , hogy annak 
bátorságositását, ’s kezelési költségeit 
fölözné, ezen fölösség az intézettel rokon 
jótékonyczélokra p.o. az ötös kamatoknak 
hatosra nevelésére , vagy egy gazdát 12

2



évig híven szolgált cselédek, szorgalmas 
pénzberakók jó nevelő számos gyermekes 
apák, hű fiák ’s a’ t. megjutalmazására fog 
fordittatni. Ezekről mindazáltal annak i- 
dejében egyedül maga az intézet rendel- 
kezendik.
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U t a s í t á s o k .

A) Az igazgató és segédig azgotóra nézve.
4. §. Az igazgató főügyelője az intézetmin- 

den dolgainak, a pecsét nála á ll , ’s a’ 
jegyzőkönyvek és oklevelek is egyedül 
nála hitelesítetnek ; szint illy fontos kö
telessége az igazgatónak a5 gyakori vé
letlen pénztár-vizsgálat ; melly köteles
ségében csupán betegség vagy pesttőli el
távozás esetében válthatja fel őt a’ se
gédigazgató.

2.§. Az okleveles zárdoknak egyik kulcsa ki
rekesztőig az igazgatónál áll. Betegség 
vagy hosszasb eltávozás esetében a’ kul
csot egyedül a’ választmánynak adhatja 
által, melly is az okleveles zárdokot előbb 
megvizsgálván , ’s számba vevén , arról 
miként találta légyen azt, hiteles lelettárt 
készít. — Igazgatói kötelességének ezen 
három pontjaira nézve , az igazgató, el
mulasztás esetében felelet terhével tartozik.
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3. § Az igazgató a’ nála megpecséltetett 

betételi könyvecskéket ’s kikölcsönözési 
iveket időnkint megismerés mellett, bi
zonyos mennyiségben adja ki a’ pénztár
noknak, ’s pénztárvizsgálatkor ő veszi et
től számon

4. §- Annak megjegyzése mellett, hogy a’ 
segédigazgató munkálkodásának csak ak
kor leend helye , mikor az igazgató reá 
nem ér , vagy máskép gátoltatik ; az 
igazgatónak egyéb foglalatosságai ezek t

a) A’ közgyűlésnek határnapját ő tűzi, 
’s hírlapokban és meghívó jegyekben ő hir
detted ki.

b) Választmányi ülésekre, mint elnök, 
meghívó jegyek által ő hivatja össze a’ vá
lasztmány tagjait.

c) Minden hozzája beadandó folyamo
dásokra , bejelentésekre, a’ benyújtás nap
já t (praesentát) lelkiismeretesen főljegyzi.

d) Az ellenőr, a’ pénz mikénti begyü
léséről az igazgatónak időnkénti tudósítását 
megküld vén , mihelyt ebből tapasztalandja, 
hogy kiadható pénzek gyűltek össze a’ pénz
tárba, azonnal rendeléseket teszen azoknak 
kiadatások iránt.

e) Az intézet rendszeres költségeit, a’ 
hivatal számára , az igazgató rendeli ki ; ő 
teszen alkukat könyvnyomtatókkal’s könyv
kötőkkel , az intézet jegyzőkönyveinek ’s 
okleveleinek kinyomatására ’s bekötésére 
nézve ; rnelly alkuk jóváhagyás végett a’ 
választmány eleibe terjesztendők.
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f) Kamatok elmaradásai, vagy felmon
dott pénzek be nem lizetései esetében, az 
igazgató tesz rendelést ezeknek beszedése 
irá n t, felszólítás vagy rövid utu per utján.

g) Az intézet tisztviselőire , szolgájára 
ha pontosan teljesítik- e kötelességöket ? 
az intézet kezeléseire, hogy valahol annak 
forgása fenn ne akadjon , ’s általában min
denre ő ügyel fel. mit az intézet érdeke ’s 
java hoz magával, ’s feljelenti a’ választ
mánynak azt, mi elhatározást vagy orvoslást 
kíván.

h) A’választmány határozatait az igaz
gató veszi vagy véteti foganatba, ’s ezekről 
az üléseknek szó vagy írásbeli tudósításo
kat teszen.

B) A' választmányra nézve.
5. §.A’ választmány tagjai, valamikor csak 

körülményeik engedik , erkölcsileg köte
lezhetnek a’ válaszmányi ülésekben meg
jelenni, ’s az intézet javára munkálkodni. 
Erős férfias akara t, szilárdság, szigorú
ság és közjó iránti buzgóság,az ő megkíván
taid tulajdonaik.Szükség, hogy az alapitói 
névsorbul minden rangú, állapotú ’s osz
tályú férfiakból alakitassék a’ választ
mány , hogy akárminemű bátorságról le
gyen szó üléseiben , annak illető birálóji 
lehessenek.

6. §. Tagjai a’ választmánynak, sor szerint 
tartoznak mint választmányi biztosok jelen 
lenni az intézet hivatalában, ’s előtteme- 
zésökkel nevelni a’betételi könyvecskék
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hitelét ; melly sorozat azonban, a' vá
lasztmány egyes tagjainak körülményeire 
illő tekintettel határoztatik el.

7. §. Választmányi határozat alá tartoznak 
mind azon tárgyak, mellyek az intézet 
kormányára tartoznak, ’s különösen az 
igazgató utasításában nem foglaltatnak. — 
Legfőbb foglalatosságát teendi azonban 
a’ választmánynak : a’ kikölcsönözéseknél 
ajánlott vagyoni és személyes bátorságnak, 
az e’ részben fenálló szabályok szoros 
megtartásávali egyeneslelkü megítélése ’s 
határozása ; e’ részben tehát azokon kí
vül, mik az alapszabályokban benfoglal- 
tatnak, kötelességül tétetik a’ választmá
nyitagoknak annak szigorú megtartása és 
bírálása :

a) hogy vájjon a’ bemutatott statuspa
pirosok és Eszterházy sorsok még folya
matban vannak-é ? melly végből, a’ kihúzott 
papirosok és sorsok nyomtatott jegyzékét, 
a’ pénztárnok a’ hivatal részére , időről 
időre jókor megszerezni köteles ; a’ vál
tókon levő aláírások hitelesek-e? ’shogy 
azok a’ váltó törvény által megkívánt 
kellékekkel ellátvák e ? a" pestbudai há
zakra felveendő kölcsönérti folyamodás
hoz mellékelt oklevelek hitelesen ’s a’ 

• legközelebbi időriil adattak é ki ? végre a’ 
nemesi fekvő javak, szabadmezővárosi la · 
kosok vagyonainak, és a" jobbágyi állo
mányoknak összeírásai, az intézet fenálló 
szabályai szerint készülvék ’s hitelesek-e?
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valódi , nem pedig önkényes kénybecse 
(pretium affectionis) van- e felvéve a’ jó 
szágnak ? — nem régi-e az összeírás ? nem 
olly nemű-e a’ vegyon, mellynek jövedel
me már természeténél fogva bizonytalan 
’s költséges, mint miilyenek szőlő, kert 
’s a’ t.

b) a’ választmány megvizsgálja a’ köl
csönvevő elleni betáblázásokat, ’s csak a- 
zon esetben határozza el a’ kölcsönadást , 
ha ezen betáblázások aránylag csekélyek, 
’s a’ kölcsönt nem veszélyeztetők.

c) Ha szükség, ’s a’ választmánynak 
többsége előtt tudva nem volna a’ kölcsön- 
vevőnek sajátsági joga a’ lekötendő vagyon
hoz , illy esetben annak kimutatását a’ köl
csön elhatározása előtt tőle kívánni fogja. 
— A ’ sajátság, nemesi jószágoknál, az ösz- 
szeiró tisztviselők bizonysága, a’ városi tel
kekre nézve pedig, telekbiróilag történt át
iratás által mutattathatik ki.Ezen bárom pont 
alatti munkálatát azonban a’ választmány
nak , nevezetes részben könnyíti a’ bizott
sági előleges vizsgálat, melly nélkül a’ köl
csönért beadott fályamodások, választmányi 
tanácskozás alá nem terjesztetnek.

d) Yalamint pusztán a’személyes bátorság, 
pontosság , becsületesség nem elégségesek 
arra, hogy valakinek az intézetből pénz köl
csöntessék ; úgy ellenben pazarlás, csök
kent hitel, ismeretes pontatlanság, perek- 
keli terheltetés, elegendők a rra , hogy a’ 
kívánt kölcsön megtagadtassék.
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e) Ha időközben a’ választmány tagjai
nak bánni utón tudomására j ő , hogy a’ köl- 
csönvevők hitele, perek, betablázások, nem
fizetések ’s a’ t, által csökkenni kezd, bővebb ér
tesítés után rendeléseket tesz a’ kölcsönvett 
öszvegnek beszedése iránt.
8. §. A’ bátorság elitélése, elhatározása, min

den indító okainak kimutatásai és körül
ményei feljegyeztetnek a3 választmányi 
jegyzőkönyvben, mellybe a’ meg nem egye
zők ha tetszik, meg nem egyezésüket 
magok beírhatják. A5 kölcsönvevőnek be
jelentése mellé rekesztett oklevelek, annak 
kötelezvényével együtt, teljes visszafize
tésig az okleveles zárdokban turtatnak.

9. §. A’ választmány elhatározván a’ kölcsön
adást , midőn a1 sor a’ kelcsönvevőt é r i, 
annak, ha van elegendő pénz a’ pénztárban 
az egyszerre kiadatik ; ellenkező esetben 
a’ kölcsönvevő azt külön kötelezvényekre, 
mellyek azonnal betábláztatandók lesznek, 
negyedrészenkint is felveheti, — magában 
értetvén, hogy minden felvétel alkalmával 
a’ betáblázások újonnan megvizsgálandók 
lesznek.

10. § Általánosan a’ választmánynak köteles
sége: mindenre felügyelni, ’s ügyeltetni mi 
az intézet bátorságát’s folyamatának rendét 
illeti; minélfogva nyilványban tartja :

a) Az intézet mindenkori készpénzét 3s 
ügyel, hogy az kamatlan ne heverjen.

b) Az évnegyedenkint befizetendő kama
tokat, ’s ügyel; hogy azoknak behajtásai
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iránt a’ szükséges intézkedések megtétes
senek.

c) Az intézet minden adóssának állását, 
hitelét , 's ügyel, hogy ha valamelyiknél az 
intézet tőkéje veszélyeztetnék,az ellen — óvá
sok korán megtétessenek.

d) Az intézet részéről, a’ szükséges fel
mondásokat, igazgatói jelentésre elhatározza.

e) Tisztviselők pontos kezeléseire fő ü- 
gyeletet gyakorol, s hanyagság vagy hűtlen
ség esetében azokat felfüggeszti, ’s mind ek
kor, mind pedig a’ tisztviselők valamellyiké- 
nek megbetegedése esetében, azokat, ha 
szükség lelettár mellett is, közgyüiésileg má
sokkal kipótolja. — A’ felfüggesztést hatá
rozó választmányi ülésekben azonban , 
legalább 11 tagnak szükség jelenlenni , és a’ 
jelenlevők három negyedének megegyezni a’ 
felfüggesztésben ; — ügyeltet továbbá’: ha rend
ben vannak-e a’ jegyzőkönyvek, ivek, tárak, 
számadások 's a’ levéltár? ’s ezen utóbbiból a’ 
szükségtelenekké vált irományokat időnkint 
megsemmisíti.

f) Gyarapodását az intézetnek pénzben 
’s bizodalomban, szeme előtt tartja, ’s min
dent elkövet, mit e’ végre czélirányosnak 
ítél. —

g) Az intézet állása gyarapodása felől, 
a’ közgyűlésnek, tudósítást tesz ’s a’ t.
O  A z intézetet t  isztviselüségére nézve átalá- 

nosun.
11 .§.A’tisztviselőségról általánosan megjegyez

tetik : hogy az , az intézet közgyűlésében
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hitet tesz le hűséges hivataloskodásra, mi
után előbb a’ választmány előtt, tiszta er
kölcsét lelkiiletét, bebizonyította’s a’ megki- 
vántató vagyoni jótállást elegendően kimu
tatta volna. Atalános kötelességei ezek :

a) Hűség, egyenesség, tisztakezűség szo
ros rendtartás és pontosság pénzkezelésben, 
könyvvitelben , szükséges feljelentésekben ’s 
mindenben, mi az intézet javát érdekli, ’s 
minden haszonleséstőlidegen lelkűiét. Ennél
fogva tiltatik neki ajándékokat bárkitől elfo
gadni, annyival inkább kicsikarni: ’s ezen 
esetekben hivataltól felfüggesztetésének, sőt 
elmozditatásának is leend helye.

b) Mindenkori szorgalom az intézet dol
gaiban, minélfogva, kivált hivatalnyitott na
pokon pontosan tartozik megjelenni a’ hiva
talban , mellyet a’ szabaíos órák eltelte előtt 
el nem hagyhat.

c) Türelem paraszti ügyetlenség, értet
lenség iránt, nyájas eniberszeretet, és jóa
karata készség a’ járatlanok útba igazítására. 
Kein szabad illedelinetlenül, vagy épen go
rombául bánni a’ hivatal közlekedőivel , mi 
által ezek az intézettől elidegenittethetnének. 
Tilos hasztalan váratni a’ népet, gúnyolni apró 
betételeit, kezéből rángatni a’ pénzt, válogatást 
tenni hozott pénznemeiben ’sa’t. Az érkezés so
rát szorosan meg kell tartania a’ felvevésben 
is : mi végre szolga, főkép nagyobb megtolúlá- 
sok alkalmaival, minden belépőnek a’ hivata
los szobába, rézsor-számot ad , ’s a’ szerint 
vétetik fel annak dolga.

d) A’ pénztárnok’ évi fizetése 800 p írt,
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ellenőré 600, s írnoké 400 pírt, miket akár 
hónaponkint, akár negyedévenként, —  de előre 
nem , — szedhetnek ki.

e) A’ tisztviselőknek cautionalis kimuta
tásaik ’s kötelezvényeik, az okleveles zár- 
dokban tartatnak.

f) A’ hivatalban történő bármi bevételi 
vagy kiadási összeszámítást, nagyobb biztosság 
okáért, a’ három tisztviselő teszi külön, 's ha 
a’ három kiszámítás meg nem egyezik keres
tetik a’ hiba.

g) A’ hivatal' jegyzőkönyveiben semmi 
igazításnak, törlésnek, vakarásnak, csonkí
tásnak, szakításnak ’s a’ t. történni nem sza
bad. Ha megtörtént a’ hiba, az pénztárvizs
gálatkor bejelentetik, ’s a’ bizottság által 
megvizsgáltatván kiigazittatik, és a’ kiigazítás 
aláírásokkal megismertetik.

h) Miután az intézet hivatalos kezelései
nek gyakorlatát (technicumát) teljes biztos
sággal meghatározni nem lehet ; kinyilatkoz- 
tatik : hogy ha választmányi rendeletből, a’ 
hivataloskodásnak egyik vagy másik ága, 
változást szenvedne, az ezen változásból e- 
gyik vagy másik tisztviselőre eredő köteles
ség alól, magát ki nem vonhatja.

D ) Pénztárnoki utasítás.
12. §· Miután a’ pénztárnok az egyesület 

közgyűlésében hitét letette, és a’ választ
mány által hiteles ’s általa is aláirt össze
írás mellett, a’ pénztári öszvegek gondja alá 
adattak volna, ezeket következőkép tartozik 
kezelni :

a) Mind az intézet részvevőinek berakott



pénzeiket y — vagy az úgynevezett hivatalos 
pénzeket, mind pedig az intézetnek saját 
tartalék-pénzeit külön jegyzőkönyvek mel
lett kezeli.

b) A’ kezelésnél arra ügyel a’ pénztár
nok hogy a’ pénznemek rendesen külön vá
lasztassanak, ’s a’ naponkinti kiadásokban in
kább az ércznemű pénzektől kívánjon mene- 
kedni, hogy a’ pénztárvizsgáiat ez által is 

.könyitfessék.
c) Az okleveles zárdoknak három kulcsai 

közzüiegya’ pénztárnoknál áll. ’s akármi vé
tetik ki vagy tétetik be abba, a’ pénztárnok 
jelenlenni tartozik.

rr

d) O viszi, a" betételi hiteles jegyzőköny
vet a' betételi könyvecskéket betételek és kivé
telek alkalmával választmányi biztos előtteme- 
zése meltlett, ő írja alá, a’ feljelentési ivet pedig 
előbb tartandó összehasonlítás után, egyedül ma
ga Írja alá. — A’ tartalékpénztárból, egyedül 
csak választmányi határozatra, vagy igazga
tói kirendelésre fexassignatio),a'közpénztárból 
pedig egyedül választmányi elhatározására a’ 
kölcsönnek, fizet ki pénzeket, mindenkor 
egyik igazgetónak jelenlétében, hiteles beírás 
’s kötelezvény mellett.

f) Nemhivatalos napokon; és a’ hivata- 
lonkivűl, senkitől semmi hivatalos pénzt el
fogadnia nem szabad.

g) A’ pénztárnok az igazgatótul, saját 
elismerése mellett által vett hitelesített beté
teli könyvecskék, és kikölcsönözési ivek 
számáról ’s hova lett fordításáról, minden 
pénztárvizsgálatkor az igazgatónak számol.
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li) Ha a’ betevő , az azonságot (indeii- 
titas) kik öté, t. i. hogy csak saját személyei
nek történhessenek visszafizetések, vagy ha 
alapos gyanú van egész kivételeknél hogy 
áltulajdonos kívánja a’ kivételt, kérdések té
tele , vagy bizonyítványok kívánása mellett, 
a’ körülményekhez képest a’ pénztárnok fel
függesztvén a’ kifizetést, miheztartás végett 
az igazgatónak azonnal jelentést tesz ; ki is 
a’ dolgot'vagy maga tüstént elintézi, vagy a’ 
legközelebb tartandó választmányi ülés által 
elintézteti. Más esetekben hátráltatni a’'kifize
tést nem szabad.

i) Minden év végével, mind a’ köz — 
mind a’ tartalékpénztárnak számadásait a’ 
pénztárnok készíti el ; az ellenőr pedig, mi
előtt az a’ bizottság eleibe adatnék átvizsgál
ja , ’s mindketten aláírják.

K) Ellenőri utasítás.
13. §· Az ellenőr a’ pénztár bevételeit és ki 
adásait lelkiismeretesen , úgy a’ mint. történ
tek , ellenjegyzi ’s e’ részben felelettel tar
tozik.
14. §. Nála áll egyik kulcsa az általa ellen

zárt pénztárnak, mellybe a’ napi bevé
telt , eltávozáskor délben és est ve megszá- 
mitva, a’ pénztárnokkal beteszik, ’s szük
ség esetében szinte együtt veszik onnan 
ki ; következéskép azért mindketten együtt 
felelősek.

15. §. Szintúgy mint a’ pénztárnak, viszi a’ beté~ 
teli’s kikölcsönzés! jegyzőkönyveket, de min
den hitelesítés nélkül egyedül a'végett, hogy 
azokból az igazgató számára leendő kivo-

3
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natait készíthesse. Mire nézve ha pénztár
noki és ellenőri jegyzőkönyvek között 
kérdés támadna, a’ pénztárnoki jegyző
könyveknek mint hitelesítetteknek lenne
-hitelök.

16. §. Legfőbb kötelessége az ellenőrnek: 
hogy az intézetnek bejött ’s kiadott pénzeit 
mindig nyilvánosságban tartsa, ezek iránt 
maga jegyzőkönyveiből a’ kivonatokat meg
tevőn, a’ szerint mikint a’ pénzek meggyűl
nek ’s kiadhatókká lesznek, naponkint, vagy 
legfeljebb minden három napban kivonatait 
az igazgatónak megküldje ’s a’ kiadható 
pénz mennyiségét mindenkor kijelölje.

17. §. A’ két főkönyvet az ellenőr viszi 
minden pénztárvizsgálat alkalmával meghi- 
telesitendőket.

18. §. A’ pénztárnoknak mind két pénztár
ról tett számadásait ő vizsgálja á t, ’s 
azokra ha szükség , észrevételeket tesz.

19. §. Az okleveles zárdoknak is egyik kul
csa nála áll ; ’s minden betéteinél vagy 
kivételnél abbui, jelenlenni tartozik.

F) Az intézet titoknokáiiak utasítása.
20. §. Enriek tisztelet-dija évenkint 300 pgő 

frt, — O viszi az intézet köz ’s választmá
nyi üléseiben a’ tollat. Szinte ő viszi a’ vá
lasztmány kezelési jegyzőkönyvét is.

21. §. Kamatok történhető elmaradása, vagy 
felmondott pénzek be nem fizetése vagy 
hitelcsökkenés eseteiben , a’ választmány 
rendeléséhez képest, a’ szóbeli ’s netalán 
más pereket az ügyvéd folytatja.
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22. §. Az írnok írja be a5 betételi könyvecs
kébe a’ betéteit és kivételt, meghitelesit- 
tetvén azt pénztárnok aláírásával ’s választ
mányi, biztos előttemezésével.

23. §. O viszi mind a’ két pénztár feljelentési 
iveit, mellyekbe bejegyez minden beadási 
és kiadási adatot, melly a’ hivatalban tör
tént. Ezen feljelentési ivet a’ pénztárnok 
naponkint délelőtt és délután aláírja.

24. §. Az írnok teszi a’ leírásokat ’s letisz- 
tázásokat az intézet dolgaiban. Az intézet 
jegyzőkönyveit, betételi könyvecskéit, ki
kölcsönzési iveit az írnok nyomtattatja, ’s 
felügyel hogy e’ részben a’ hivatalnak 
hátramaradása ne legyen . Szintúgy ő esz
közölteti a’ jegyzőkönyvek bekötéseit is.

Az intézet szolgájáról.
25. §. Ennek esztendei fizetése 200 pírt. 

Kötelességei :
a) Az intézet hivatalának tisztán tartá

sa, seprése, szellőztetése; minek végbevite
le végett a’ szabatos hivatalos órák előtt egy 
óranegyeddel a’ hivatalban megjelenni tartozik.

b) Az intézet dolgaiban, miként vagy 
igazgatók vagy tisztviselők által küldetik, 
hűséges eljárás, a’ köz és választmányi ü- 
lések meghívó jegyeinek szorgalmas elhor- 
dása , egyszóval : mind azon szolgálatoknak 
megtétele, mellyek az intézet dolgaiban akár 
hivatalos, akár hivatalzáros napokon nekie 
parancsoltatnak.
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c) Tiszlakezííség. Netalán felvételi so
rozat megváltoztatásáért vagy más effélé
kért a’ részvevőktől ajándékot elfogadnia 
nem szabad. Neki a hivatalból akármiféle 
botort, irományt papirost, gyertyát ’s a’ t. 
magával kivinni tilos, valamint a’ szegényebb 
részvevőknek beteendő pénzeit, bár beadás 
végett is , kezéhez venni ’s a’ t. Végre

d) meghagyás nélkül, a’ hivatalos órá
kon a’ hivatalból eltávoznia nem szabad.
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A’ Pestmegye pártfogása alatt álló hazai 
első Takarékpénztár részvényesei, a’ köze
lebb múlt 1843-ik, és folyó években tartatott 
közgyűléseikben, a’ kezeléseket kormányzó 
Választmány és e’ részben munkálóclott bizott
ságok jelentéseikből tapasztalván : mikép az 
intéz, t,  részint a’ mellette naponkint erőseb
ben nyilatkozó közbizodalom , ’s a’ minden 
osztályú közlekedők szaporodása , részint az 
eleinte keskeny körre szorított kezelési sza
bályoknak időnként a’ körülményekhez képest 
lett ovatos tágítása által , ez utóbbi években 
azon helyzetbe jött, mellyben a’ gyakorlati 
kezelés szabályainak némelly pontjai a’ mó
dosítást halaszthatatlanul megkívánják; szük
ségesnek látták az eddigi szabályokon, mel- 
lyeknek időnkénti módosítását hasonló intéze
teknél, a’ fokonkint fejledező körülményekhez 
képest , a’ tapasztalás idézi napi rendre , — 
minden egyes pontnak bizottsági és választ
mányi elöleges megvitatása és komoly meg
fontolása után, az alább következő módosítá
sokat tenni, ’s szabálykép életbe is léptetni:

1. A’ betélelekre nézve.

Tapasztaltatván , hogy a’ betételi legna
gyobb öszszegeí 300 pengő frtra határozó 
Vil ik R. 24-ik §-a azért nem vezet czélhoz, 
mivel számos betevők családi tagjaik, vagy 
más idegen nevek alatt, a’ nélkül hogy ebben 
szabályosan gátoltathattak volna, több köny
vecskék mellett nagyobb öszszegeket is csak
ugyan hetetfek , ’s ez által a’ kezelések fer-

g -~ Λ
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hót, — jóllehet az intézetre belőle arányla- 
g'os haszon nem hárult, — tetemesen megsza- 
pontották ; annálfogva hogy egy részről a' 
nagyobb öszszegek betéteiére is szabálytö
rés és kijátszás nélkül egyenes út nyiitassék, 
más részről az intézetnek is maga fentartásá- 
ra szükséges tartalék-tőkéje a' kezelések sza
porodásához! arányban némileg neveltessék az 
egy könyvecske mellett betehetö legnagyobb 
Öszszeg felemeltetett, egész 5,000 pengő 
fi tig, úgy azonban, hogy a’ szegényebbeknek 
és cselédségnek , — kikre az intézet rendel
tetésénél fogva jótékonyan hatni kíván , — 
sokra úgy sem menő betéteiére nézve 300 
pftig , a mellyen túl betevő szegénynek nem 
tekintethetik , — az eddigi szabály minden 
pomja díj- és kamatfizetés úgyszinte felmon
dás tekintetében továbbra is fenntartassék, 
a’ 300 fríon felöl berakok pedig, kik tőkéi
ket inkább csak bátorság okáért teszik be , 
amazokkal egy forma kedvezésekben ne ré- 
szesittessenek. Ezek előrebocsájtása után a’ 
módosított betéteti szabályok e’ következők :

a) A’ takarékpénztárba beteheti pénzét 
mindenki, pénztárnoki és választmányi biztosi 
aláírás alatt onnan nyerendő egy könyvecske 
mellett.

b) A’ 300 frtot nem haladó betételekre 
nézve az eddigi szabály átaljában minden 
pontjaiban megtartatván azoktól ezentúl is öt 
percentes kamat, ’s kamatnak kamatja jár, és 
díj fizetése ’s felmondása is az eddigi szabály 
szerint történik.
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c ) Kamatot a’ pénztár 300 ftot haladé 
nagyobb betéteitől egész 5 0 0 0 -ig —mint leg
nagyobb betéteti őszszegig száztól négyet l\~ 
zet. — Ha valaki 5000 írton felül kívánna be
tenni , az osak a’ választmánynak teendő je- 
ientés , ’s a’ kamatra nézve azzali előleges 
egyezkedés utján történhetik. Kamat kamatja 
nagyobb betételeknél azon arányban tőkesitfe- 
tík , mellyben maga az eredeti tőke kamatja.

d) Felmondás a’ nagyobb betételefcnél 
2000 ftig két hónap , 5000-ig három hónap , 
— azontúl a’ c) pont szerint szükség a’ fel
mondásra nézve is magával a’ választmány
nyal előre egyezkedni.

e) D(Jja a’ nagyobb betéteteknek egy 
ezerig 30 kr. ezeren felül minden ezertől 
szinte 30 krral számittatik.

II. A’ kikölcsonözésekre nézve,

a) A’ staluspapirosokra, mint az intézet
nek minden perczben pénzzé forditliatásuk te
kintetéből legkívánatosabb bátorságra, valamint 
az Eszterhazy - sorsokra is kiadandó kölcsön 
mértébe, az eddigi 2/3-adrészröl V^-ed rész
re, — a’ kikölcsönzési idő pedig azok javára, 
kik úgy kívánják, az eddigi szabályos ke
zelés mellett, — hat hónapra emeltetett; 
’s ezen ponthoz.

A’ VIT-ik R. 35-ik §-a alatt körülírt sta- 
tuspapirosi kölcsön szabálya alá, a' pesti ke
reskedelmi H ink 600  fi tos részvényei is el-



fogadtatnak ; de az értéknek csak 2/3-daig, ’s 
csak 3 hónapra, ’s ezenkívül inég különös kö
telező - téritvény mellett.

b) Váltó kölcsön három váltóképes egyén 
által kiadott , ’s elölegesen a’ választmányi 
ülésben megvizsgálandó , ’s a’ pénztár bátor
ságául elfogadhatónak itéltt jó értékű váltó le
velekrê  a’ kamat előre fizetése mellett három 
vagy ha a’ váltó négy hónapra szól, eddig 
is — de ezentúl nem , rendeltetik ki ; a’ nagy 
értékű váltóknál arra hatalraaztatván fel a’ köl
csönök felett ítélő választmány, hogy ollyan 
esetekben, midőn az aláirt három nevek a’ 
tagok egyhangú szavazatával ollyanoknak is
mertetnek , kiknél a’ közönségesen ismert jó 
hírű hitel és bátorság mértéke azt teljes biz
tossággal feléri, 30 ezer pfrtig adhasson az 
eddigi szabályos szigorú vizsgálat mellett 
kölcsönt.

c) A’ nemesi fekvő birtokok kölcsöneü 
számos közlekedőknek és több nemes hatósá
goknak is több ízben nyilvánított, ŝ az előbbi 
közgyűléseknek is bejelentett óhajtása követ
kezésében , nemes Pest megyén kiviil is kí
vánván kiterjeszteni az egyesület, e ’ részbe
ni több bizottsági és választmányi munkála
tok k· moly megvitatása után abban állapodott 
meg, hogy jóllehet a’ kölcsön jótékonyságát
— ha a’ sok nehézséggel járó őrködő felü- 
gyelésí hazai tömérdek gátló viszonj aink kö 
zött az intézet személyzete ’s a’ még erre 
gyönge tartalékpénztár ereje meggyőzhetné
— mindenkivel örömest kívánná éreztetni,—
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meg is most első lépéssel, a' fentebbi okból, 
elégnek tartja kikölcsönzéseivel csak a’ kö
zel eső , ’s az ítélő választmánynak is majd 
minden tagjai által leginkább ismert szomszéd 
nemes Fejér megyére, óvatosan kiterjeszked
ni. —

Bizonyos lévén továbbá, hogy ha a’ ne
mesi fekvő javakra adott kölcsönök a’ szabályos 
gyakorlat és törvényes óvatosság kívánta szi- 
gorüssággal kezeltetnek, azokban az intézet 
biztossága — másnemű bármi nagy értékhez 
hasonlítva, — legbizonyosabban feltaláltatik ; 
ez okból a’ nemesi fekvő birtokoknál, tekint
ve a’ két megyének kedvező helyzetét, — a’ 
kölcsönnek mértékét a’ becs-árnak negyed
részéig, mint legnagyobb öszszegig szabá
lyozó 35. §-nak. c) pontja is, a’ fentebbi te
kintetekhez módosíttat ott,—’s a’ nagyobbszerű 
jövedelmi, helyezeti és eladhatási tekintetben 
teljes biztosságul elfogadhatónak ítélt fekvő 
nemesi nagyobb birtokok, ügy szinte a’ na- 
gyobbszerü, ’s nagyértékű péstbudai házak
nak kölcsönimértéke, a’ becsárnak '/3 részéig 
emeltetett.

Ezek előre bocsájtása után a’ nemesi fek
vő birtokok szabályai ezek :

1) A’ választmány egyhangú szavazatá
val teljes biztosságul elfogadhatónak Ítélt, 
és a" birási jog-czím, ’s egyébb törvényesés 
szabályos kellékekre nézve, mind az előle- 
gesen vizsgáló bizottság, mind a’ választmány 
által ollyannak ítél* tiszta és gyökeres-jogi»
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Fest- és te jér  megyei nagyobb nemesi fekvő 
birtokokra, kölcsönt ád az, intézet a’szabályo
san kimutatott beosárnak tiszta ι/ 3 része e- 
rejeig ingjon az bármilly nagy öszszegre, 
— megjegyeztetvén, hogy ezen kedvező sza
bály csak a’ vagyonosabb és az öszszeirotf 
birtokon kivül még több helyeken is birtokos 
folyamodókra alkalmazható; — az ollyan ki
sebb birtokaakra nézve pedig, kiknek egész 
értéke a’ lekötni kívánt javakból áll, a’ vá
lasztmánynak a’ vizsgáló bizottság vélemé
nyére építendő szigorú és ova'os határozata 
szabja meg a’ kiadható öszszeg mennyiségét 
és mértékét.

2) A’ nemesi fekvő birtokoknál, mellvek- 
nek becsüjet a’ VII, R. 35. §. e) c) pontja a— 
latt megnevezetteken kívül a’ helységek es
küdt ’s e’ végre meghiteltetendö elöljárói is 
érvényesen végrehajthatják, főkép szükséges 
leven a’ birtok- mm, kimutatása , szorosan 
megkivántatik, hogy a’ birtokczímet kimuta
tó oklevél az öszszeiró tisztviselők által hi
telesített másolatban ha nem egész kiterje
désében is , legalább erre vonatkozó pontjai 
az összeírás mellett a’ folyamodók által min
denkor bemutattassacak.

3-or Minden ollyan esetnél, hol azt a’ 
Választmány, akár a’ birtok fekvése , akár 
annak a’ kért kölcsönhöz! aránylagos becs
értéke , akár más okok miatt, a’ pénztár biz
tosítása végett szükségesnek Ítéli, a’ kölcsön 
a folyamodónak, nem rendes kötelezvényre, 
hanem a’ birtoknak törvényes átadása — re-



47
signatiója— mellett, zálogra rendeltetik ki; 
’a a’ tulajdonosnak, a' zálogos summa kamat
jában, külön szerződés mellett haszonbérbe a-
datik viszsza.

d) Díjjá a’ kölcsönnek 5000 pftig az ed
digi szabály szerint fizettetik 36 krral, az 
6000 frton felül rúgó akár váltó, akár nemesi 
fekvő, vagy városi, egyszóval — a’ statuspa- 
pirosiakat: és jobbágyiakat kivéve, mindennemű 
kölcsönök pedig akár egy nagy, akár több 
apróbb váltókon vagy kötelezvényeken foglal
tassanak, száztól 3 krjával díjaztatnak.

A’ közgyűlés határzatábol.








