
JELENTÉS
Z 189%-tői 189%-ig TERJEDŐ F Ő I S K O L A I  S Z Á M A D Á S O K  

V IZ S G Á L A T Á R Ó L .

I.

Tekintetes Gazdasági Tanács!

Az 189C augusztus 19-én tartott gazdasági tanácsülésből 341 -ik 
jegyzőkönyvi szám alatt az 189'/2-iki főiskolai számadás megvizsgálás 
végett kiadatott alólirott számvevőnek. Majd az 1896 október 31-én 
tartott gazdasági tanácsülésből 406-ik jegyzőkönyvi szám alatt, alólirt 
számvevő felelősségének épségben tartása mellett, Balogh Ferencz levél
tárnok és Karai Sándor gymnasiumi tanár a számadás vizsgálatban közre- 
müködésre kéretvén: az 189‘/2-től 1894/5-ig terjedő számadások, meg
vizsgálás végett nevezetteknek kiadattak.

A számadások vizsgálása 1896 november 2-án megkezdődvén: alól
irt számvevő, az 1896 deczember 11 -ikén tartott gazdasági tanácsülésen, 
az 541 -ik jegyzőkönyvi czikkből láthatólag jelentette, hogy a vizsgálat 
bevégzése, —  a munkálat eddigi előhaladása alapján, — 1897 márczius 
közepére várható.

A számadások vizsgálása, az 1897 ápril 14-iki gazdasági tanácsülés 
2‘25-ik jegyzőkönyvi czikkéből láthatólag, — alólirt számvevő jelentése 
szerint 1897 márczius 31-én befejeztetett, a vizsgálatról szóló jelentés 
1897 ápril 27-iki kelettel az 1897 ápril 28-án tartott gazdasági tanács
ülésre benyujtatott, mely ülésből a 230-ik jegyzőkönyvi szám alatt: „át
alakítás, a szokott részletekkel kiegészítés és a felesleges részeknek elha
gyása végett visszaadatott a számadás vizsgálatával megbízottaknak.“ 
Én, alólirt számvevő, -—- az 1897 május 12-iki gazdasági tanácsülés 263. 
jegyzőkönyvi czikkéből láthatólag, az 1897. évi 230-ik számú gazdasági 
tanácsvégzésre való hivatkozással felszólítottam számadás-készítőt, a 
visszaadott jelentésre vonatkozó észrevételeinek Írásban leendő bemutatá-
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' sára. Az 1897. évi 263-ik számú gazdasági tanácsvég 
emez észrevételek vétele után, rögtön egybehivtam vizsj at,
további teendők megbeszélése czéljából. ÉrtekezletünköJPKanu Sánd 
kijelentette, hogy: „az általa fogalmazott, de a gazdasági tanácstól vissza
adott jelentést változatlanul fentartja, további jelentésével közvetlenüfaz 
egyházkerületi elnökséghez fordul s a vizsgáló küldöttségből kilép.“ Én
— a tek. gazdasági tanácshoz intézett jelentésemben, —  Balogh Ferenc 
vizsgáló társammal egyetértőleg kijelentettem, hogy a kívánt jelentés
— a mint csak lehet, — minél hamarabb elkészítjük. Gazdasági tanács 
jelentést tudomásul vevén, a hivatolt 2  63-ik számú végzésében kimondt 
hogy: „a jelentést, 1897. évi 230-ik számú végzése értelmében bevárja.

Ily előzmények után, a vett utasítások alapján, a vizsgálatról sz 
jelentésünket a következőkben van szerencsénk bemutatni.

A számadás vizsgálat tárgyát képezték a következő ügyiratok:

1— 3014 tételszánj, — 1 — 65. lapon,
c) 1893 julius 1-től 1894 junius 30-ig:

I —3001 tételszám, —- 1  — 65. lapon, 
dj 1894 julius 1-íüi 1895 junius 30 ig:

1 — 3134 tételszáni, —  1 — 6 8 . lapon.

II. Számadáskészitö által egybeállitott ügyiratok.

1. Pótnaplók az utónaplózásra:
a) 189 '/2-ről 2792— 2957 tételszám, 1 — 4. lapon.
b) 189% -ról 3015— 3159 „ 1—4. „
c) 189%-ről 3002— 3172 „ 1—4. „
d) 189 y. -ről 3 1 3 5 -3 3 3 8  „ 1— 5. „

2. Pótnaplók a helyesbítésekre:
a) 189 y.2 -ről 7. tétel, 1. lapon.
b) 189 V3-ról 8 . „ 1. B
c) 189 3/ 4  -ről 2G. „ 1 .  „
d) 189% -ről 23. „ 1. „

-A_.

I. Györy-féle fönaplók:
a) 1891 julius 1 -tői 1892 junius 30-ig:

1— 2791 tételszám, — 1— 60. lapon, 
b) 1892 julius 1-től 1893 junius 30-ig:
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3. Hat kötet nyilvántartási könyv, u. m.:
a) Követelési főkönyv I. kötet, 1 — 501, kettős lap.
b) » n II- n 1 499. „ „
c) n „ HL „ 1 -4 9 9 . „
d) „ » IV. „ 1  — 199. „
e) Személyi járandóságok könyve 1  — 199. „ „
f) Dologi kiadások könyve 1 — 2 0 2  lap.

Jegyzet. A nyilvántartási könyvekhez 3 drb betűrendes névmutató 
van csatolva.

4. Főiskolai számadások főkönyvei:
a) 189 '/2-röl 1—372. lap.
b) 189 V3-ról 1 — 390 lap.
c) 189 3/4-ről 1— 405. lap.
d) 1894/s-ről 1—409. lap.

5. Forgalmi kimutatások:
a) 189 V2  -ről 1—9. kettős lap.
b) 18973-ról 1 — 19. lap.
c) 189 3/4-ről 1 —19. lap.
d) 189 4/5-ről 1 — 19. lap.

6 . Vagyonkimutatások:
a) 1892 jnnius 30-ról 1 —5. kettős lap.
b) 1893 junius 30-ról 1— 5. „ „
c) 1894 junius 30-ról 1— 5. „ „
d) 1895 junius 30-ról 1—5. „ „

III. Okmányok.
a) 189'/2-ről 1— 978.
b) 189%-ról 1 — 1095.1 e , x
c) 189%-ről 1 -1 1 0 5 . folyó fám m al jelezve.
d) 189 % -ről 1—920.)
e) 189 4/ 5  -ről 169 drb okmány, a napló számokkal jelezve.

S .

Az itt elsorolt számadási ügyiratokra vonatkozólag a következő meg
jegyzéseket tesszük.

1 . A Győry-féle főnaplók tételei sok esetben nem azzal a dátummal 
szerepelnek, a mikor a vonatkozó pénztári funkczió történt, p. o. 189‘73. 
évi 3008, — 189%. évi 1309, 2743. — 1884/5. évi 1307, 2201. napió 
számok stb.
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2. Ugyanezen főnaplók tételei csakis mintegy egyharmadrészben 
vannak okmányokkal támogatva, holott az 1862. évi 34-ik számú gazda
sági tanácsvégzéssel megállapított s azóta érvényben álló „Pénztárnoki 
utasítás“, — mely a pénztári hivatalnak alkalmazkodás végett kiadatott,— 
határozottan megkívánja, hogy: „a pénztárnok mind bevételeit, mind 
kiadásait rendes utalványokkal és nyugtatványokkal támogassa.“

3. E naplók tételeinek a számadásokban való feldolgozása az 1896. 
évi 74-ik számú gazdasági tanácsvégzés 1-ső pontjában adott utasítás 
szerint történt, azaz bejegyzés csakis az „illeti a “ és „Számadás, illetve 
Főkönyv lapja“ czimű rovatokban történt, itt is csak plajbászszal.

4. Pótnaplók az utónaplózásra és helyesbítésekre az 1896. évi 74-ik 
számú gazdasági tanácsvégzés 2 — 5. pontjaiban olvasható rendelkezés 
szerint állíttattak össze.

5. Számadáskészitő, az 1895. évi 335-ik számú gazdasági tanács
végzés 12-ik pontja értelmében, elkészítette 6 kötetben a nyilvántartási 
könyveket és azokat a számadásokkal szerves összeköttetésbe hozta.

Az 1887-ik évtől kezdve: „Adósok könyve“ czimén, — majd az 
1888-iki évtől kezdve: „Takarékpénztári betétek könyve“ czimén vezet
tettek a pénztári hivatal által a nyilvántartási könyveknek bizonyos 
nemei, de ezek, a mellett, hogy berendezésük igen primitiv volt, a szám
adásokkal semmiféle összeköttetésben sem voltak.

Az uj nyilvántartási könyvek, a pénztári főnaplóknak minden tételét 
magukban foglalják, nincs a bevételeknek, kiadásoknak és fix hátralékok
nak egyetlen krajczárja sem, mely bennök könynyen feltalálható ne volna. 
Tartozóknak és követelőknek a főiskolai pénztárhoz való viszonya, a négy 
évi számadási időről, összefüggésben és egy perez alatt áttekinthető ben
nük. — Az évi átvitel pedig, e könyvek használata mellett, egyszerminden- 
korra megszabadult ama szertelen komplikáczióktól, melyek a múltban oly 
gyakori tévedésekre és zavarokra szolgáltattak bőséges alkalmat.

6. A „Számadások főkönyvei“-nek egybeállítása az 1895. évi 335-ik 
számú gazdasági tanácsvégzés I l  ik pontjában foglalt utasítás értelmében 
történt. — Ehhez képest az Y-ik és VII-ik pénztári csoport kivételével, 
az egyes csoportoknál az összesített kezelés vitetett keresztül.

Az összesítés folytán úgy a bevételek, mint a kiadások csoportositása 
czélszerűen történt, a mennyiben az áttekintés lehetővé, sőt könnyűvé vált, 
egyes tételek pedig könnyen megtalálhatókká lettek. — A pénztári cso
portok és külön kezelt alapok évi zárlatai mindenütt fel vannak tüntetve, 
szemben az eddigi eljárással, mely szerint az u. n. számadási főkönyvek 
teljesen nélkülözték a formaszerű zárlatokat.

Végül ki kell emelnünk, hogy mig a régi, u. n. számadási főkönyvek 
sajátlag a naplók egyes tételeinek czimletenkinti csoportosításából állanak, 
és igv nem is számadások, hanem csoportosítva feldolgozott naplók: addig 
az újakban a naplótételek helyett a nyilvántartási könyvek évi végtételei 
szerepelnek, a lapszámokra való hivatkozással.

7. A „Forgalmi kimutatások“ a számadási főkönyvek rendszerében
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és beosztása szerint vannak kiállítva, a külön kezelt alapok forgalmi ki
mutatása pedig, megfelelő czimek alatt, rovatokban van feltüntetve, mely 
eljárás az áttekintést nagyban elősegíti.

Régibb forgalmi kimutatások rendszere teljesen elütött az u. n. 
„Számadási főkönyviek rendszerétől s ekként azok czéljuknak nem felel
tek meg teljesen.

8. A „Vagyonkimutatás“-ra vonatkozó utasításokat, a gazdasági 
tanács 1895. évi 335-ik számú végzésének 13. és 14-ik, továbbá ugyanaz 
évi 365-ik számú végzésének 5. a) és b) alatti pontjai tartalmazzák. 
Számadáskészitő ezek értelmében járt el, egyebekben a régi szokást tart
ván szeme előtt, annak kivételével, hogy a vagyon gyarapodást és fogyást 
nem tüntette ki.

9. Az okmányokra nézve e jelentésünk 13. 2. száma alatt előadottakon 
kívül csak annak megjegyzésére szorítkozunk, hogy azoknak egy része, az 
illető naplótétel igazolására nem szolgál szabályszerű bizonyítékul, a 
mennyiben vagy a pénztári hivatal által vannak kiállítva, mint számfej
tésre vonatkozó jegyzetek, vagy pedig a szabályszerű formai kellékekkel 
nincsenek ellátva. Előbbire példák: 189%. évi 536, 927. 189Vj• évi 344. 
189%. évi 900, 1065. számú okmánvok. Utóbbira példák: 189 %. évi 
366, 617. 189%. évi 656. 189%. évi'357, 453, 565, 637, 675. számú 
okmányok.

C .

Vizsgálatunknak egyik legkomplikáltabb részét képezte az 189’/2-iki 
átvitel részletes megvizsgálása, melynek eszközlése egy teljes hónapra ter
jedő munkát igényelt. Ennek oka, a számadás óriási terjedelmén kívül,
— melynél fogva mintegy 1700 átviteli eset merült föl, — abban kere
sendő, hogy a gazdasági tanács által elrendelt összesített kezelés folytán, 
az 189% -iki számadásból kiemelendő zártételek igen számos esetben 
összevonandók voltak, mely eljárás eredményének helyessége, esetről- 
esetre külön számfejtés utján volt megállapítható. Növelte akomplikácziót 
a fentebbieken kivül két körülmény. Ezeknek egyike az, hogy az 1895. 
évi 335-ik számú gazdasági tanácsvégzés utasítása szerint az uj számadá
sokban a hátralékok, szemben a régebbi eljárással, következetesen kitün- 
tettettek, akár előleges, akár utólagos kamatfizetés melletti tőkék után, ha 
a kamatlejárat, az illető számadási év folyamán, bezárólag junius 30-ig 
esett. A másik pedig az, hogy az átalakitási tartozások zavaros ügyét,
— addig is, mig ez gyökeres és végleges elbírálás alá vétetnék, — szám
adáskészitő oly módon igyekezett tisztázni, hogy minden oly esetben, hol 
az 189% -iki számadásban kitüntetett hátralékok a kitett időnek nem fe
leltek meg, a hátralékos tartozás összegét, a tartozás kezdetéül kitüntetett 
határnap alapján helyesbítette.

Az utólagos kamatfizetési kötelezettségnek, illetve jogosítványnak, a 
hátrálékok kitüntetésénél történt figyelmen kivül hagyása, továbbá az
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átalakítást tartozásoknál a tartozás kezdetéül kitüntetett időnek alapul 
vétele, végül egyes felmerült tévedések rektifikálása azt eredményezték, 
hogy a hátrálékok összege az 189 */2-iki átvitel folytán némi gyarapodást 
mutat, melynek mértékét a következő adatok mutatják:

1. Tőkék utáni hátrálékok rektifikáltattak 107 esetben, — (lásd 1 •/.),
ennek folytán a hátrálék növekedése .............................. 1722* 11 •_

2. Ingatlanok utáni hátrálékok rektifikáltattak ^ e s e t 
ben (lásd 2 •/.), ennek folytán a hátrálék növekedése ... 5191-38.—

3. Átalakítási tartozások utáni hátrálékok rektifikál
tattak 142 esetben (lásd 3 ■/.),. ennek folytán a hátrálék 
növekedése ..........................................................................  1063*33.50

Összesen 261 esetben foganatosított rektifikálás foly- 
tán a hátrálék növekedése......................................................... 7976-82.50.

Az 1. és 2. szám alatti esetekben a rektifikálást kivétel nélkül he
lyesnek találtuk, ámde a 3-ik számra, t. i. az átalakítási tartozások utáni 
hátrálékok rektifikálására vonatkozólag megjegyzéseink vannak. — Ezek 
a következők:

a) Mint fentebb említettük: számadás-készitő az átalakitási tartozá
sok ügyét addig is, mig ez gyökeres és végleges elbirálás alá vétetnék, — 
oly módon igyekezett tisztázni, hogy minden oly esetben, hol az 189°/, -iki 
számadásban kitüntetett hátrálékok a tartozás kezdetéül kitett időnek 
nem feleltek meg, a hátrálékos tartozás összegét, a tartozás kezdetéül ki
tüntetett határnap alapján helyesbítette.

Ez az eljárás nézetünk szerint akkor vezetett volna egészen meg
nyugtató eredményre, ha a tartozások kezdetéül kitüntetett határnapok 
helyes volta kétségen felül állana. — Ez a körülmény pedig csakis az 
összes átalakitási tartozásoknak kezdettől fogva való levezetése után de
ríthető ki. E czél elérése végett számadás-készitő eme levezetést egybe is 
állította és munkálatát elébünk terjesztette. — Mi a nagy terjedelmű 
munkálat részletes megvizsgálásába nem bocsátkoztunk, részint mert erre 
a gazdasági tanácstól megbízást nem nyertünk, részint mert tudomásunk 
szerint az átalakitási tartozások ügye egy e czélból szervezett specialis 
bizottság elbírálása alá tartozik, mely egyedül illetékes e tárgyban az 
intézkedésre.

b) Nem vehettük tehát — az előző pontban előadottak szerint — 
tüzetes vizsgálat alá az átalakitási tartozásokról készített levezetést, mind
azonáltal számos próbák alapján bízvást állíthatjuk, hogy a számadás- 
készitő által rektifikált tételek végeredménye közelebb jár a valósághoz, 
mint a Győry-féle számadásokban kitüntetett tételeké. — Az összes áta
lakitási hátrálék ugyanis 1891 junius 30-án:

a Győry-féle 189% -iki számadás szerint ............  26,863-24.50,
a zu j: 189 V2-ik számadás s z e r in t..............................  27,926 58.— ,
1852-től 1891 jun. 30-ig terjedő levezetés szerint... 28,435-77.25.
c) Nézetünk szerint az 189 '/2 — 189 4/5 -ig terjedő számadásoknak az
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átalakítási tartozásokra vonatkozó adatai egyelőre érintetlenül hagyandók, 
hanem a teljes rendezés czéljából, számadás-készitő által 1852-től 1891 
jun. 30 ig készített levezetés haladéktalanul az átalakítási küldöttség elé 
terjesztendő, hogy a követelésekre vonatkozó adatokat végérvényesen 
állapítsa meg. — E megállapított adatok alapján kell aztán előírni 
1895/6-ra, — vagy ha ez a folyamatban levő számadás-készítés miatt aka
dályokba ütköznék, — 1897/s-ra a követeléseket.

De nemcsak a hátrálékoknál, hanem maguknál az átviendő tőkéknél 
is merültek föl egyes esetek, melyekre nézve a rektifikálás szüksége fent- 
forgott. (Lásd 4 •/.).

A rektifikálásokat kivétel nélkül helyeseknek találtuk,
Végül ugyancsak az átvitel körébe esik a tőkesegély kölcsönök lebo

nyolítási ügye is. — E fajta kölcsönök az 189°/i -iki év folyamában kelet
keztek, összesen 7, külön kezelt alapból, 31 egyházközségnél 35 rendbeli, 
— 36,570 frtra rugó kölcsöntőke helyeztetett el. (Lásd 5 ■/.).

E kölcsönök lebonyolításánál a bóldogult pénztárnok azt a sarkala
tos hibát követte el, hogy a tőketörlesztés czimén befolyt összegeket, — 
az 1890. évi 49. és 60-ik számú konventi, továbbá az 1890. évi 337. és 
1891. évi 109-ik számú egyházkerületi végzések rendelkezéseivel ellen
tétben, — bevonta az általános főnapló keretébe, a helyett, hogy kamatos 
kamataikkal együtt elkülönítve, — például letétileg, — kezelte volna. — 
Ekként számadás-készítőnek, a Győry-féle főnapló készen talált tételeit 
nyilvántartásba és számadásba kellett vezetnie, mely eljárásból aztán két 
hiba keletkezett, u. m. a tőketartozás nyilvántartása tévessé vált, továbbá 
a tőketörlesztési részletek kamatjaitól kezelési hatod számíttatott.

1. A tőketartozás nyilvántartásába becsúszott hiba a törlesztés 32-ik 
évében abban kulminálna, hogy midőn már az illető egyházak, törlesztési 
kötelezettségüknek teljesen eleget tettek, a számadások szerint még min
den 100 frtból 52 frtnyi tőketartozásuk állana fent, melylyel szemben az 
évről-évre befizetett 1 '/2%-os törlesztési részletek kamatos kamatjai szol
gálnának rekompenzáczió gyanánt, csakhogy ezek évről-évre befoglaltat
ván az illető alapok számadásaiba, a megindult kezelési módszer mellett 
aligha lehetne az ügyet szabályszerűen lebonyolítani.

2. A tőketörlesztési részletek kamatjövedelme után a kezelési hatod 
szedése meggátolná az eredeti tőke teljes kiképződését. — E tőke cson- 
kulás az első 4 év után még jelentéktelennek mondható, amennyiben az, 
az összes 36,570 frtnyi tőkesegély kölcsön, — illetőleg a 4 év alatt befi
zetett 2194 frt 20 kr tőketörlesztési részlet után befolyt s az „Iparegye
sületi takarék és hitelintézet“ 2859. sz. betéti könyvén tőkésítve levő 230 
frt 85 krnyi kamatnak egyhatodrésze, t. i. 38 frt 47 ’'.2 kr.

Nézetünk szerint mind a két hiba gyökeresen orvosolható, ha elren
deltetik a tőketörlesztési részleteknek és kamatos kamatjaiknak elkülöní
tett kezelése, természetesen abban a pénztári évben, a melyről kész napió 
tételek a lebonyolítást még nem gátolják. — Ilyenül kínálkozik az 
189 7/8-iki, — melyben az átvitelnél eszközölendő a külön választás.



Ugyanez alkalommal az addig szedett kezelési hatod is visszatérítendő a 
közszükségleti alapoktól. — A tőkesegély kölcsöntőkék pedig az egész 
törlesztési idő alatt eredeti összegükben szerepeltetendők a számadások
ban, és majd a 32 év lejártával az addig külön kezelt tőketörlesztési rész
letekből képződött összegekkel egyenlitendők ki.

TD-

A tulajdonképi számadás vizsgálatnál következőleg jártunk e l:
A nyilvántartási könyvek vezetése mellett, azoknak sorrendben kö

vetkező tételszámait egybevetettük a „Főnaplók“ é3  „Számadási köny
vek“ megfelelő tételeivel s a vonatkozó okmányokkal. Itt a részletekre 
nézve következő megjegyzéseket tesszük :

1. Ill-ik nyilvántartási könyv 296-ik lap.
Az „Ipar- s kereskedelmi bank“ által 5689. sz könyve szerint, 

189 '/.2-ik év első feléről fizetett 33 frt 02 krnyi kamat megosztásánál 
számadás-készitő, az illető napló tételhez csatolt okmány szerint járt el.

E megosztás hibás, helyes kiszámítás szerint illeti az:
I. cs. Közszüks. a lap o k a t..........  21 frt 89 kr helyett 1 2  frt 2 0  kr.

IV. cs. Nyugint. „ ............  — frt — kr „ 2 frt 77 kr.
V. cs. Márton-Keresztesi alapot 5 frt 45 kr „ 7 frt 76 kr.
V. cs. Cseh Szombati „ ... — frt — kr „ 2 frt 77 kr.

VI. cs. Szépművészeti alapokat ... 5 frt 75 kr „ 7 frt 52 kr.
Összeg 33 frt 02 kr helyett 33 frt 02 kr.

E hiba kiegyenlítése 1895/6-ban az utónaplózás rendin foganato
sítható.

2. Ill-ik nyilvántartási könyv 274-ik lap.
Az „Alföldi takarékpénztár“ által 189 '/,-ről fizetett 295 frt 77 

krnyi kamat megosztásánál számadás-készitő, az illető napló tételhez csa
tolt okmány szerint járt el.

E megosztás hibás, helyes kiszámítás szerint illeti az:
V-ik cs. Rhédey a la p o t ............  52 frt 01 kr helyett 26 frt 06 kr.
I ső cs. Közszüks. alapokat ... 243 frt 76 kr „ 269 frt 71 kr.

Összeg 295 frt 77 kr helyett 295 frt 77 kr.
Minthogy a Rhédey alap az 1894. évi 414. sz. gazd. tanácsi és 437. 

sz. egyházkerületi végzés rendelkezése szerint a kumulative kezelt I. cs. 
Közszükségleti alapok közé teendő át: a jelölt hiba, eme rendelkezés foga
natosítása esetén, önmagától kiegyenlítődik.

8
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3. IV-ik nyilvántartási könyv 62-ik lap.
Nagy Bálintné 630 frt tőketartozása után 189%-re 37 frt 80 kr 

kamat van előírva követelésül.
Ez az előírás hibás, mert nevezett adós az 189°/,-ik pénztári év fo

lyamán a kamatokat 1892 jan. 13-ig kifizette, minek folytán csak egy 
félévi kamatot, t. i. 18 frt 90 krt kellett volna 189%-re követelésül 
előírni.

A tőke 189% -ben kifizettetvén: ajelölt hiba azzal a másik hibával 
egyenlittetett ki, hogy a hibásan előhozott hátrálókon kívül, — mely az 
összes kamatkövetelést különben helyesen foglalta magában, — a külön
ben 189% -re esedékes kamatkövetelés nem tüntettetett ki.

4. l-sö nyilvántartási könyv 53-ik lap.
Benke János 200 frt tőketartozása után 189%-ra 6 frt kamathátrá- 

lék vitetett át.
Ez az átvitel hibás, mert l8 9 4/ä-ben 1895 jul. 1-ig terjedőleg kifizet

vén a kamatokat: hátraléka nincs, ekként az 189%-ra átvitt 6 frt hát- 
rálék törlendő.

5. Ill-ik nyilvántartási könyv 442-ik lap.
„Nyíregyházi takarékpénztári részvény“ után 1893-ról esedékes 

osztalékot a pénztári hivatal elmulasztotta bevételezni az 189%-iki pénz
tári évben. — E mulasztás miatt indított nyomozódás folytán a nyiregy- 
házai takarékpénztár azt az értesítést küldte, hogy 1893-ban 44 frt fizet
tetett ki az elküldött 30-ik számú szelvényért. Számadás-készítő e 44 
frtot, az 189% -re esedékes osztalék gyanánt naplózta el a helyesbítésekre 
rendelt pótnaplóban.

Ez a naplózás hibás, mert ama 44 frt egy és ugyanaz az összeg, az 
189%-ról naplóba vezetett 43 frt 90 krral, odaértve t. i. a postaköltség 
czimén levont 10 krt. A pénztári hivatal 189%. évi mulasztása pedig az
zal üttetett helyre, hogy 189%-ban két évi osztalék vétetett ki és köny
veltetek el.

Az 189%-iki naplózási hiba kiegyenlítéséül ama 44 frt az 189%-iki 
átvitelnél úgy általában az összesített készpénzből, mint a „Bodnár- 
Szondy“ alap készpénzéből s egyszersmind a (jyőry-féle követelési össze
gekből kihagyandó.

6. Az itt 1 — 5. szám alatt elsorolt eseteken kívül ki kell még emel
nünk 29 tételt, melyekről a kimutatást 6 '/. alatt mellékeljük, ezek — 
nézetünk szerint — az 189 % — 189 4/ő -iki számadás keretén kivül esz- 
közlendő tisztázást, illetőleg e czélból hozandó gazdasági tanácsvégzéseket 
igényelnek. — „Jegyzet“ alatt mindenik tételnél elmondjuk a tisztázásra, 
illetőleg a rendezésre vonatkozó javaslatainkat.



7. A jelzett hibák kivételével a számadások tételeit a naplókéval, a 
nyilvántartási könyvekével és a vonatkozó okmányokkal megegyezőknek, 
a számfejtéseket és csoportosításokat, helyeseknek találtuk.

10

ZE.

Itt soroljuk el a Győry-féle „Főnaplóknak“ azon tételeit, melyeket 
számadás készítő, az 1896. évi 74-ik sz. gazdasági tanácsvégzés 2-ik és 
5-ik pontjában foglalt utasítások alapján helyesbített. Ezek a következők:

1891/2.
I. 1891 jul. 1 ., I. t. sz. a. „Készpénz maradvány 1891 jun. 90-ról“ 

czim alatt 19,931 *970 5  frt van kitüntetve.
Ezt azt összeget számadás-készítő 21,131 97 0 5  frtra helyesbítette.
Különbség számot adó pénztári hivatal kárára: 1200 frt. (Lásd 1/7. 

sz. mellékletet).
II. 1892 jan. 8 ., VII. cs. Menyhárt János alapot illetőleg a „Debr. 

I-ső tkptr“ 28,592. sz. könyvön kamat czirnén kivétetett 9 frt 09 kr, 
ugyanez tőkésittetett. - -  A Győry-féle „Főnapló“-ból ez a két tétel kima
radván : pótnaplóba vezettetett.

E tételek közül egyik bevétel, másik kiadás lévé' : egymást kiegyen
lítik, ennélfogva a számotadó pénztári hivatallal való elszámoláskor figyel
men kívül hagyhatók — (Lásd III. nyilvántartási könyv 4 4 5 -ik lapját és 
magát a betéti könyvet).

III. 1892 jun. 30., 2696. t. sz. a. I. cs. Pálffy-alap javára 48 frt ka
matjövedelem van kitüntetve állítólag a Debr. első takarékpénztár 17,918. 
sz. könyvén levő 1 2 0 0  frt tőke után.

Számadás-készítő ama 48 frtot törölte, mert az alapul kitüntetett 
1 2 0 0  frt betéti tőke nem létezik, nem létező tőkének pedig kamatja sem 
lehet.

Számot adó pénztári hivatal javára esik 48 frt. (Lásd III. nyilv. tart. 
könyv 258-ik lapját és 1/7. sz. mellékletet).

IV. 1892 jan. 25, 1517/531. t. sz. a. Sóltra alap javára 549 frt 1 0  

kr; 1518/531. t. sz. a. II. cassa javára 54 frt 90 kr; !S92 január 26. 
1531/ad. 531. t. sz. a. pedig ismét a Soltra alap javára 56 frt kamat fizet
tetett a Sinay Antal 22,000 frt tőketartozása után.

Számadás-készítő a hibás megosztást akként rektifikálta, hogy a ka
matból a Soltra alap javára 600, a II. cassáéra pedig 60 frt essék.

A számotadó pénztári hivatallal való elszámolást nem érinti. (Lásd 
IV. nyilvántartási könyv 85. lap.)
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1892/3.

V. 1892. jul. 1 . 1 . t. sz. a. „Készpénzmaradvány 1892. jun. 30-ról“ 
czim alatt 20,384 frt 6305 kr. van kitüntetve.

Ezt az összeget számadás-készítő, az 1891/2-iki pétnapló rendin 
foganatosított helyesbítések értelmében rektifikálván, az 1892. jun 30-ról 
átviendő készpénzmaradványt 21,486 frt 6305 krban tüntette ki.

E rektifikálás a számotadó pénztári hivatallal való elszámolást nem 
érinti.

VI. 1893. ápril 24-én Süvöltős Imre, az Y. cs. Miklóssy Mózesné ala
pot illető 300 frt tőketartozását és ennek 5 frt 65krnyi esedékes kamatját 
befizette.

Ez összegeket boldogult pénztárnok az 1892/3-iki naplóba nem ve
zette be; ennélfogva számadás-készítő mindkét tételt beiktatta az ez évi 
pótnaplóba.

Számotadó pénztári hivatal kárára esik 305 frt 65 kr. (Lásd IY. 
nyilvántartási könyv 110-ik lapját és 2/7. sz. mellékletet.)

VII. 1893. ápril 25-én, vagy 5-én Debreczen sz. kir. város pénztára 
Dr. Ozory István jogtanár ápril—junius havi fizetése czimén áttett a fő
iskolai pénztárba 425 fi tot.

Ez összeget boldogult pénztárnok nem vezette naplóba, ennélfogva 
számadás-készitő e mulasztást pótnaplózás utján pótolta.

Számotadó pénztári hivatal kárára esik 425 frt. (Lásd III. nyilván
tartási könyv 204. lapját és 3/7. sz. mellékletet.)

Vili. 1893. május 25., 2570. t. sz. a. a Tüdős Jánosnak a Szabó B. III. 
alap pénztárából 9 hold 721 □  öl területű ondódi föld ára gyanánt k i
fizetett 3000 frtot a „Tőkésítés“ czimü kiadási rovatba vezette.

Számadás-készitő ez összeget a „Költség“ ezimii rovatba vitte át.
Ez a helyesbítés a számotadó pénztári hivatallal való elszámolást 

nem érinti. (Lásd „Dologi kiadások“ nyilvántartó könyvének 80-ik lapját.
IX. 1893. jun. 30, 2958. t. sz. a. I. cs. Pálfy-alap javára 48 frt ka

matjövedelem van bevezetve állítólag a „Debr. I. takarékpénztár............“
sz. betéti könyvén levő tőke után.

Számadás-készitő ama 48 frtot törölte a fentebb III. szám alatt elő
adott indok alapján.

Számotadó pénztári hivatal javára esik 48 frt.
X. A t.-dadai egyház a főiskolai pénztárból nyert 2 0 0  frt segély - 

összeget, átalakítási évjáradék tartozásának megfelelő tőketörlesztése czél- 
jából, a főiskolai pénztárban benthagyta.

Boldogult pénztárnok, az általa a t.-dadai birtok terhére kiadásba 
helyezett 2 0 0  frtot, a t. dadai egyház tartozásának törlesztése gyanánt 
nem iktatta a pénztár bevételei közzé, ennélfogva számadás-készitő e mu
lasztást pótnaplózás utján pótolta.

Számotadó pénztári hivatal kárára esik 200 frt. (Lásd IV. nyilván
tartási könyv 137-ik lapját és 4/7. sz. mellékletet.)
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XI. 1893. jun. 30., 3011. t. sz a. VII. cassa terhére „Az ipar s ke
reskedelmi banknál“ ............  sz. könyvön tétel czim szerint 2800 frt
tőkésittetik.

E betétei az 1892/3-iki év folyamában tényleg nem fordult elő, ennél
fogva számadás készítő által töröltetett.

Számotadó pénztári hivatal kárára esik 2800 frt. (Lásd 5/7. sz. mel
lékletet.)

1893/4.

XII. 1893. juh 1., 1. t. sz. a. „Készpénz maradvány 1893. jun. 30-ról“ 
czim alatt 24,735 frt 0955 kr. van kitüntetve.

Ezt az összeget számadás-készítő az 1892/3-iki pótnapló rendin foga
natosított helyesbítések értelmében rektifikálván, az 1893. junius 30-ról 
átviendő készpénz maradványt 29,569 frt 7455 krban tüntette ki.

E rektifikálás a számotadó pénztári hivatallal való elszámolást nem 
érinti.

XIII. 1893. julius 4-ikén a főiskolai tanárok 310 frtot fizettek be 
ju l.—szept. havi járadék czimén a IV. cs. „Nyugintézeti pénztár“ javára.

Ez összeget boldogult pénztárnok nem vezette naplóba, ennélfogva 
számadás-készítő e mulasztást pótnaplózás utján pótolta.

Számotadó pénztári hivatal kárára esik 310 frt. (Lásd III. nyilván
tartási könyv 386-ik lapját és 6/7-ik számú mellékletet.)

XIV. 1893. aug. 18-ikán Ujlaky Ignáczné 100 frt tőketartozása után 
3 frt kamatot fizetett.

Boldogult pénztárnok ez összeget nem naplózta el, ennélfogva szárn- 
adást-készitő e mulasztást pótnaplózás utján pótolta.

Számotadó pénztári hivatal kárára esik 3 frt. (Lásd II. nyilvántar
tási könyv 313-ik lapját és 7/7. sz. mellékletet.

XV. 1893. szept. 30-ikán a „Debreczeni ipar- s kereskedelmi bank“ 
o7b3/3407 . sz. könyvén az I. cs. részére tőkésittetett 2800 frt.

Boldogult pénztárnok ez összeget nem naplózta el, ennélfogva szám- 
adás-készitő e mulasztást pótnaplózás utján pótolta

Számotadó pénztári hivatal javára esik 2800 frt. (Lásd III. nyilván
tartási könyv 298. lapját és 8/7. sz. mellékletet.)

XYI. 1893. okt. 4-én Jakabfalvy Lászlóné az V. cs. Szártóry-alapot 
illető 2000 frt tőke után 30 frt kamatot fizetett.

Boldogult pénztárnok ez összeget nem naplózta el, ennélfogva szám
adás-készítő e mulasztást pótnaplózás utján pótolta.

Számotadó pénztári hivatal kárára esik 30 fit. (Lásd I. nyilvántartási 
könyv 300-ik lapját és 9/7. sz. mellékletet.)

XVII. Még az 1891/2-ik év folyamában eladatott 2000 írtért Jakab
falvy Lászlónknak a t.-dadai urilak, mely vételár 1892. márcz. 13-tól 
kezdődőleg számitott 6°/0-os kamat mellett vevőnél meghagyatott. E 2000 
frtot tehát, mint bevételt a jövedelmek között, egyszersmind pedig mint
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kiadást a tőkésítések között el kellett volna naplózni. Minthogy ezt boldo
gult pénztárnok elmulasztotta, számadás-készítő e mulasztást az 1893/4-iki 
pótnaplózás utján pótolta.

E tételek közül egyik bevétel, másik kiadás lévén: egymást kiegyen
lítik, ennélfogva a számotadó pénztári hivatallal való elszámoláskor figyel
men kivül hagyhatók. (Lásd IV. nyilvántartási könyv 57-ik lap és I-ső 
nyilvántartási könvv 300-ik lap.)

XVIII. 1893. nov. 6-ikán Nadányi Kornél 4000 frtnyi hagyományi 
tőkéje a VI cs. Szépművészeti alapok részére bevétetett, de egyúttal a 
82/893. g. t. v. szerint Zöld Jánosra mint kölcsöntőke átruháztatott. E 
4000 frtot tehát, mint bevételt a jövedelmek között, egyszersmind pedig 
mint kiadást a tőkésítések között el kellett volna naplózni. — Minthogy 
ezt boldogult pénztárnok elmulasztotta, számadás-készítő e mulasztást 
pótnaplózás utján pótolta.

E tételek közül egyik bevétel, másik kiadás lévén: egymást kiegyen
lítik, ennélfogva a számotadó pénztári hivatallal való elszámoláskor figyel
men kivül hagyhatók. (Lásd IV. nyilvántartási könyv 53-ik lapját és II. 
nyilvántartási könyv 354-ik lapját.)

XIX. 1893. nov. 21-én Katona Gábor 1700 frt tőke után 51 frt ka
matot fizetett be a IV. cs. nyugintézet pénztárába.

Boldogult pénztárnok ez összeget nem naplózta el, ennélfogva szám
adás-készítő e mulasztást pótnaplózás utján pótolta.

Számotadó pénztári hivatal kárára esik 51 frt. (Lásd I. nyilvántartási 
könyv 331 -ik lapját és 10/7.. sz. mellékletet.)

XX. 1893. nov. 28-ikán Nemes József 650 frt tőke után az 1893. 
október 6-tól 1894. ápril 6-ig esedékes 6% -°s kamatot befizette az 1058. 
számú naplótétel szerint. Ugyanazon napon, az 1065. naplótétel szerint, 
ugyanazon tőke után, ugyanazon időről, ugyanazt a kamatot, t. i. 19 frt 
50 krt még egyszer befizette. Ez utóbbi tételt boldogult pénztárnok téve
désből vezette be, ennélfogva azt számadás-készitő pótnaplózás rendin 
törölte.

Számotadó pénztári hivatal javára esik 19 frt 50 kr. (Lásd II nyil
vántartási könyv 74-ik lapját és 11/7. sz. mellékletet.

XXI. 1893. decz. 2-ikán Csapó Péter 600 frt tőke után 18 frt kamatot 
fizetett. Ez összeg helyett az 1098, 1099 és 1100-ik naplószámok alatti 
hibás megosztás folytán 18 frt 20 krt naplózott el boldogult péüztárnok. 
A hiba az 1099-ik naplótétel szám alatt követtetett el, a mennyiben 168 
frt tőke után az esedékes 5 frt 04 kr. kamat helyett 5 frt 24 kr. iktatta
tok be. Számadás-készitő e hibát pótnaplózás utján rektifikálta.

Számotadó pánztári hivatal javára esik 20 kr. (Lásd I. nyilvántartási 
könyv 111- iklapját és 18/7. sz. mellékletet.)

XXII. 1893. deczember 11-ikén Mózes Ferencz 2000 frt tőke után 
60 frt kamatot fizetett.

Boldogult pénztárnok ez összeget nem naplózta el, ennélfogva szám
adás-készitő e mulasztást pótnaplózás utján pótolta.
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Számotadó pénztári hivatal kárára esik 60 frt. (Lásd II. nyilvántartási 
könyv 25-ik lapját és 13/7. sz. mellékletet.)

XXIII. 1893. deczember 31-ikén 1290. t. sz. a. az asszonyvásári egy
ház átalakítási évjáradék tartozásának kiegyenlítése czimén 315 irtot 
fizetett be.

Boldogult pénztárnok ez összeget a tőkebefizetések között irta be
vételre, holott jövedelem czimen kellett volna elnaplóznia. Számadás- 
készitő pótnaplózás utján hajtotta végre a rektifikálást.

E rektifikálás a számotadó pénztári hivatallal való elszámolást nem 
érinti (Lásd III. nyilvántartási könyv 6-ik lapját.)

XXIV. 1894. február 10-ikén özv. Vetésy Gáborné az ugyanazon na
pon felvett 700 frt kölcsöntőke után kifizette a 21 frtnyi előleges félévi 
kamatot.

Boldogult pénztárnok ez összeget nem naplózta el, ennélfogva szám- 
adás-készitő a mulasztást pótnaplózás utján pótolta.

Számotadó pénztári hivatal kárára esik 21 frt. (Lásd IY. nyilván
tartási könyv 139-ik lapját és 14/7. sz. mellékletet.)

XXV. 1894. ápril 13-án Pongor Sándor 200 frt tőke után 6 íorint 
kamatot fizetett.

Ez összeg helyett a 2299. és 2300. napló számok alatti hibás meg
osztás folytán boldogult pénztárnok 6 frt 10 krt naplózott el. A hiba a 
2300-ik napló szám alatt követtetett el, a mennyiben 95 frt tőke után az 
esedékes 2 frt 85 kr. helyett 2 frt 95 kr. iktattatott be. Számadás-készítő 
e hibát pótnaplózás utján rektifikálta.

Számotadó pénztári hivatal javára esik 10 kr. (Lásd II. nyilvántar
tási könyv 132-ik lapját és 15/7. sz. mellékletet.)

XXVI. 1894. május 18-án Mátyás József 300 frt tőke után 9 frt ka
matot fizetett be.

Boldogult pénztárnok ez összeget nem naplózta el, ennélfogva szám
adás-készítő e mulasztást pótnaplózás utján pótolta.

Számotadó pénztári hivatal kárára esik 9 frt. (Lásd I. nyilvántartási 
könyv 473-ik lapját és 16/7. sz. mellékletet.)

XXVII. 1894. május 22-ikén ifj. Mihucz János 400 frt kölcsöntőke 
után 12 frt kamatot fizetett be.

Boldogult pónztárnok ez összeget nem naplózta el, ennélfogva szám
adás-készítő e mulasztást pótnaplózás utján pótolta.

Számotadó pénztári hivatal kárára esik 12 frt. (Lásd I. nyilvántartási 
könyv 498-ik lapját és 17/7. sz. mellékletet.)

XXVIII. 1894. május 25-én Dr. Szikszay Imre 800 frt kölcsöntőke 
után 48 frt kamatot fizetett be.

Boldogult pénztárnok ez összegnek csak felét, t. i. 24 frtot vezette 
naplóba, a 2577-ik számú tétel alatt, ennélfogva számadás-készitő a hibás 
tételt pótnaplózás utján rektifikálta.

Számotadó pénztári hivatal kárára esik 24 frt. (Lásd II. nyilvántar
tási könyv 221-ik lapját és 18/7. sz. mellékletet.)
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XXIX. 1894. junius 19-én Tóth Ferencz 700 frt tőke után 21 frt ka
matot fizetett.

Boldogult pénztárnok ez összeget nem naplózta el az 1893/4-ik év
ben, ennélfogva számadás-készítő e mulasztást pótnaplózás utján pótolta.

Száinotadó pénztári hivatal kárára esik 21 frt. (Lásd II. nyilvántar
tási könyv 275-ik lapját és 19/7. sz. mellékletet.)

XXX. „Nyíregyházai takarékpénztári részvény“ után 1893-ról esedé
kes osztalékot a pénztári hivatal elmulasztotta bevételezni az 1893/4-iki 
pénztári évben.

Számadás-készitő e mulasztás pótlásául a 20/7. sz. melléklet téves 
felhasználása alapján pótnaplózás utján bevételbe vezetett 44 frt jöve
delmet.

E pótnaplózási tétel, e jelentésünknek D) 5. száma alatt előadottak 
szerint téves, ennélfogva az 1895/6-iki átvitelnél úgy általában az össze
sített készpénzből, mint a „Bodnár —Szondy alap“ készpénzéből is ki
hagyandó.

Számotadó pénztári hivatallal szemben pedig figyelmen kivül ha
gyandó. (Lásd III. nyilvántartási könyv 442-ik lapját és 20/7. számú mel
lékletet.)

XXXI. 1893. január 27-én 1589. napló szám szerint Y. cassát illető
leg az „Iparegyesületi takarék- és hitelintézet“ 2829. sz. betéti könyvén 
111 frt 11 krt fizetett ki. Ez összeg nem egyszerű kamatkivétel, hanem 
tőkésített kamat visszafizetése, tehát „Tőke befizetés“, mely ennélfogva 
ezen a czimen és nem — mint boldogult pénztárnok eszközölte — „Jöve
delem“ czimen lett volna elnaplózandó.

Számadás-készitő e hibát az 1 893/4-ik évi pótnaplóban akként rekti- 
fikálta, hogy ama 111 frt 11 krt 3001/B napló szám alatt költség gyanánt 
kiadásba tette, a 3001/C napló szám alatt pedig illetékes helyére a „Tőke 
befizetés“ rovatába iktatta be.

E tételek közül egyik bevétel, másik kiadás lévén: egymást kiegyen
lítik, ennélfogva a számotadó pénztári hivatallal való elszámoláskor figyel
men kivül hagyhatók. (Lásd Dologi kiadások könyének 200, 173, 49, 107, 
201 -ik lapjait és IY. nyilvántartási könyv 179. lapját s 21/7. számú mel
lékletet.)

1894/5.
XXXII. 1894. jui. 1. 1. t. sz. a. „Készpénz maradvány áthozat 1894. 

junius 30-ról“ ezim alatt 25,455 frt 71 kr. van kitüntetve.
Ezt az összeget számadás-készitő az 1893/4-iki pótnapló rendin 

foganatositott helyesbítések értelmében rektifikálván, az 1894. jun. 30-ról 
átviendő készpénzmaradványt 28,055‘5555 frtban tüntette ki.

E rektifikálás a számotadó pénztári hivatallal való elszámolást nem 
érinti.

XXXIII. 1894. jun. 19-én Tóth Ferencz 700 frt tőke után 21 frt ka
matot fizetett, a mint ez fentebb a XXIX. sz. a. tárgyaltatott.
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Boldogult pénztárnok ez összeget az 1894/5-iki főnaplóba vezette be, 
a 90-ik tételszám alatt.

Minthogy már a fentebbi XXIX. számú pont szerint a pótnaplózás 
rendin, a befizetés idejének megfelelőleg, 1893/4-ben beiktattatott a be
fizetett 21 frt: számadás-készitő e tételt az 1894/5-iki pótnaplózás rendin 
törölte.

Számotadó pénztári hivatal javára esik 21 frt. (Lásd II. nyilvántar
tási könyv 275-ik lapját, továbbá IV. nyilvántartási könyv 96-ik lapját 
és 19/7. sz. mellékletet)

XXXIV. 1894. jul. 27-ikén Meiseis Arnold t.-dadai albérlő a Szomjas
féle haszonbérnek egy részletéül 2375 frtot befizetett a főiskolai pénztárba.

Boldogult pénztárnok ez összeget nem naplózta el, ennélfogva szám
adás-készítő e mulasztást pótnaplózás utján pótolta.

Számotadó pénztári hivatal kárára esik 2375 frt. (Lásd IV. nyilván
tartási könyv 116 ik lapját és 22/7. sz. mellékletet.)

XXXV. 1894. szept. 29-én Veesey Lajosné 4000 frt tőke után 120 
frt kamatot fizetett be.

Boldodult pénztárnok ez összeget nem naplózta el, ennélfogva szám
adás-készítő e mulasztást pótnaplózás utján pótolta.

Számotadó pénztári hivatal kárára esik 120 frt. (Lásd II. nyilván
tartási könyv 337-ik lapját és 23/7. sz. mellékletet.)

XXXVI. 1894. okt. 3-án Nagy Kálmán 15,000 frt tőke után 450 frt 
kamatot fizetett be.

Boldogult pénztárnok ez összeget nem naplózta el, ennélfogva szám
adás-készítő e mulasztást pótnaplózás utján pótolta.

Számotadó pénztári hivatal kárára esik 450 frt. (Lásd II. nyilván
tartási könyv 42-ik lapját és 24/7. sz. mellékletet)

XXXVII. 1894. okt. 20 án Bodnár Gábor 1200 frt tőke után 36 frt 
kamatot fizetett be.

Boldogult pénztárnok ez összeget nem naplózta el, ennélfogva szám
adás-készítő e mulasztást pótnaplózás utján pótolta.

Számotadó pénztári hivatal kárára esik 36 frt. (Lásd I. nyilvántar
tási könyv 82-ik lapját és 25/7. sz. mellékletet.)

XXXVIII. 1894. nov. 9-én a mező-keresztesi egyház 3200 frt tőke 
után 96 frt kamatot fizetett.

Boldogult pénztárnok ez összeget nem naplózta el, ennélfogva szám
adás-készítő e mulasztást pótnaplózás utján pótolta.

Számotadó pénztári hivatal kárára esik 96 frt. (Lásd I. nyilvántartási 
könyv 492 ik lapját és 26/7. sz. mellékletet.)

XXXIX. 1894. nov. 9-én Árva Mihály 2000 frt tőke után 60 frt ka
matot fizetett.

Boldogult pénztárnok ez összeget nem naplózta el, ennélfogva szám
adás-készítő e mulasztást pótnaplózás utján pótolta.

Számotadó pénztári hivatal kárára esik 60 frt. (Lásd I. nyilvántartási 
könyv 11 -ik lapját és 27/7. sz. mellékletet.)
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XL. 1893. ápril 24-én Süvöltős Imre az V. cs. „Miklóssy Mózesné- 
alap“-ot illető 300 frt tőke tartozását és ennék 5 frt 65 krnyi esedékes 
kamatját befizette.

Boldogult pénztárnok ez összegeket nem a befizetéssel egyidejűleg, 
hanem az 1894/5-iki évben naplózta el. E mulasztás a fentebbi YI. szám 
szerint rektifikáltatván: itt ez összegek számadás-készitő által töröltettek.

Számotadó pénztári hivatal javára esik 305 frt 65 kr. (Lásd e jelen
tés E), YI. számát, továbbá IV. nyilvántartási könyv 110-ik lapját, végül 
2/7. számú mellékletet.)

XLI. 1894. decz. 31-én Jakab József 100 frt tőke után 6 frt kama
tot fizetett be.

Boldogult pénztárnok ez összeget nem naplózta el, ennélfogva szám
adás-készitő e mulasztást pótnaplózás utján pótolta.

Számotadó pénztári hivatal kárára esik 6 frt. (Lásd I. nyilvántartási 
könyv 298. sz. lapját és 28/7. sz. mellékletet.)

XLII. 1895. jan. 13 án Rózsa Sándor főiskolai háznagy 1000 frtot 
adott be a főiskolai pénztárba.

Boldogult pénztárnok ez összeget nem naplózta el, ennélfogva szám
adás-készitő e mulasztást pótnaplózás utján pótolta.

Számotadó pénztári hivatal kárára esik 1000 frt. (Lásd IY. nyilván
tartási könyv 87-ik lapját és 29/7. sz. mellékletet.)

XLI1I. 1895. január 12-én az „Ipar és kereskedelmi bank“ 3653, sz. 
könyvén tőkésítésre kiadatott 7 frt 42 kr.

Boldogult pénztárnok ez összeget nem naplózta el, ennélfogva szám
adás-készitő e mulasztást pótnaplózás utján pótolta.

Számotadó pénztári hivatal javára esik 7 frt 42 kr. (Lásd IV. nyil
vántartási könyv 97-ik lapját.)

XLIV. 1895. január 17-én a kraszna-mihályfalvai egyház 800 frt tőke 
után 24 frt kamatot fizetett be.

Boldogult pónztárnok ez összeget nem naplózta el, ennélfogva szám
adás-készitő e mulasztást pótnaplózás utján pótolta.

Számotadó pénztári hivatal kárára esik 24 frt, (Lásd I. nyilvántartási 
könyv 428-ik lapját és 30/7. sz mellékletet.)

XLV. 1895. márcz. 29-én Lövey János 4000 frt tőke után, 2208. 
napló szám szerint fizetett 26 frt 67 kr. kamatot Ugyanazon napon 2000 
írt tőke után, 2209. napló szám szerint fizetett 13 frt 33 kr. kamatot.

Boldogult pénztárnok ezen 40 frtnyi kamat fizetést 1895. ápril Í jén 
2336. napló szám alatt még egyszer elnaplózta. Számadás-készitő a hibát 
akként rektifikálta, hogy a 2336 napló sz. alatti 40 frt bevételi tételt törölte.

Számotadó pénztári hivatal javára esik 40 frt, (Lásd I. nyilvántartási 
könyv 452. és 453. sz. lapjait.)

XLVI. 1895 ápril 1-jén Nagy Péter 2000 frt tőke után 180 frt ka- 
kamatot fizetett be.

Boldogult pénztárnok ez összeget nem naplózta el, ennélfogva szám
adás-készitő e mulasztást pótnaplózás utján pótolta.

Jelentés a főisk. számadások vizsgálatáról, 2
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Számotadó pénztári hivatal kárára esik 180 frt. (Lásd II. nyilván
tartási könyv 51-ik lapját és 31/7. számú mellékletet.)

XLVII. 189Ó ápril 29 én ifj. Heykál Ede kertész segéd január—ápril 
havi fizetése czirnén 33 frt 33 kr fizettetett ki a pénztárból.

Boldogult pénztárnok ez összeget nem naplózta el, ennélfogva szám- 
adás-készitő e mulasztást pótnaplózás utján pótolta.

Számotadó pénztári hivatal javára esik 33 frt 33 kr. (Lásd Személyi 
kiadások nyilvántartási könyvének 173. lapját.)

XLVIIl! 1895 május 28-án Kádár István 200 frtnyi hagyománya be
fizettetett.

Rózsa Sándor helyettes-pénztárnok ez összeget „Tőkebefizetés“ czirnén 
naplózta el a bevételek között.

Számadás-készítő e tételt törölvén, a 200 frtot áttette a „Jövedelem“ 
czimű rovatba.

E rektifikálás a számotadó pénztári hivatallal való elszámolást nem 
érinti. (Lásd IV. nyilvántartási könyv 53. lapját.)

XLIX. 1895 junius 30 án a „Debreczeni első takarékpénztár“ 33,608. 
számú könyvén 2 frt 26 kr kamat fizettetett ki, ugyanezen összeg ugyan
akkor tőkésittetett is.

Rózsa Sándor helyettes-pénztárnok ez összeget nem naplózta el, 
ennélfogva számadás-készítő e mulasztást pótnaplózás utján pótolta.

E tételek közül egyik bevétel, másik kiadás lévén, egymást kiegyen
lítik, ennélfogva a számotadó pénztári hivatallal való elszámoláskor figyel
men kivül hagyhatók. (Lásd IV. nyilvántartási könyv 74. lapját.)

L. 1895 junius 30-ikán az „Alföldi takarékpénztár“ 5757. számú 
könyvén tőkésítésre kiadatott 1 frt 43 kr.

Rózsa Sándor helyettes-pénztárnok ez összeget nem naplózta el, 
ennélfogva számadás-készítő e mulasztást pótnaplózás utján pótolta.

Számotadó pénztári hivatal javára esik 1 frt 43 kr. (Lásd IV. nyil
vántartási könyv 100 lapját)

Ll. 1895 január 7-én V. Magyar Lajos 700 frt tőketartozásából 
visszafizetett 300 frtot.

Boldogult pénztárnok ez összeget nem naplózta el, ennélfogva szám
adás-készítő e mulasztást pótnaplózás utján pótolta.

Számotadó pénztári hivatal kárára esik 300 frt. (Lásd I. nyilvántar
tási könyv 462. lapját és 32/7. számú mellékletet.)

Lll. Az 189%-iki főnapló 67. lapján a 3130. tételszám után folyó 
szám nélkül bevezetett, két naplóigazitási tételt számadás-készítő egy
szerűen figyelmen kivül hagyta, azon okból, mert az illető naplóigazitások 
előzőleg már a maguk helyén foganatosíttattak.
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F .

Az előző 1— LII. számok alatt elsorolt adatok szerint:
Számotadó pénztári hivatal kárára esik ............ 10,162 65

» » » javára „ ............  3,324'63
189 V2 — 1894/.-ig a számadások szerint fölmerült

pénztári hiány ......................................  77 6,838-02
(Lásd 8. számú mellékletet.)
Minthogy már e jelentés E. alatti XXX. számában előadottak szerint 

a nyíregyházai takarékpénztári részvény osztaléka czimén 44 írtnak köve
telésbe tétele téves, minthogy továbbá boldogult pénztárnok jogutédjával 
a pénztárnak 1895 junius 6-iki átvétele alkalmával a napló alapján rész
leges elszámolás történt, melynek alapján 1895 május 8-tól a 2610-ik 
tételszámon kezdve a „Főnapló vezetését, illetve a pénztári kezelést Rózsa 
Sándor helyettes pénztárnok vette át, — minthogy végül részint az 
189 */2 —1894/5-ig terjedő számadások keretében, részint azon kívül merült 
föl nehány, — a számadás vizsgálat közben megállapított —  tétel, melyek 
a fentebb kitüntetett pénztári hiány összegére módosító befolyással 
vannak:

minden figyelembe veendő adatot egybegyűjtve, a néhai Győry Elek 
volt pénztárnok elleni követelés összegét következőleg mutatjuk ki-.

1. Ezen jelentésünk E. XXX. száma alatt a kitüntetett pénztári hiány 
csökkenése 44 frt.

Tehát uh. Győry Elek javára esik 44 frt.
2. Ezen jelentésünk E. XLV. és X L VII. számai alatt kitüntetett 

73 frt 33 krra nézve a pénztárnak 1895 junius 6-iki átvételekor az elszá
molás megtörtént és igy a kitüntetett pénztári hiány gyarapodása 
73 frt 33 kr.

Tehát nh. Győry Elek kárára esik 73 frt 33 kr.
(Lásd 9. sz. mellékletet.)
3. Ezen jelentésünk E. L. száma alatt kitüntetett 1 frt 43 kr. Rózsa 

Sándor h. pénztárnok javára esik és igy ezen összeg a Győry-féle hiányt 
nem kevesbíti.

Tehát nh. Győry Elek kárára esik 1 frt 43 kr.
4. 1892 junius 30-án 2758. napló szám alatt, a hegyköz-újlaki egy

ház által kamat czimén befizetett 6 frt26k r helyett, boldogult pénztárnok 
6 írt 29 krt vezetett be.

Tehát nh. Győry Elek javára esik 3 kr.
(Lásd I. nyilvántartási könyv 281. lapját.)
5. 1895 január 24-én a h.-nánási egyház 5600 frt tőke után, 1895 

február 24-től junius 29-ig esedékes kamat czimén 116 forint 67 krajczárt 
fizetett be.

Boldogult pénztárnok ezen összeg helvett, 1738. naplószám alatt
2*
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115 frt 73 krt vezetett be. — A 9 4 krnyi különbség, a kitüntetett pénz
tári hiányt gyarapítja.

Tehát néhai Győry Elek kárára esik 94 kr.
(Lásd I. nyilvántartási könyv 277. és IV. nyilvántartási könyv 89. 

lapját.
6. 1891. január 22-én Benke János 200 frt tőke után 6 frt kamatot 

fizetett.
Boldogult pénztárnok ezt az összeget nem naplózta el. Ez a 6 frt a 

kitüntetett pénztári hiányt gyarapítja.
Tehát nh. Győry Elek kárára esik 6 frt.
(Lásd 10. sz. mellékletet.)
7. „Simay-Nagy alap“ 189%. évi számadási főkönyvének 1 9. lapján, 

54. naplószám szerint: „Kezelési hatodba, a tőkepénztárhoz áttétetett 
289 frt 40 kr.“

Boldogult pénztárnok ez összeget nem naplózta el a tőkepénztár 
bevételei közt.

Ez összeg a pénztári hiányt gyarapítja.
Tehát nh. Győry Elek kárára esik 289 frt 40 kr.
(Lásd III. nyilvántartási könyv 233. lapját és 11. sz. mellékletet.)
8. „Simay-Nagy alap“ 189'%. évi számadási főkönyvének 24. lapján, 

59. naplószám szerint: „Kezelési hatodba, a tőkepénztárhoz áttétetik 
242 frt 33 kr.“

Boldogult pénztárnok ez összeget nem naplózta el a tőkepénztár be
vételei közt.

Ez összeg a pénztári hiányt gyarapítja.
Tehát nh. Győry Elek kárára esik 242 frt 33 kr.
(Lásd III. nyilvántartási könyv 233. lapját és I I . sz. mellékletet.)
9. 1891 junius 30-án 2712. naplószám alatt 1. cs. Pálfy alap javára 

48 frt kamatjövedelem van kitüntetve, állítólag a „Debreczeni első taka
rékpénztár“ 17,918. sz. könyvén levő 1200 frt tőke után.

Az alapul kitüntetett 1200 frt betéti tőke nem létezett, nem létezett 
tőkének pedig kamatja sem lehetett, igy tehát ez a 48 frt a kitüntetett 
pénztári hiányt kevesbíti.

Ekként nh. Győry Elek javára esik 48 frt.
(Lásd III. nyilvántartási könyv 258. lapját és 1/7. sz. mellékletet.)

20

Összesítés;

2. szám szerint Győry Elek kárára esik 73-33
3- » n 77 1 ) 1 7  77

1-43
5. „ 77 j? n 7 7  77 0-94
6- , 77 77 7 7  77 6 - -
7. n 77 77 77 7 7  77 289-40
8- „ n 77 n 7 7  77 242-33

Összesen 613-43
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1. szám szerint Győrv Elek javára esik 44'—
4. „ „ . ,  ■ 003
0 ' ,) 71 77 77 71 17 4 8  _____

Összesen 92-03
Eredmény: Győry Elek kárára esik 521-40

Ezek szerint nh. Győry Elek terhére eső összes pénztári hiány:
6838,frt 02 kr.

__________521 frt 40 kr.
Együtt 7359 frt 42 kr.

10. Fölemlítjük, hogy a nh. Győry Elek volt pénztárnok elleni köve
telések egybeállításánál figyelmen kívül hagytuk a főiskolai pénztártól 
elvont összegek esedékes kamatjait, továbbá nevezett pénztárnoknak füg
gőben levő fizetési előlegét és lakbér tar'ozását. Ezek — nézetünk szerint — 
külön gazdasági tanácsvégzéseket igényelnek.

G r .

A számadások tételeinek részletes megvizsgálása után, revideáltuk a 
naplók összegezését, továbbá a számadási könyvek lapösszegezését, zár
latait és végösszegeit, végül a forgalmi és vagyonkimutatások tételeit és 
összegeit. Működésünknek e részletéből a következőket emeljük ki:

]. A naplók, megkezdve 189) julius 1-én, az előző évről áthozott 
19,931 frt 9705 kr, illetőleg helyesbítve 21,131 frt 970ä kr készpénz- 
maradványnyal, magukban foglalják a főiskolai pénztárba az 189 V2., 
189%., 189 %. és 1894/5-iki pénztári évek alatt befolyt bevételeket és ki
adásokat idő és sorrendben, hivatkozással az illető okmányokra s a nyil
vántartási könyvek lapszámaira évenkint a következő összegezéssel:

189'/,

Bevétel jövedelemből ............
„ tőkebefizetésből ............

217,863-4305 
1 15,269-93 333,133*3605

Kiadás tőkésítésre .....................
„ kö ltségekre .....................

164,148-78
147,497-95 311,646-73

Átviendő készpénz maradvány ............................ 21,486*6305

189%.

Bevétel jövedelemből ............
„ tőkebefizetésből ............

200,419-8855 
117,201-60 317,621-4855

Kiadás tőkésítésre .....................
„ kö ltségekre .....................

122,549-61
165,502-13 288,051-74

Átviendő készpénz maradvány... .......... 29,569 7455
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189%.
Bevétel jövedelemből ............

„ tőkebefizetésből ............
242,168-7255 
148;739-03 390,907-7533

Kiadás tőkésítésre .....................
„ kö ltségek re .....................

194,938-34
167,913-86 362,852-20

Átviendő készpénzmaradvány ... ..................... 28.055-5535

189%.
Bevétel jövedelemből ............

„ tőkebefizetésből ............
218,672-2753 
130,633-21 349,305-4835

Kiadás tőkésítésre .....................
„ költségekre.....................

154,588-61 
170,350 46 324,939-07

Átviendő készpénz maradvány... .......... 24,366-41 55
2. A számadási főkönyvek magukban foglalják a főiskolai pénztár 

körébe tartozó s I-től VII. csoportba sorozott alapoknak törzsvagyonát, az 
ebből származó s minden egyéb bevételeit, tartozásait, kiadásait, a kint 
maradt hátrálékokat, egyezőleg a naplók tételeivel, melyeket helyesen fel
téve s helyés számítással találtunk.

3. A forgalmi kimutatások, a főiskolai pénztárban kezelt csoportok, 
illetve alapok mindegyikének az 189%., 189a/3■, 1893/4., 189%-iki pénz
tári év alatti bevételeit és kiadásait összegezve s azok különbségét, mint 
egyenleget foglalják magukban, az alapoknak a számadási főkönyvben 
való berendezésük s osztályozásuk szerint a következő végösszegezési 
eredményekkel:

189 %. évről
189 7s- , 
189%. „
189%. „

333,133*360 5 
317 ,62r4855 
390,907-755S 
349,305-4855

E végösszegezési eredmények teljesen egyeznek a naplók zárlataival.
Jelentésünknek e számához csatolva bemutatjuk a 12 •/. számú 

mellékletet, mely az I. cs. közszükségleti alapok forgalmát az 189%, 1892/3, 
189%, 189%-iki évekről czimletenkint, párhuzamosan föltünteti.

E táblázat érdekes felvilágosításokat nyújt úgy a bevételek, mint a 
kiadások egyes nemeinek hullámzásáról és fejlődéséről.

4. A vagyonkimutatások a főiskola alapjainak vagyoni állását ter
jesztik elő 1892 jun. 30-ról, 1893 jun. 30-ról, 1894 jun. 30-ról és 1895 
jun. 30-ról, az I-től VII. csoportba osztás szerint s végül a csoportok va
gyonának összegezése szerint és összegelve a 13 •/. számú mellékleten 
mind a négy évről feltüntetett eredménynyel.

E táblázat szerint volt a főiskolai pénztár összes vagyoni ereje:
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a) a hátralékokon kívül:
1891 junius 30-án 2.200,387-4730
1892 „ „ 2.254,886-5630
1893 „ „ 2.283,305-0280
1894 , „ 2.353,886-578 0

1895 „ „ 2.373,018-2480

Vagyon gyarapodás:
189 % -iki évben 54,499'09
189% -iki „ 28,418-4630
189 3/ 4  -iki „ 70,581-55
189% -iki „ 19,131-67

b) a hátralékokkal együtt vagyoni erő:
1891 junius 30-án 2.250,836'7430
1892 „ „ 2.313,302.7980
1893 „ „ 2.339,019-3080
1894 B „ 2.419,19G-4730
1895 „ „ 2.453,126-9980

Vagyon gyarapodás:
189 %-iki évben 62,466-0550
189'%-iki „ 25,716-51
189% -iki „ 80,177* 1650
189%-iki „ 33.930-5250

Ide csatoljuk a 14 ■/. számú mellékletet, mely az I. cs. közszükségleti 
alapok vagyoni erejét 1891 jun. 30-ról, 1892 jun. 30-ról, 1893 jun. 30-ról, 
1894 jun. 30-ról és 1895 jun. 30-ról czimletenkint, párhuzamosan fel
tünteti.

E táblázat szerint volt az I. cs. közszükségleti alapok vagyoni ereje:

a) a hátrálékokon kívül:
1891 junius 30-án 1.334,195 165<i
1892 „ „ 1.331,390-5456
1893 n „ 1.338,973-9806
1894 „ „ 1.355,363-9106
1895 „ „ 1.363,746 8206

Vagyon hullámzás:
189 %-beu apadás 2804 62
18973-ban gyarapodás 7583-43 ’°
189 74-ben „ 16,389‘93
1 894/.-ben „ 8382 91



b) a hátralékokkal együtt vagyoni erő:
1891 junius 30-án
1892 „
1893 „
1894 „
1895 „

1.375,784 19 
1.379.022-77oe 
1 383,451-4806 
1.408,143-7766 
1.425,5837206

Vagyon gyarapodás-.
189 %-iki évben 3238-5750
189%-iki „ 4428 71
189 V4-iki „ 24,692-2950
1894/.-iki „ 17,439-9450

így tehát 1891 jun. 30-tól 1895 jun. 30-ig terjedő négy év alatt a 
vagyon gyarapodás volt:

a) a hátralékokat nem számítva:
az I— VII. csoportnál .............................. 172,63077™
I. cs. közszükségleti alapoknál................... 29,551-655u

b) a hátralékokat is számítva:
az I — VII. csoportnál .............................. 202,290‘2550
I. cs. közszükségleti alapoknál..................... 49,799-52™

ZE3C-

Ezek után, az általunk megejtett számadás vizsgálat eredménye 
alapján javasoljuk, hogy:

a) A néhai Győry Elek volt pénztárnok terhére fölszámított 7359 frt 
42 krnyi pénztári hiánynak s esetleg a fölszámítandó időközi kamatoknak, 
a főiskolai pénztár részére leendő megtérítése iránt a szükséges intézke
dések tétessenek meg,

b) Néhai Győry Elek volt pénztárnok részére, a terhére fölszámított 
7359 frt 42 krnak, a főiskolai pénztárba befizetése után, — a fentartan- 
dók fentartása mellett, — adassák meg a szokásos föímentés az 1891 jul. 
1-től 1895 junius 30-ig vezetett főiskolai számadásokkal együtt járó 
további felelősség terhe alól.

c) Rózsa Sándor volt helyettes pénztárnok részére, az 189 4/3-iki fő
iskolai számadással őtet terhelőleg együtt járó további felelősség alól, — 
a fentartandók fentartása mellett, — adassák meg a szokásos fölmentés.

E jelentésünkhöz csatolva az A) alatt elsorolt ügyiratokat, az álta
lunk hivatolt összes mellékleteket,— továbbá a számadás-vizsgálat rendin 
a tek. gazdasági tanácshoz intézett beadványokat, — végül az átalakítási 
ajánlatok czimén 1852-től 1891 junius 30-ig befolyt összegekről s az áta-
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lakitási tartozásokról ós hátrálékokról számadás-készítő által egy beállított 
kimutatásokat: maradtunk

Debreczen, 1897 augusztus 6

Miuthogy Kiss Albert felülvizsgáló küldöttségi elnök 
a jelentés tárgyalása folyamán egésségi, családi és hivata
los körülményeire hivatkozva kijelentette, hogy a felül
vizsgálatnál, mikor akadályozva nem lesz, készségesen 
közreműködik ugyan, de annak vezetését nem vállalhatja 
magára: gazdasági tanácsunk, a felülvizsgálatnak helyettes 
elnöki minőségben eszközlendő vezetésére egész bizalom
mal felkéri Nagy Ferencz felülvizsgáló küldöttségi tagot, e 
ezélbó! a számadások vizsgálatáról szóló jelentést, mellékle
teivel egyetemben, további hivatalos eljárás czéljából ke
zéhez kiadatni rendeli. Egyszersmind az 1895. évi 231-ik 
jkönyvi számban kifejezett kérelmét ismételve, újólag föl
kéri a felülvizsgáló küldöttség minden tagját, u. m.:

Kiss Albert,
Sass Béla,
Lengyel Imre,
Dr. Szikszay Szabó József,
Szinay Gyula,
Dr. Kola János urakat, hogy a küldöttségi üléseken 

esetről-esetre pontosan megjelenni s a tárgyalásokban ki
tartóan részt venni szíveskedjenek.

Kelt Debreczenben az ev. ref. collégium gazdasági 
tanácsa által 1897 aug. 7-ik napján tartott ülésből.

mély tisztelettel:
Tóth József,

főiskolai számvevő.
Balogh Ferenez,

coll. levéltárnok.

590. Végzés.

Elek Lajos,
jegyző.





II.

JELENTÉS
A S Z Á M A D Á S O K  F E L Ü L V I Z S G Á L A T Á R Ó L .

Tekintetes Gazdasági Tanács!

Tisztelettel jelentjük, hogy az 1897. aug. 7-iki tanácsülésből, 560-ik 
jegyzőkönyvi szám alatt vett megbízatásunkban eljártunk. Felülvizsgáltuk 
t. i. az 1891 /2-től 1894/5-ig terjedő főiskolai számadásokat s erről a kö
vetkezőket van szerencsénk előterjeszteni:

1 . Mindenek előtt az 1891/2-iki átviteleket vizsgáltuk meg. Ezen 
eljárásunkban egyetlenegy tételt sem mellőztünk s eredmény az lett, hogy 
a számadás vonatkozó tételeit helyeseknek s a számadás vizsgálatról szóló 
jelentés C) pontjában előadottakat a valósággal egyezőknek találtuk. Föl 
kell azonban említenünk, hogy noha a kölcsöntőkék utáni kamathátralékok 
rektifikálásánál követett eljárást teljes egyetértéssel helyeseljük, mind
azonáltal bizottságunk kebelében vélemény eltérés merült föl amaz eljárás 
alapjául szolgáló 1895. évi 335-ik sz. gazdasági tanácsvégzés értelmét 
illetőleg. Egyebekben a számadás vizsgálatról szóló jelentés C) pontjában 
előadottakat helyeseljük s az abban kifejtett javaslatokat pártolólag ajánl
juk a tekintetes gazdasági tanács figyelmébe.

2. Az átviteli tételek részletes megvizsgálása után, munkálkodásunk 
további folyamán a számadás vizsgálatról szóló jelentés rendjét követ
tük. Ugyanis:

Jelentés A) és B) pontjában előadottakat megvizsgáltuk s azokat a 
valósággal egyezőknek, helyeseknek találtuk. A B) pont 6 -ik száma alatt 
előadottak kapcsában azonban egy megjegyzést teszünk, azt t. i. hogy 
kivánatos, miszerint a pénztári hivatal, a „Számadások főkönyvei“-nél a 
lapösszegezés mellett jövőre az átviteli rendszert is kövesse.

3. Jelentés D) alatti részében előadottakat, illetőleg az ott kitüntetett
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adatokat megvizsgáltuk, a felsorolt esetekhez csatolt javaslatokat helye
seljük s azokat pártolólag ajánljuk a tekintetes gazdasági tanács figyel
mébe. Egyébiránt e szám kapcsában, a számadások igen sok tételének 
megvizsgálását, a naplók és okmányok adataival való tüzetes egybevetését 
eszközöltük, mely eljárásunk alapján a számadások helyes voltát konsta
tálhatjuk.

4. Jelentésnek a Gfyőry-féle pénztári hiányra vonatkozó E) és F) 
alatti részét, azoknak minden adatát megvizsgáltuk. Vizsgálatunk folya
mán a főiskolai pénztári hivatal közbejöttével intézkedtünk, hogy a vizs
gálati jelentés E) alatti részének XXXV-ik, XXXVII-ik és XXXVIII-ik 
számához, — jelesül Vecsey Lajosné, Bodnár Gábor és a m.-keresztesi 
egyház által befizetett, de el nem naplózott kamatokra vonatkozólag, — a 
szükséges okmányok beszereztessenek. Ezeket 1, 2 és 3 •/. alatt csatoljuk. 
Ily módon teljes meggyőződést szereztüuk a számadás vizsgálat által 
„Pénztári hiány“ czimén kitüntetett minden egyes tétel helyes voltáról.

Felülvizsgálatunk folyamán azonban három újabb tétel merült fel, 
melyek a számadás vizsgálat által megállapított s 7359 frt 42 krban ki
tüntetett követelés összegét némileg módosítják. Ugyanis:

a) Az „Alföldi takarékpénztár“ 3276. sz. betéti könyvén, a Győry- 
féle 1890/1 -iki számadás szerint, 1891/2-re átjött 905 frt 36 kr. a betéti 
könyv adatai szerint pedig 905 frt.

Számotadó pénztári hivatal javára esik 36 kr. (Lásd III-ik nyilván
tartási könyv 278 ik lapját, továbbá „Számadásvizsgálatról szóló jelentés“ 
4. •/. alatti mellékletét, végűi e jelentés 4. */. alatti mellékletét.)

b) Bakos Antal 500 frt tőketartozását befizette 1892. nov. 22-én. 
Ugyanakkor ezen összegnek 1892. május 6 -tól 1892. deczember 1-ig 
folyó 6 % kamatja gyanánt 9 frt 50 krt fizetett be. A kitett időre esedékes 
kamat 17 frt 42 kr. lett volna.

Számotadó pénztári hivatal terhére eső kamatkülönbözet 7 frt 92 kr. 
(Lásd III-ik nyilvántartási könyv 340-ik lapját, továbbá e jelentés 5 '/ . 
alatti mellékletét, végül az 1892/3-iki számadáshoz csatolt 377-ik számú 
okmányt.)

c) Molnár Ferencz 1500 frt tőketartozását befizette 1893. decz. 5-én. 
Minthogy az esedékes kamatok csak 1893. nov. 1 2-ig- terjedőleg fizettet
tek be : számotadó pénztári hivatal terhére rovandó, — 23 napi kamat 
czimén — 5 frt 75 kr. (Lásd III-ik nyilvántartási könyv 408 ik lapját és 
e jelentés 6  •/. alatti mellékletét.)

Ö s s z e s í t é s :

b) pont szerint Győry Elek kárárára esik ............ 7.92
c )  „ n » „ 5 - 7 5 ______________

Összesen: 1367
a) „ „ „ „ javára „ ............  ° ' 3 6

Eredmény: Győry Elek kárára esik: 13-31



Ezek szerint nb. Győry Elek terhére eső összes pénztári hiány:

a) Számadás vizsgálat rendin megállapított összeg 7359A2
b) Felülvizsgálat rendin megállapított újabb összeg 13 31

Együtt 7372 73
Minthogy már az itt kitüntetett összegek a főiskolai pénztárból, a 

hivatali hűség megszegésével és pedig szándékosan vonattak el, — véle
ményünk szerint, — a számotadó pénztári tisztségtől nemcsak a kitünte
tett 7372 frt 7 3  krnvi pénztári hiánynak, hanem egyszersmind az elvont 
összegek esedékes 6 % -kos kamatainak megtérítése is követelendő.

A kamatkövetelésekről a főiskolai számvevővel elkészíttettük a ki
mutatást 1897. okt. 1 -ig terjedőleg s azt részleteiben és összegezésében 
revideálva, 7 •/. alatt csatoljuk.

Ezek szerint:

Megállapított pénztári hiány ..................... 7372 73
1897. okt. 1-ig esedékes kamatok ... ... 1793'37

Összes követelés: 91 6 6 ’ 1 0

ö. Itt kell felemlítenünk, hogy néhai Győry Elek volt pénztárnoknak 
1894/5-ről 270 frt lakbérhátraléka, és 170 frt fizetési előlege maradt fent. 
Nézetünk szerint — a fentforgó körülmények között, — emez összesen 
440 írtra rugó összeg behajtása iránt is megteendők a szükséges intézke
dések.

6 . A számadás vizsgálatáról szóló jelentés G) alatti részét, illetőleg az 
abban elsorolt adatokat megvizsgáltuk, naplók, számadási főkönyvek, for
galmi és vagyonkimutatások vonatkozó tételeit egybevetettük, a számadási 
főkönyvek lap és végösszegezését utánszámitottuk s mindezeket helyesek
nek találtuk.

7. A számadások vizsgálatáról szóló jelentés H) pontjában a fölmen
tésre vonatkozó javaslatot azzal a feltétellel ajánljuk elfogadásra, ha a 
néhai Győry Elek volt pénztárnok terhére általunk helyesbítve fölszámí
tott 7372 frt 73 krnvi pénztári hiány s ennek 1897. okt. 1-ig esedékes 
1792 frt 37 kr. kamatja, tehát együtt: 9166 frt 10 kr. a főiskolai pénz
tárba befizettetik.

8 . A fentebb előadottak után megemlítjük, hogy a felülvizsgálatra 
kiadott ügyiratokhoz csatolva találtuk a számadások vizsgálatáról 1897. 
ápril 27-iki kelettel szóló úgynevezett Karai-féle külön véleményt és 
számadás-készitőnek 1897. május 8 -iki kelettel arra tett megjegyzéseit. 
Az ügy érdekében szükségesnek találtuk ezen ügyiratoknak tüzetes á t
nézését és az 1897. augusztus 6 -ról keltezett vizsgálati jelentéssel való 
egybevetését. Eljárásunk eredménye gyanánt jelenthetjük, hogy — el
tekintve a Karai-féle különvéleménynek némely — az ügy érdemére szo
rosabban nem tartozó — részletétől, ama különvélemény és a vizsgálók 
jelentése között, a vizsgálat eredményére vonatkozólag, figyelmet érdemlő 
ellenmondást, vagy eltérést nem találtunk. A felülvizsgálat folyamán
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ugyanis meggyőződtünk arról, hogy a Karai-féle munkálatnak azon tételei, 
melyek a számadásvizsgálat körébe tartoznak, egytől-egyig be vannak 
foglalva a felülvizsgálatra kiadott jelentésbe és pedig tartalmuknak meg
felelő rendezéssel s egyszersmind mellékelve vannak e jelentéshez azok a 
rendszeres kimutatások, melyek egyrészről a számadások elbírálásához, 
másrészről pedig a főiskola vagyoni helyzetének megismeréséhez szüksé
gesek.

Egy részletét azonban ki kell emelnünk a Karai-féle munkálatnak, 
abból a czélból, hogy azt a számadások keretén kívül, méltóztassék mérle
gelés tárgyává tenni a tekintetes gazdasági tanácsnak. Ez a tisza-dadai 
Lónyai Luiz-féle birtokon levő földhitelintézeti kölcsön lebonyolítására 
vonatkozik, melyre nézve e munkálat uj törlesztési terv készítését és a 
fenmaradó tehernek a szerint való nyilvántartását hozza javaslatba s egy
szersmind sürgeti, hogy ezen adósság átvállalása alkalmával, a gazdasági 
tanács 1881. évi 62. sz. jegyzőkönyvéből láthatólag a főiskolai pénztár 
részéről, óvadék czimén, a magyar földhitelintézetnél letett mintegy 600 
frt, valamiképen nyilvántartassák. (26-ik lap.)

9. Az általunk előadottak után tisztelettel javasoljuk a tekintetes 
gazdasági tanácsnak, hogy méltóztassék elrendelni a számadások vizsgála
táról és felülvizsgálatáról szóló jelentéseknek, továbbá a vizsgálatról szóló 
jelentéshez csatolt 4, 6, 12; 13 és 14-ik számú mellékleteknek kinyoma 
tását és az egyházkerületi közgyűlés tagjai közt leendő kiosztását.

Annak fölemlitésével, hogy megbízatásunknak folyó évi aug. 19-től 
31-ig összesen 14 küldöttségi ülésen tettünk eleget: maradtunk

Debreczen, 1897. szeptember 18.

Teljes tisztelettel

Nagy Ferenez,
h. elnök.

Sass Béla,
jegyző.“

637 végzés.

A jelentés általánosságban tudomásul vétetvén, beható 
tanácskozás után, annak egyes pontjaira gazdasági taná
csunk a következő határozatokat hozza:

1. Az átalakítási tartozásokról Elek Lajos jegyző által 
készített s a számadás vizsgáló küldöttség által beterjesz
tett munkálat revideálás, illetőleg megvizsgálás végett ki- 
adatik Tóth József coll. számvevőnek, jelentése beváratván.
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2. Főtiszt. Püspök ur fölkéretik az átalakítási küldött
ségnek alkalmas időben leendő egybehivására, számvevőnek 
és jegyzőnek pedig utasításul adatik, hogy az átalakításra 
vonatkozó ügyiratokat, t. i. az előző pont szerint bekivánt 
jelentést, az utóbbi évek folyamán beérkezett, de eddig nem 
tárgyalt kérvényeket stb. terjeszszék az egybehívandó át
alakítási küldöttség elé.

3. A főiskolai pénztári hivatalnak utasításul adatik, 
hogy az 1 897/8-iki évtől kezdve:

a) a tőkesegély kölcsönöket eredeti összegükben sze
repeltesse ,

b) a tőketörlesztési részleteket elkülönítve kezelje 
külön külön betéti könyveken s ezen „tőkeszerző, vagy tőke 
előállítására szolgáló 1  l/2°/0 járulékok“ kamataitól kezelési 
hatodot ne szedjen, hanem azokat esetről-esetre haladék 
nélkül tőkésítse a 32 évnyi törlesztési idő teljes bevégző
déséig;

c) az 189)/2-től bezárólag 1896/7-ig eme tőketörlesz
tési részletek kamatai után szedett kezelési hatodot, az 
illető alapoknak, a közszükségleti alapok pénztárából térítse 
vissza. E művelet keresztülvitele czéljából, a számadás- 
vizsgálatról beadott jelentéshez csatolt 5 ■/. alatti melléklet 
kiadatik a pénztári hivatalnak.

4. A főiskolai pénztári hivatal utasittatik, hogy a 
számadások felülvizsgálatáról szóló jelentés 2 -ik száma alatt 
előadottak értelmében, a „Számadások főkönyveidnél, a 
lapösszegezés mellett jövőre az átviteli rendszert is kövesse.

5. A főiskolai pénztári hivatal utasittatik, hogy:
a) A számadások vizsgálatáról szóló jelentés D) 1. 

száma szerinti helyesbítéseket, az 1895/6-iki utónaplózás 
rendin vigye keresztül;

b) ugyanannak D) 4. száma szerint 1895/6-ról a Benke 
János-féle 6  írtban tévesen kitüntetett kamathátralékot 
törölje ;

c) ugyanannak D) 5. száma szerint a nyíregyházai 
takarékpénztári részvény után tévesen számadásba vett 44 
frtot az 1895/6-iki átvitelnél, úgy általában az összesített 
készpénzből, mint a „Bodnár-Szondy alap“ készpénzéből 
hagyja ki.

6 . A számadások vizsgálatáról szóló jelentéshez csatolt 
6  •/. alatti melléklet azzal a megbízással adatik ki a pénz
tári hivatalnak, miszerint tegyen jelentést arról, hogy az 
1 — 29. folyó szám alatt elsorolt esetek közzül az 1895. 
jun. 30-tól eltelt idő alatt egyik, vagy másik nem nyert-é 
elintézést. Továbbá, esetleg ügyész közbejöttével, tisztázza
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a 2 — 5. sz. a. jelzett határidők és hátralékok kérdését, 
valamint a 16, és 17. sz a. kitüntetett hátralékok ügyét. 
Végül a többi szám alatt tett javaslatok végrehajtása tár
gyában mondjon véleményt.

7. A számadások felülvizsgálatáról szóló jelentés 4-ik 
számában előadottak alapján Győry Elek volt pénztárnok
kal és Veszprémy Károly vólt ellenőrrel szemben megálla- 
p ittatik:

a) Pénztári hiány......................................  7372 frt 73 kr.
b) Ezen összegnek 1897. okt. 1 -ig kiszá

mított 6 "/0-os esedékes kamatja ... 1793 frt 37 kr.
Összes követelés 9166 frt 1 0  kr.

Márk Endre koll. ügyész utasittatik, hogy az itt ki
tüntetett követelésnek behajtása végett haladéktalanul 
tegye meg a szükséges intézkedéseket.

8 . Márk Endre koll. ügyésznek utasításul adatik, hogy 
a számadások felülvizsgálatáról szóló jelentés 5-ik számában 
kitüntetett 270 frt lakbér hátraléknak és 170 frt fizetési 
előlegnek behajtása iránt sürgősen intézkedjék, utóbbi 
összegre nézve, minthogy az szabály ellenére vétetett fel a 
főiskolai pénztárból, fentartatván Veszprémy Károly volt 
ellenőr hivatali felelőssége.

9. Gazdasági tanácsunk, felülvizsgáló küldöttségének 
javaslata alapján, azzal a feltétellel adja meg a maga ré
széről, — a fentartandók fentartása mellett a szokásos 
fölmentést az 1891 julius 1-től 1895 junius 30-ig vezetett 
főiskolai számadásokkal együtt járó további felelősség terhe 
alól, ha a néhai Győry Elek volt pénztárnok terhére meg
állapított 7372 frt 73 krnyi pénztári hiány s ennek 1897 
október 1-ig esedékes 1793 frt 37 kr kamatja, tehát 
együtt 9166 frt 10 kr a főiskolai pénztárba befizettetik.

10. A főiskolai pénztári hivatal litasittatik, hogy a 
számadások felülvizsgálatáról szóló jelentés 8 -ik száma 
alatt kitüntetett földhitelintézeti óvadékot vezesse nyilván
tartásba. Az ugyanott szóba hozott új törlesztési terv ké
szíttetése azonban mellőzendőnek Ítéltetett. (Lásd: 1897. 
évi 263. sz. g. t. végzést).

11. Jegyző utasittatik, hogy a számadások vizsgálatá
ról és felülvizsgálatáról szóló jelentéseket, a vonatkozó 
gazdasági tanácsvégzésekkel, — továbbá a számadások 
vizsgálatáról szóló jelentéshez csatolt 4., 6 ., 1 2 ,13 . és 
14-ik számú mellékletekkel együtt, 2 0 0  példányban nyo
massa ki, s az egyházkerületi közgyűlés, a gazdasági tanács



és a főiskolai tanárkai- tagjai között, a közgyűlés előtt le
endő kiosztásáról gondoskodjék.

1 2 . Gazdasági tanácsunk a felülvizsgáló küldöttség
nek, első renden Nagy Ferencs h. elnöknek és Sass Béla 
jegyzőnek, jegyzőkönyvi elösmerést és köszönetét szavaz 
azon buzgó és kitartó munkálkodásért, melylyel lehetővé 
tették a roppant terjedelmű számadások ügyének lebonyo
lítását.

] 3. A számadások vizsgálatáról és felülvizsgálatáról 
szóló jelentések, — továbbá maguk a számadások s a hoz
zájuk tartozó ügyiratok, e végzés kapcsán a főt. egyházke
rületre terjesztetni rendeltetnek, a főiskolai pénztári hiva
tal pedig útasittatik, miszerint az 1895—96. és 1896— 97. 
évi számadásokat oly időben készítse el és bocsássa vizsgá
lat alá, hogy azok felülvizsgálásáról gazdasági tanácsunk 
a tavaszi egyházkerületi közgyűlésre, jelentését benyújt
hassa.

Kelt Debreczenben az ev. ref. collegium gazdasági 
tauácsa által 1897 szeptember 24-én tartott ülésből.

Elek Lajos
jegyző.

33

Jelentés a főisk. számadások vizsgálatáról. 3
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4-ik számú melléklet, a számadások vizsgálatáról szóló jelentéshez.

Tökék átvitelénél rektifikálás.

, T .. , Átviendő tőke .Nyilván-
tartási rp ' . i  Győry-féle 
, .. „ l e t e l  189°/,-iki 
könyv számadás 
lapja szerint

Uj 189%. 
számadás 

szerint
• frt kr

367/III. Regále kötvény -------
280/111. Alföldi t. p 3696. sz. könyvön! 1566 12 
273/III. „ „ ,  2467. ,  „ 262 41 
261/III. Debr.I.t.p.22634. ,  „ 74 06 
278/111. Alföldi t. p. 3276. „ ,  905 36 
272/III. ,  ,  ,  1990. „ ,  3105 98 
258/III. Debr.I.t.p. 17918 „ „ 1538 33 

309/III. | Iparegyesületi takarék és 
99/IY. 1 hitelint. 2138. sz. könvvön: 1500 — 
100/IV. Alföldi t.p. 5757. „ 7174  
445/III Debr.I.t.p.28592. „ ,  433 56 

74/IV. ,  , „ 33608. „ „ 113 61 
97/IY. Iparsker.b.3653. „ „ 337 03

frt kr

onrwJ 1 t  cs- Közszüks. 
yUUU| (V. cs. Szártóry alap
1566 10 I. cs. Varjú J. alap 

262 42 VII cs Gr.Dég.II.a.
74 90 VII. cs. ür. Márk-Zwingli 

9 0 5 '— VII. cs.Term. tani m. 
3 106 98 IV. cs. Nyugint.

0 9 Q1Q Q I- cs. Tökepcnztár000 00 I. cs. PálITy

1674 15 V cs Szabó B. III. 
73 17 VII. cs. Kossuth alap 

442 56 VII. cs. Menyhárt J.
1 15 87, VII.cs. 1881.végz.th. 
344 45 V. cs. Petőfy.

II

„Főnaplók“-bán és „Számadások“-bán nem szerepel:

101/IY. Debreczeni I-ső takarékpénztár 32,482. számú könyvén 
189 5/6-iki átvitel szerint 127 frt 24 kr.

E könyv eredetileg letétben kezelt összegek ideiglenes elhelyezésére 
szolgált, az 189%-iki átvitel czimén kitüntetett 127 frt 24 kr időközi 
kamatokból állott elő.



6-ik számú melléklet, a számadások vizsgálatáról szóló jelentéshez.

Tisztázást, illetőleg gazdasági tanácsvégzést igényelnek.

N03
'O
o

Nyilvánt.
könyv
lapja

T é t e l J e g y z e t

1 309 99 Iparegy. t és hit. intézet Kamatok naplóba és számadásba ve-
Ili. + IV. 2138. sz. könyv. zetendők.

2 181/III. Csobán Lajosné haszon
bére. Iíátrálék és határidő tisztázandó.

3 195/III. Nagy Mihály haszonbére. r> n 55 n
4 354/11. Zöld János tőketartozása. n » i) n
5 300/1. Jakabfalvy L.-né „ 7) n n n
6 101/iV. Debr. I-ső takarékpénztár 

32,482. sz. k. I cs. nál bevételre utalványozandó.
7 137/IY. T.-dadai egyházféle 10 frt 

letét. » ?? n
8 2 33/111. Simai-Nagy-alap. Kezelési 

hatod 2 évről.
Győry-féle követelési összegből be

vételre utalványozandó.
9 60/IV. V. es. Halász-alap évjár. 

3 évről.
Tápintéz, pénztárba utalandó 613 

frt 60 kr.
10 57/IV. Középisk. felügyelő tanács 

költsége 3 frt. Egyházker. pénztárba utalandó.
11 200/D.k. 1892/3-ban: kőművesnek 

7 frt 65 kr. Tápintézeti pénztárból megtérítendő
12 57/IV. 1894/5-ben Zöld M. kam. 

fizet. 25 frt 20 kr. Tápintézeti pénztárba utalandó.
13 171/D.k. 1894/5-ben tűzkár elleni 

bizt. 3 frt 58 kr. Tápintézeti pénztárból megtérítendő.
14 185/D.k. 1894/5-ben építésznek 9 

frt 47 kr.
15 75/IV. Képezdei rajztanár fizet, 

hátr. 1066 írt 66 kr. Egyházker. pénztárból megtérítendő.
IG 204/IIL Jogtansz. illetm. hátralék 

220 frt 50 kr. Városi pztárral szemben tisztázandó.
17 208/ÍII. Bordeputatum hátralék 

63 frt. » » » n
18 222/III. Torna tanár lakbér hátr. 

1125 frt. Tápint. pénztárból megtérítendő.
19 223/III. Főiskolai orvos fizetéséhez

.1 125 frt. 55 n n
3*
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ét
el

 s
z. Nyilvánt.

könyv
lapja

T é t e l J e g y z e t

2 0 167/Sz. Soltra-alapból évjáradék 
1 0 0 0  frt.

Megszűnvén: tápint. segélyezésiránt 
intézkedés teendő.

2 1 451—466
III.

Földhitelintézeti zálog
levelek.

335/1895. G. t. v. szerint: jövőre 
nominális értékben szerepelte- 
tendők.

2 2 181/D. k. Győry-féle nyugintézeti 
befizetés 20 frt 35 kr.

Ez összeg, mely Győry E. javára a 
290/1895. G. t. v.-ből látható
lag felszámittatott, de Rózsa S. 
által el nem naplóztatott, ez 
utóbbi javára naplóba veze
tendő.

23 172/Sz. Neveléstan tanításáért 
járó dij.

E czimen Joó I. az általa kivett 1 0 0  

frtnyi többletet a 377/1896. 
G. t. v. szerint visszafizette a 
pénztárnak.

24 172/Sz. Neveléstan tanitásáért 
járó dij.

E ezimen Dr. Öreg J. 1894/5-ről 
2 0 0  helyett csak 1 0 0  frtotvett 
ki. Kiegyenlittetett a 287/96. 
G. t. v. szerint.

25 8 8 /Sz. Tanácsjegyzői írnok illet
ménye.

1893^-ről 100 helyett 125 frt fizet
tetett ki. A kivett 25 frtnyi 
többlet 1896. jun. 23-án a pénz
tárnak megtéríttetett.

26 92/Sz. Ügyészi írnok illetménye. 1894/5-ben 105 helyett 131 frt 25 
kr. fizettetett ki.

27 439/11. Szentjános átalak. kamat 
hátr. 45 kr.

Minthogy az egyház kérvénye ki
adatott, a 45 krnyi hátralék 
1895/6-ról törlendő.

28 182/D. k. 1894/5-ről a t.-dadai birt. 
után 511 frt 82 krnyi 
községi adó fizettetett a 
főisk. pénztár által.

Minthogy a h.-béri szerződés szerint 
a községi adót bérlő tartozik 
fizetni: a főiskolai pénztár által 
illetéktelenül fizetett összeg 
megtérítése iránt intézkedés 
teendő.

29 10+190 1893/4-ről a t.-füredi kó- Minthogy a h.-béri szerződés szerint
DTkT” esi pusztai birtok után 

124 frt 75 kr, 1894/5- 
ről pedig 178 frt 23 kr 
községi adó fizettetett 
a főisk. pénztár által.

a községi adót bérlő tartozik 
fizetni: a főisk. pénztár által 
illetéktelenül fizetett összeg 
megtérítése iránt intézkedés 
teendő.
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12-ik számú melléklet, a számadások vizsgálatáról szóló jelentéshez.

Forgalmi kimutatás. B e v é t e l ,

C zím le t 189%. 1897a- 1897

""-^2

oG
O

r-4

frt kr frt kr frt kr frt kr

I. cs. Közszükségleti alapok : 

Készpénz maradvány 7089 1731 69 7331 8330 358’ 1535 3681
Kamatjövedelem : — — — — — — ™"““

a) 6 % -os, jelzálogkölcsönök 
után 18873 39 20938 77 22315 59 18124 35

b) 6 °/o‘os> egyházaknál levő 
kölcsönök után 1765 2 2 1583 70 2883 42 3058 24

c) Községek átalakítási tőke
ajánlatai után 927 1 1 989 37 861 99 916 6 8

d) Egyesek átalakítási tőke
ajánlatai után 18 90 18 90 31 50 180 77

e) Pénzintézeti betétek után 1228 78 1541 95 1448 74 394 07
f) Követelések után 1 G1 90 484 75 662 05 815 84
g) értékpapírok után 343 75 125 25 232 50 2 2 2 50

Évjáradékok: 
a) Jogakadémia részére: 

Abád-Szalók, Kunhegyes, 
T.-Füred 126 126 126 126

b) Képezde részére, hajdú 
városoktól 2 1 0 4200 _ 2 1 0

— 2 1 0
—

c) Átalakítási évjáradékok, 
községektől 1148 55 1322 64 1819 98 2345 73

d) Átalakítási óvjáradékok, 
egyesektől 67 62 83 8950 74 97 74 97

e) Egyházkerülettől :
a) Elemi isk. kézikönyvek 

pénztárából 1333 34 800 __

ß) Énekeskönyi pénztárból 600 — 670 — 1655 — 2605 —
f) Debreczeniref.egyházközs. 

pénztárából 1460 _ 1510 __ 1635 — 1385 —

Átvitel
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C z ím le t 189 V*- 189 V3- 189%. 119%.

írt kr frt kr frt kr frt kr

Athozat

g) Debreczen sz. kir. város
pénztárából 7409 6 8 7105 28 6947 03 8163 48

h) Állampénztárból 4922 50 5845 — 5845 — 5845 —
i) Egyes főiskolai alapoktól 5529 _ 6487 — 11412 85 11645 23

Ingatlanok jövedelme 16419 57 19444 33 15903 1 2 19414 8 8

Tanulóktól szedett dijak 19619 63 20144 14 21649 77 23772 57
Megtérítések 2 2 1 1 2 0 2 2 1 1 2 0 2 2 1 1 2 0 2331 2 0

Kezelési hatod 5426 0 1 5955 34 5506 51 6233 0 2

Háznagyi beadványok 20054 29 20538 61 21905 33 23974 95
Tőkék visszafizetéséből 34343 75 62164 94 62522 93 56210 56
Adományokból 5 13 1 50 6 03 3 65
Uj alapítvány tőkéjének befi-

zetéséből 2 0 0 — — — — — —
Vegyes bevételek 115 8 8 286 79 12863 71 869 62
Kölcsönből 9340 — - _ _ — — — —

Összesen 159617 0331 183849 0881210393 9181 191258 67SI
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Forgalmi kimutatás. K ia d á s .

C zím le t 189 %. 189%. 189%. 189%.

frt kr frt kr frt kr frt kr

I. cs. Közszükségleti alapok: 

Tantestület illetményei 52265 19 51563 8 6 64574 19 63040 0 2

Tisztviselők illetményei 5344 90 5489 16 6548 27 7015 72
írnokok illetményei 480 — 317 — 350 — 271 23
Pedellusok,szolgák illetményei 2490 1 0 2598 — 2710 — 2718 —

Ösztön- és kegydijak 1300 — 1330 — 1360 — 300 —
Ingatlanokra költségek 10395 27 9709 05 8593 61 9019 95
Fölszerelési költségek 1039 06 319 83 396 54 505 97
Tanszerekre „ 103 31 75 85 350 18 676 43
Különfélékre költségek 4715 1 1 6404 15 5375 69 4853 13
T.-dadai birtokon levő kölcsön 

törlesztésére 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
,

Háznagyi hivatallal elszámo
lásra 20054 29 20538 61 21905 33 23974 95

Egyes alapoknak különböző 
czímeken 11391 48 13418 2 0 8960 75 10925 49

Tőkésítésre 45718 81 51994 72 84945 99 63002 70
Tartozások visszafizetésére 2126 57 9760 30 788 — — —

Ilázn. hivatalnak megtérítés 123 2 1 — — — — — —

Egyenleg, mint készpénz 69 7331 8330 3581 1535 3681 2955 068‘

Összesen 159617 0331 183849

OD0
0

o

210393 918' 191258 6781

•
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13-ik számú melléklet, a számadások vizsgálatáról szóló jelentéshez

Z K iz m a -
a főiskolai pénztár összes vagyoni

C z i m 1 e t
1890/1. junius 

30-án

frt kr

Jelzálog kölcsöntőkék 6 % ........................................ 636.679 65
Kölcsöntőkék testületeknél 6 % ............................... 63,261 69
Kölcsöntőkék tanároknál 6 ° / 0  ............................... 1720 —

Tőkesegély kölcsöntőkék 5 ° / 0  ............................... 36,570 —

Alapítóknál levő tőkék .................................................. 7700 —

Átalakítási tőkék egyházaknál 6 ° / 0  . ; ................... 20,028 32 5 0

Átalakítási tőkék egyeseknél 6 % ............................... 5556 33 7 5

Pénzintézeti betétek .................................................. 128,899 53
K övetelések..................................................................... 73,223 —
Értékpapírok... 26,314 55
Ingatlanok .................................................................... 1 205,906 28
Készpénz .................................................................... 21,131i9705
Tartozás .................................................................... 26,603 8 6

Összes vagyoni erő .................................................. 2.200,387 4 7 3 0

Hátralékok .................................................................... 50,449 27

Összes vagyoni erő .................................................. 2.200,387 4 7 3 0

Hátralék ................................................................... 50,449 27
Együtt 2.250,836 7 4 3 0

Vagyon gyarapodás.

ITátrálékokat nem szám ítva........................................ — —

Hátrálékokat is számítva ........................................ " "" ■ r

Vagyongyarapodás 1891 junius 30-tól 1895 junius 30-ig.

Hátralékokat nem szám ítv a ...............................  172,630 frt 77 3 0  kr.
Hátralékokat is számítva ...............................  202,290 frt 2 5 sü kr,
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ta/táis
erejéről 1890/1— 1894/5-ig.

1891/2. junius 1892/3. junius 1893/4. junius 1894/5. junius
30-án 30-án 30-án 30-án

frt kr frt kr frt kr frt kr

661,935 65 679,271 30 729,550 30 812,711 30
81,516 04 95,590 51 120,673 07 117,894 2 2

2844 ______ 3337 — 3435 — 4260 —
37,021 45 35,472 90 34,924 35 34,375 80

7500 _____ 7500 — 7500 — 7500 —
19,930 3250 19,484 8 2 30 18,883 32” 18,539 3 2 50

5556 3 3 ” 5556 3 3 ” 5556 3 3 ” 4506 3 3 ”
122,664 27 123,070 98 77,314 94 23,132 70

86,049 31 60,613 07 77,458 91 74,531 95
25,376 80 24,345 27 25,745 27 27,545 27

1.221,691 28 1.224,715 28 1.251,813 28 1.251,813 28
21,486 6305 29,569 7 4 ” 28,055 5 5 5 5 24,366 4 1 ”
38,685 53 25,222 19 27,023 76 38,158 35

2.254,886 5 6 30 2.283,305 0 2 8 0 2.353,886 57 8 0 2.373,018 2480

58,416 2 3 50 55,714 28 65,309 8950 80,108 75

2 254,886 5630 2.283,305 0 2 8 0 2.353,886 5780 2.373,018 2480
58,416 2 3 50 55,714 28 65,309 8950 80,108 75

2.313,302 798W 2.339,019 3080 2.419,196 47” 2.453,126 998U

54,499 09 28,418 4 6 50 70,581 55 19,131 67

62,466 0 5 50 25,716 51 80,177 16” 33,930 52”

; •



42

14-ik számú melléklet a számadások vizsgálatáról szóló jelentéshez.

K i m u '

az „I. es. Közszükségleti alapok“

C z í m 1 e t 189% junius 30. 

frt kr

Jelzálog kölcsöntőke 6 ° / 0  ...................................... 340,946 35
Kölcsöntőkék testületeknél 6 ° / 0  .............................. 21,563 28
Átalakítási tőkék egyházaknál 6 % ..................... 20,028 325ü

„ „ egyeseknél 6 % .............................. 5556 33 7 5

Pénzintézeti betétek ................................................ 30,156 47
Követelések................................................................. 3597 90
Értékpapírok ........................................................ 6340 —
Ingatlanok ................................................................. 905,712 67
Készpénz ................................................................. 7098 1 7 31
Tartozás ................................................................. 6795 34

Összes vagyoni erő ............................................... 1.334,195 1656

Hátrál ék ................................................................. 41,589 03

Összes vagyoni erő ............................................... 1.334,195 165e
Hátrálék ................................................................. 41,589 03

Együtt 1.375,784 1 9  5 6

Vagyongyarapodás :

Hátrálékokat nem szám itva..................................... — —
Hátrálékokat is számitva ....................................... — —

Vagyonapadás:

Hátralékokat nem szám itva...................................... — —

Vagyongyarapodás
1891 junius 30-tól 1895 junius 30-ig:

Hátralékokat nem szám itva....................................... 29,551 6550
Hátralékokat is számitva ...................................... 49,799 5250



43

ta.táis
vagyoni erejéről. 3 89% -tői 1  8 9 4/5-ig.

1 8 9 junius 30. 189'2/3 junius 30. 189% junius 30. 189 V5 junius 30.

frt kr frt kr frt kr frt kr

333,678 35 335,176 338,032 362,103
29,567 63 30,442 63 48,186 19 51,754 09
19,930 3250 19,484 8250 18,883 32 3 0 18,539 3 2 50

5556 33 ’ 5 5556 33 7 3 5556 33 7 5 4506 33 7 5

35,290 37 30,036 64 18,924 1 0 1434 —
9200 71 2357 07 16,494 61 14,531 95
6340 — 6340 — 6340 — 6340 —

905,712 67 905,712 67 905,712 67 905,712 67
69 73 3 1 8330 35 8 1 1535 3681 2955 0681

13,955 58 4462 55 4300 69 4129 62

1.331,390 54 3 6 1.338,973 9806 1.355,363 9 1 ° 6 1.363,746

O0400

47,632 2 2 5 0 44,477 50 52,780 8 6 5 0 61,836 90

1.331,390 54 3 6 1.338,973 98°“ 1.355,363 9 1 0 0 1.363,746 8 2 «e

47,632 2 2 5 0 44,477 50 52,780 8 6 30 61,836,90
1.379,022 77OG 1.383,451

■■o
e00 1.408,143 7 7 3 8 1.425,583 7 2 °o

7583 43 5 0 16,389 93 8382 91
3238 57 5 0 4428 71 24;692 2930 17,439 94 3 0

2804 62

Debrecten, Nyomatott a várói könyvnyomdáiábua. 1897. — 897




