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E l ő sz ó. A' 

Takarékpénztárak, 1810dik esztendő 
óta, mikor t. i. a1 nagy Vilberforcenak 
ajánlatára Angolhonban a’ legelső fel— 
állíttatott, közönségesen elismert er
kölcsi hatásuknál fogva, Europa’ minden 
miveltebb népeinek pártolására érde- 
mesíttetvén, csaknem egyedül a’ Ma
gyarhaza volt még az, melly ezen in
tézetnek , kebelében lehető fel állítását 
jámbor óhajtások sorába számította.

Tekintetes Nemes Pest Vármegyé
nek táblabiráját, és a’ múlt I82i5-ik  
esztendőben köztiszteletre érdemesített 
országgyűlési követét, a’ hőkeblű em
berbarátot, Fáy András urat illeti a’ 
dicsőség, őt a’ Nemzetnek e’ részbeni 
hálája, őt ki figyelmeztetvén polgártár
sait a’ takarékpénztáraknak egész hazára 
ki áradandó hasznaira, hogy e1 tárgy- 
báni törekedései honfitársainak tettleges 
pártolását is meg nyerhessék, a’ köze
lebb múlt évben a’ Magyar Takarék-



pénztárak’ szerkezetéről írt jeles mun- 
kájában szólította-fel hazafijait ezen 
üdvös és áldásteli intézet’ felállításának 
eszközlésére.

Nem veszté irányát a’ tisztelt em
berbarát, nem maradtak buzgó törek
vései siker nélkül; mert miután Tekin
tetes Pest Vármegyének minden jót, ’s 
hasznost örömmel pártold Karaiban és 
Rendéiben viszhangra talált, azok a’ 
múlt 1 8 3 9 -k  évi Junius 10-kén tar
tatott közgyűlésükben, a’ 3259-k szám  
alatti határozatok szerint, jelen ügypt 
magokévá tették, ’s e’ hasznos intézet
nek létrehozására szükséges részvétel 
végett, a’ haza’ minden rendű polgárait 
felszólították. — A z emberiség’ ügyét 
sziveiken viselő számosabb honfiak és 
leányok’ egymással vetélkedve nyujták 
ajánlásaikat, ’s vették oltalmukba az 
ügyet, ’s lemondva minden haszonkere 
sésrűl egy alapító Egyesületet alkottak, 
melly a’ fenntisztelt megye’ pártolása 
alatt kitűzött czéljának elérhetése végett, 
1840-d ik  évi Januar 9-kén tartott 
közgyűlésében az intézet’ szabályait 
következendőkben határozta meg;
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1 .  R é s  25.
A’ t a k a r é k p é n z t á r a k ’ á t  a l á n  os 

c z é l j a ,  h a s z n a ,  ’s e s z k ö z e i .

§. 1 . A’ takarékpénztárak kissebb tőkepénzesek’ 
javára felállított intézetek. Czéljok ’s 
irányuk: a’ munkás ’s szolgáló köznépnél 
a’ szorgalmi ösztönt ’s takarékosságot 
ébreszteni, serkenteni, és ápolni, ’s alkalmat 
nyújtani arra, miszerint ez beszerzett kevés 
Vagyonának feleslegét, szükség’, tehetetlen
ség’, ’s balesetek’ idejére félretehesse , ’s 
azt a’ takarékpénztárak tőle áltvévén, szá
mára biztosítsák , és kamatok, ’s ezek’ ka
matjai által neveljék, úgy intézvén ebeli mun
kálkodásaikat, hogy mikor a’ tulajdonos 
tőkéjét ’s kamatjait viszszakivánná, min
denkor módban legyenek azokat viszszaszol- 
gáltafni. A’ takarékpénztárak tehát a ’ 
szegényebb néposztályra is a’ jóllét’ ’s nem
zeti erények’ boldogító malasztját árasztván, 
legczélszernbb eszközök a’ honi ipar’ ’s nem
zeti gazdagság’ felemelésére, ’s egyszers
mind Iegerősb védfalak az elszegényedés és 
Ínség ellen. Minélfogva lehetetlen a’ taka
rékpénztárakat, mint a’ nép’ erkölcsi ’s



anyagi állapotja' jávulásának fő eszközeit, 
mellyeknek üdvei közvetlen vagy köz- 
vetve, a’ haza’minden rendeire szinte a’ fe
jedelemig kiáradnak, azou legüdvősb leg- 
áldástelibb intézetek közé kitüntetve nem 
helyezni, miket emberiség iránti buzgalom 
századok óta felállított.

II. R é s z .
A’ P e s t m e g y e ’ p á r t f o g á s a  a l a t t
á l l ó  T a k a r é k p é n z t á r ’ a l a p í t á s a  

és cz í m j e.

§ .2 . Az érintett üdvös czélnak elérhetése vé
gett , egy alapító egyesület az intézet’ bá- 
torságosííására, ’s egy tartalékpénztár’ ala
kítására , saját erejéből 40,000 pengő fo
rintnyi jótállási tőkét tett öszsze, olly végre, 
hogy ennek kamatjai egyenesen az intézet’ 
javára fordittassanak.

§. 3. E’ szerint senkinek az intézet’ pénztárába 
beteendő pénze semmi esetben einem vesz.

§. 4 . Az intézet Pestmegye’ pártfogása alatt 
áll, mellynélfogva illy czímet visel: „Hazai 
első Takarékpénztár , Pest Vármegye párt
fogása alatt.“ Egyébiránt a’ most említett 
pártfogáson kívül, Tekintetes Pest Vórmegyé 
vei sem pénztárra, sem más kezelésekre 
nézve semmi egybeköttetése nincsen.
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§. 5. Szabadságában fog állani, minden akár 
eddig alá írt akár ezután aláírandó alapitónak, 
hogy magát az alapítványi tőkét az intézet 
pénztárába lefizethesse, melly esetben Írás
beli biztosítást kap arról, hogy 10 esztendő 
elforgása után tőkéjét viszsza veendheti, 
azonban minden kamat nélkül — Hason
lóan elfogadtatik, ha valaki a’ kamatokat 
több évekre, vagy mind a’ tíz. évre egy^ 
szerre leakarná tenni.

III. Kés*.
A z I n t é z e t ’ s z e r k e z e t e .

§.6. Az intézet’ dolgait, minden fizetés nélkül 
becsületből kormányozzák: egy Igazgató, 
Segédigazgató, ’s 36 tagból álló Választ
mány , kik közül soronként minden hiva
tal nyitott napon egy választmányi biztos az 
intézet’ hivatalos kezeléseinél jelen van. Az 
egyesület’ munkálatait viszik: fizetéses pénz
tárnok , ellenőr, és Írnok ; ügyeit pedig 
tisztelet-dij mellett az intézet’ ügyvéde , ki 
egyszersmind a’ köz és választmányi ülé
sek tollát is viendi.

§. 7. Az egyesület évenkint Januar hónapban 
rendszeresen, s zükség’ esetében pedig egyéb
kor is tartandja közgyűlését, melly részint 
hírlapokban, részint -különös jelentések által
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s
elébb köztudomásra adandó lészen» ’s melly- 
ben minden tag részt vehet. — A’ választ
mányi ülések szinte rendszeresen minden 
14 napban, vagy miként azokat az igazgatók 
szükségeseknek látandják, egyébkor is fognak 
tartatni.

§. 8. Az egyesületnek mindegyik személyesen 
meg jelenő tagja, részvényei számára való 
tekintet nélkül, csak egy szavazattal bir.

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

§.10. T íz év* elteltével az alapitói egyesülés 
és részvényi kötelezés meg szűnik ugyan, 
mindazáltal az intézeti kormány az első 
alapítók’ kezében továbbra is meg marad , 
olly formán, hogy azontúl magok, ’s vá- 
lasztmányosaik közé a’ gyámolók közül meg 
választhatják azokat, kiket az intézet’ czéljai- 
nak elő mozdítására alkalmasaknak Ítélnek. 

§. 11. Tárgyai a’ közgyűlésnek ezek:
o) Az igazgatónak , segédigazgaténak, 

’s választottság’ tagjainak titkos szavazattali 
meg választása.

ó) Tisztviselőknek szinte titkos szavazattal 
és átalános többséggeli megválasztása.

c) Az intézet’ állapotjárol teendő igaz
gatói ’s választmányi tudósítások’ felvétele,



mellyek meg visgálás után T. Pest vármegyé
nek, közgyűlésen leendő felolvasás és nyil
vánítás , onnan pedig a’ tisztelt megyének e’ 
részbeni határozatához képest, a’ nagy méltó
ságú magyar királyi Helytartó Tanácshoz 
leendő felküldés végett, be mutatandók lésznek.

d)  Időközbeni tapasztalás után netalán 
ezéltalanoknak mutatkozott szabályok’ meg 
változtatása, úgy az alkalmatlan vagy hűtelen 
tisztviselőkröli gondoskodás $ melly esetek 
azonban a’ közgyűlési hirdetményekben előre 
világosan ki teendők lesznek.

e) Az intézet’ számára, a’ választmány’ 
előterjesztéséhez képest szükségesnek talá
landó nagyobb költség’ el határozása.

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

§0 Az intézet’ javára tett minden nagylelkű 
pártfogások, adakozások, hagyományok ’s a’ t. 
közgyűlésben közhirré tétetnek, ’s a’ hirla- 
pokba iktattatni rendeltetnek.

Ji) A’ közgyűlés a’ számadások’ és a’ 
pénztárak’ meg visgálására , ’s ezeknek egy
mással! öszsze hasonlítására 7 tagból álló bi
zottságot választ, mellynek teljes erejű mun
kálkodására legalább 5 tagnak jelenléte szük
séges , ’s melly tudósítását a’ következő köz-
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gyűlésnek adja be. — Ezen bizottságban a’
választmány’ volt tagjai részt nem vehetnek.

IV. K é s z .
A z  i g a z g a t ó k r ó l .

§.12. Az igazgató, és segédigazgató, kik köz
vetlen felügyelői az intézetnek és kezelései
nek , három évre választatnak, kivévén ez 
első évet, mellyben csak egy évre történt 
azoknak meg választása.

§.13. A’választmányi üléseknek ők elnökei. 
Egyenlő szavazatok’ esetében, kivévén a’ 
kölcsönadás elhatározásait, — az ö szavaza
taik eldöntők.

§. 14. Ha az igazgató időközben meghal 
vagy lemond, líjnak választása végett azon
nal közgyűlés hirdetendő 5 az elhalt vagy 
lemondott segéd'igazgató’ helyébe pedig az, 
lép , kit a’ múlt segédigazgatói választáskor 
utána legtöbb szavazat ért.

V. l é  S 2.
A’ V á l a s z t m á n y r ó l .

§. l5. A’ választmány’ tagjai, — kiknek el
nökei az igazgatók — egy évre választat
nak , de többekben is megválaszthatok ; — 
évközben az 18. §. szerint magok egészítik 
ki magokat.
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§. 16. Olly választmányi ülésekben, mellyekben 
kikölcsönözések nem vétetnek fel, az elnök
kel együtt legalább 7 választmányi tagnak 
szükség jelenlenni, ’s illy ülésekben a’ 
jelenlévő többség határoz. A’ kikölcsönö- 
zési bátorságok’ megítéléseiben azonban, az 
elnökkel együtt legalább 11 tagnak jelen
léte szükséges , ’s mindenkor a’ jelenlévők’ 
háromnegyedének kell megegyezni a’ ki 
adhatásban. A’ választmány’ jelenvolt tag
jai csak azon esetben vonathatnak feleletre, 
ha az intézetnek a’ kikölcsönözésekre nézve 
határozott szabályait meg nem tartották.

§. 17. Minden a’ kikölcsönözésben meg nem 
egyező tagnak szabadságában áll, meg nem 
egyezését maga igazolására a’ jegyző könyv
be saját kezével be írni.

§. 18. Ha valamellyik választmányi tag idő
közben kilép , vagy meghal, illy esetben 
helyét az töltendi be, ki a’ múlt választmányi 
szavazatok szerint az elválás ztotthoz leg
közelebb állott,

VI. K é s z .
A z i n t é z e t ’ t i s z t v i s e l ő i r ő l .

§. 16. Az intézet’ tisztviselői az egyesület' köz
gyűlésén teszik le hitöket hűséges hivata
loskodásukra, miután előbb a’ választmány
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előtt tiszta erkölcsüket, ’s lelkületűket be
bizonyították , ’s a’ meg kivántató vagyoni 
jótállást elegendően ki mutatták.

§. 20. Ezen jótállás vagy biztosítéki levél 
(Cautio), — melly a’ választandóknak ha 
atyai hatalom alatt lennének, attyaik, ’s 
ha házasok hitveseik által is aláirandó, ’s 
a’ lekötött javakra bejegyeztetendő, — a’ 
pénztarnokra 8 ezer, az ellenőrre 5 ezer, 
az írnokra nézve pedig 2 ezer pengő forint
ban állapittatik meg.

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

VII. Kés®.
A z i n t é z e t ’ e g y e s  m u n k á l k o d á s a i 

r ó l  és  k e z e l é s é r ő l .

§. 22. A’ hivatalnak hetenként három nyitott 
napja van, mellyeken minden munkálatait, 
az egy kamatfizetést kivéve, folytatja t. i. 
Kedd, Péntek, és Szombat, — pesti vásárok’ 
alkalmával az elővásár’ Péntekétől kezdve 
egész vásárheti keddig (befoglalva) öt na
pon keresztül nyitva van a’ hivatal, vala
mint Januar és Julius hónapok’ első hetei
ben is a’ kamatok’ kifizetése végett foly
vást. A’ szabatos órák: délelőtt 9 órától
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12-ig, és délután Keddre és Péntekre nézve 
3 órától 6-ig, Szombat délutánra pedig ké
sőbb , úgymint télen 4 órától 7-ig , nyárban 
5 órától 8 ig.

a) A’ b e t é t e l e k r ő l .
5.23. Elfogad az intézet az alább megálla

pított öszveg’ erejeig pénzeket mindenkitől 
különbség nélkül.

§. 24. A’ betétei’ legkissebb öszvegének 20 p. 
kr., legnagyobbnak 150 pfr állapittatik meg, 
melly utóbbi azonban benhagyott kamatok
kal, ’s ezeknek kamatjaival 300 pengő írtig 
nevekedhetik. Mihelyt a’ betett tőke ezen 
maximumot megüti, tartozik azt az ez iránt 
értesítendő tulajdonos kivenni, különben 
attól fogva kamatot nem kap ; szabadságá
gában állván azonban ezen öszvegböl kis- 
sebbet új betéteire használni. —

§, 25. Az intézetnek minden b e - 's kifizeté
sei egyedül a’ hivatalban történhetnek ; ’s 
addig míg idővel bizományosok (comman
dite) által netalán mód nyújtatnék arra. hogy 
a’ megye’ legtávolabb részeiből is a be- 
teendő pénzek bejöhessenek a’ takarék pénz
tárba a’nélkül, hogy az adózónak befáradni 
kellessen, — szükséges hogy mindenki ma
ga gondoskodjék pénzének beadásáról.

§. 26. Ha valaki álnév alatt több betételeket
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tenne, annak a' járandó kamatok ki nem 
adatnak, a’ netalán kifizetett kamatok pe 
dig tőkéjéből fognak levonatai.

§. 27. A’ betételi könyvecskéktől 20 pfntnyi 
betéteiig semmi dij nem j á r , azontúl 50 
frtig 6 pengő kr. - — 50 írttól 100-ig 8 
pengő k r , , ’s ezen felül 10 pengő kr. fi
zettetik az intézetnek, midőn a’ pénz vég
képen kivétetik.

§. 28* A’ könyvecskének elvesztése vagy el- 
lopatása a’ hivatalban azonnal bejelentendő, 
’s a’ betételi jegyzőkönyvbe fel jegyzendő lé
szen, további rendelésig minden kifizetés 
felfüggesztetvén.

b) K a m a t f i z e t é s r ő l ,  ’s a’ be t i -
h a g y o t t  k a m a t o k ’ t ő k é z t e t é s é r ő  1.
§. 29. Az intézet a’ beteendő öszvegektől 

száztóli öt kamatot fizet, a’ kikölcsönözöt- 
tektöl pedig hatot vészén, a’ minden száz
tól esendő egy frfnyi különbség az inté
zet’ javára, költségek’ fedezésére ma
radván.

§. 30. A’ kamatoztatás, a’ betétei vagy kifize
tés után következő hónap’ első napján kez
dődik, és megszűnik azon hónap utósó nap
ján, melly a’ betétei’ vagy felfizetés’ kivé
telét megelőzi. — Az intézet’ kikölcsönözé- 
seinek kamatjai szorosan befoglalólag (in
clusive) napszámra számíttatnak ki.
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15
§. 31. A’ betétetek’ és felfizetések’ kamatjai, 

Januar és Julius első egy egy heteiben, a’ 
tulajdonos által felvétethetnek, ha pedig 
benn hagyattak, azok minden haladék nél
kül tőkéztetnek, de illy tőkéztetésre a’ 
kamatnak legalább 20 pengő krajczárt 
szükség megütni. Az Intézet’ első évében 
sem betétetek viszsza, sem kamatok ki nem 
vétethetnek. — Ha a’ kamat egy pengő fo
rintot meg nem üt, tőkéje nélkül külön ki 
nem vétethetik, hanem tőkéztetik,

§. 22. Számolás’ könnyebbségéért, de a’ köny- 
nyen történhető zavarok’ kikerülése végett 
is , a’ hivatal kamat - krajczárok törtszá
maival nem vesződik.

c) A’ k i v é t e l e k ’ k i s z o l g á l t a 
t á s á r ó l .
§. 33. Az Intézet’ első évét kivéve, minden 

betett ’s felfizetett pénzek minden órán ki
vétethetnek a’ tulajdonos által egészen, vagy 
részletesen, a’ kivétel’ nagyságához képest 
felmondással, vagy a’nélkül. 50 pengő írtig 
nem kell felmondás, azonfelül 100 írtig 8 
nap, ’s 100 frton felül egy hónap a’ fel
mondási határidő — Ezen felmondások a’ 
hivatalban történnek.

§. 34. A’ betett öszveg ’s a’ kamatok annak 
fizettetnek k i , ki az illető betételi köny



vecskét előmutatandja, — az okleveles vagy 
tanús kimutatást csak azon esetben kíván
ja meg a’ hivatal, ha a betétei a’jegyző
könyvbe tett azon kikötés mellett tétetett, 
hogy az senkinek másnak mint egyedül az 
illető tulajdonos’ személyének szolgáltas
sák ki.

d) a’ k i k ö l c s ö n ö  z é s r ő l .
§. 35, Az Intézetnek a’ betételekböl, felfize

tésekből, benhagyott kamatokból, tartalék 
pénztár’ tőkéiből, ’s ezeknek kamatjából 
begyült minden pénzei — a’ kamatlan he- 
vertetni rendelt öszvcgen felül , — száztól! 
hatos kamatra kölcsönöztetnek k i ; a’ bár
ki által kölcsönveendő öszveg 5 ezer pengő 
forintot meg nem haladhatván.

§. 36. Annak megjegyzése mellett, hogy sen
kinek puszta személyes hitelére, vagy mint 
a’ magyar mondani szokta, szakállára, ugy- 
szinte merő vállalatra, magányos kötelez
vényre, élelmi pénzre, tisztifizetésre, va
lamint fogható zálogra pénz nem kölcsö- 
nőztetik, — a’ vagyoni bátorság’ kellő ki
mutatása mellett kölcsön ad az intézet:

a) jó hírben álló pestmegyei birtokosok
nak.

b) a’ Vármegyében kebelezett nagyobb, 
’s közpénztárral bíró, vagy kiváltságos köz
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ségeknek egyetemben, ha t. i. küldötteik a’ 
megbízatást kellőkép megbizonyitják, ama
zokra nézve pedig a’ földesúri megegyezés 
előmutattatik.

c) Buda, Pest városai’ területében fekvő 
ingatlan vagyonra, u. m. szántóföldek - rétek
és puszta telkekre.

dj Budapesti házbirtokosoknak , de csu
pán csak házaik’ évenkénti jövedelmének ere
jéig , ’s ezeknek különös lekötése mellett.

e) A’ választmány’ számára készült uta
sítás szerint: minden másféle kölcsönözések 

felett elsőbbséggel bíró austriai statuspapiro
sokra , azon átalános megjegyzéssel, hogy e- 
zek csak budapesti lakosoktól vagy azok ál
tal fogadtatnak el, ’s hogy a’ bécsi pénz
csarnok’ időkénti folyamához (Wiener Börsen 
Curs) mérve, azokra csak kétharmadban, ’s 
csak három hónapra költsönőztethetik pénz; 
illyetén költsönvevő magát arra is lekötelezni 
tartozván, hogy azon esetre, ha, ’s valahány
szor az általa letett papirosok’ folyama idő
közben 10 0/0 tel lejjebb szálni találna, a’ 
hozzá intézendő felszólításra , 24 óra alatt e- 
zen 10 %nyi  hijányt kipótolandja, szabadsá
gában áilván ellenkező esetben az intézetnek, 
az általa letett papirosokból annyit eladhatni, 
mennyi az öszszes kölcsöntartozás’ tökéletes 
kielégítésére elégséges leend.
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is
§. 37. Az intézet csak olly feltétel alatt ad 

ki kölcsönt: hogy az arról kiadandó köte
lezvény , — mellyben a* kölcsönvevő az 1836: 
20-dik törv. czik 1-ső §-sa értelmében, az 
intézet' választmánya által szabad tetszése 
szerint választandó megyei vagy városi 
szóbeli bíróságnak magát ialá veti, — an
nak saját költségén betábláztassék,

§. 38. A’ választmány előtt kimutatandó bá
torságnak tisztának , perekkel, adósságok, 
kai nem — vagy aránylag igen kevéssé ter
heltnek, a’ folyamodó tulajdonának, ’s zsi
nórmértékül a’ jövedelem vétetvén fel, leg 
alább három annyit érőnek kell lenni, mint 
a’ kölcsön kivánt öszveg tészen.

§. 39. Magok a’ választmányi tagok és igaz
gatók, hivataloskodásuk’ éveiben sem köl
csönt nem vehetnek az intézettől, sem ke
zességet másért nem vállalhatnak; sőt ha 
negyedizigleni attyokfiai folyamodnak köl
csönért, a’ bátorságot megítélő ülésben sem 
vehetnek részt.

§. 40. Az intézet' minden kikölcsönözései, a’ sta
tuspapirosokra adandó kölcsönt kivéve, va
lamint a ’ kölcsönvételek' felmondásai is, so
rozat' szigorú megtartásával történnek.

§. 41. A’ kölcsönvevőnek az intézet egy év 
multa előtt rendszerint fel nem mond, a'
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hitelbeli csalatás' vagy tudomásra jött csök
kenés’ , vagy az intézet’ rendkívüli szüksé
ge’ eseteit kivéve; sőt éven tűlis egészen 
csak ezen esetekben , — vagy ha a’ kölcsön 
vevő a’ felmondott részletes öszveget a’ 
határidőre be nem fizeti, vagy a’ kamat* 
befizetésében késedelmes, — mond fel az: 
intézet; részletes öszveget azonban úgy, 
hogy egyszeri felmondás egy negyedét te
hesse, ’s nem felebb a’ kölcsönvett egész 
öszvegnek, felmondhat az intézet minden év
ben egyszer, ha körül ménj e i, miket a’ vá
lasztmányi ülés határoz el, meg kívánják; 
de miknek, kivévén az igen sürgetés szük
ség’ ritka eseteit, mindenkor kölcsönvételi 
idősor ’s nem önkény szerint kell történniük. 
Ellenben

§. 42. A’ kölcsön vevő, ha kölcsöne ezer pen
gő frtot meg halad, egy év után felmond
hatja egy részét kölcsönének félévenként, 
különben pedig csak az egészet. — Min
den részletes viszszafizetéskor a’ visszafize
tett tőkének kamatjai is befizettetnek. Ezer 
forintig egy hónap a’ felmondás’ ideje, ezer
től két ezerig két hónap, háromig három, 
’s azon felül félév a’ felmondási határidő 
köles önösen.



§, 43. Ha a’ kölcsönvevő a’ negyedéveiikénti 
kamatokat a’ kiszabott határnapra pontosan 
nem űzeti, illy esetben az egész tőke azon
nal felmondottnak tekintetik,

§. 44. A’ kikölcsönözésektől, ugynevezett bei- 
rási dij fejében 50 pengő írtig nem fizettetik 
semmi, — azon felül 500 írtig 20 pengő 
kr., — 1000 írtig 24 p. k r . , — 2000-ig 
30 p, kr., azon felül 36 p. kr. fizettetik az 
intézet’ javára.

e) A’ p é n z t á r ’ k é s z p é n z e i n e k  
t a r t á s a *  s z á m o l á s a ,  ’s p é n z t á r 
v i z s g a l a t ,  n e m k ü l ö n b e n  j e g y 
z ő k ö n y v ’ ’s k i a d a n d ó  o k l e v e 
l e k ’ h i t e l e s  i t é s é r ö l .

§. 45. Az intézetnek pénzei ’s oklevelei, szük
séges ellenőrség, ellenzárak, minden 14 nap
ban mulhatlanúl tartandó pénztárvizsgálatok 
által, teljes biztossággal őriztetnek.

§. 46. Minden számolás egyedül pengő vagyis 
conventios ezüst pénzben megy. — Ara
nyak nem fogadtatnak el, hanem a’ beten
ni kivánók oda lesznek a’ pénztárnok által 
utasitandók, hogy azokat a’ betevés előtt 
másutt váltsák fel, magának a' pénztár
noknak az illyes felváltás tilos lévén.

§• 47. Az intézet’ minden fő jegyzőkönyvei
nek, ’s kiadandó okleveleinek, igazgató,
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's legalább egy választmányi tag aláirásá* 
val, intézet’ pecsétével hitelesittettcknek, la- 
pozottaknak és zsinórral átvonottaknak szük
ség lenniük. Az intézetnek minden kezelér 
lései szoros ellenőrséggel vitetnek, mi 
végre egy választmányi biztos minden hi? 
vatalnyitott napon a’ hivatalban sor sze<- 
rint jelen van.

VIII, K é s * ,
A’ t a k a r é k p é n z t á r ’ t a r t a l é k - t ő k é 

j é n e k  f ö l ö s s é g é r ö l .
§ 48 Ha az intézet’ tartaléktőkéje idővel 

apnjira megszaporodnék, hogy annak 
bátorságosítását, ’s kezelési költségeit 
fölözné, ezen fölösség az intézettel rokon 
jótékony czélokra p, o. az ötös kamatoknak 
hatosra nevelésére, vagy egy gazdát 12 
évig hiyen szolgált cselédek’, szorgalmatos 
pénzberakók’, jó nevelő számos gyermekes 
apák’, hű fijak’ ’s a’ t. megjutalmazására 
fog fordittatni. Ezekről mindazáltal annak 
idejében egyedül maga az intézet rendek- 
kezendik.

I X *  K é s * *
Az  i n t é z e t ’ p e c s é t j é r ő l .

§. 49. Az intézet saját pecsétjével fog élni, 
mellyen egy repülő méh van ki metzve illy 
körirással: H a z a i  e l ső T a k a r é k -
p é n z t á r ’ i n t é z e t e ,  1840.

81
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U t a s í t á s o k .
A) az  i g a z g a t ó  és  s e g é d i g a z g f t t ó -  

r a nézve.

§, 1. Az igazgató fő ügyelője az intézet1 min
den dolgainak, a1 pecsét nála áll, ’s a’ 
jegyzőkönyvek és oklevelek is egyedül nála 
hitelesíttetnek; szint illy fontos kötelessége 
az igazgatónak a’ legfeljebb minden két 
hétben tartandó pénztárvizsgálat; melly kő- 
telességekben csupán betegség vagy pestőli 
eltávozás’ esetében válthatja fel őt a’ segéd
igazgató.

§. 2. Az okleveles zárdoknak egyik kulcsa 
kirekesztőleg az igazgatónál á ll , ’s e rész
ben őtet a’ segédigazgató sem pótolhatja 
ki. Betegség vagy hoszszasb eltávozás’ ese
tében a‘ kulcsot egyedül a’ választmánynak 
adhatja által, melly is az okleveles zárdo- 
kot előbb megvizsgálván, ’s számba vévén, 
arról miként találta légyen azt, hiteles le- 
Jpítárt készít. — Igazgatói kötelességének 

ezen három pontjaira nézve, az igazgató el
mulasztás esetében felelet’ terhével tartozik.

§. 3. Az igazgató a’ nála megpecsételtetet t 
betételi könyvecskéket ’s kikölcsönözési 
iveket, időnként megismerés mellett, bizo



nyos mennyiségben adja ki a’ pénztárnok-, 
nak ’s pénztárvizsgálatkor ő veszi ettől szá
mon.

§. 4. Annak megjegyzése mellett, hogy a’se- 
gédigazgató’ munkálkodásának csak akkor 
leend helye, mikor az igazgató reá nem ér 
vagy máskép gátoltatik ; az igazgatónak 
egyéb toglalatosságai ezek:

a) a’ közgyűlések’ határnapjait ő tűzi, 
’s hírlapokban és meghívó jegyekben ő hir- 
detteti ki.

b) Válagzfmányi ülésekre, mint elnök meg
hívó jegyek által ő hivatja össze a’ választ
mány’ tagjait.

c) a’ kikölcsőnözések’ és felmondások 
sorozatának megtartására szigorúan ügyel, ’s 
e végre minden hozzája beadandó folyamo
dásokra , bejelentésekre a’ benyújtás nap
já t (praesentát) lelkiisméretesen feljegyzi, 
erre nézve sorozati jegyzőkönyvet vivén ; e 
szerint vétetnek azután azok fel a’ választ
mányi üléseken. Választmányi határozat után 
szinte ezen sorozat szerint adatnak ki a’ köl
csönök.

d) az Ellenőr a’ pénz’ mikénti begyülé- 
séröl az igazgatónak időnkénti tudósítását 
be küldvén, mihelyt ebből tapasztalandja
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hogy a’ benhagyatni rendelt öszvegen felül 
kiadható pénzek gyűltek már össze a’ pénz
tárba, azonnal rendeléseket teszen azoknak ki- 
adhatások irán t, jó előre értesítvén azokat, 
kiknek részére a’ választmányi ülés kölcsö
nöket elhatározott, arra szólítván fel őket 
különösen, hogy a’ rendelendő napra magok 
vagy teljes hatalmú megbizotfjaik által a’ pén
zek’ áltvételére megjelenjenek.

e) az intézet’ rendszeres költségeit a’ hi
vatal számára az igazgató rendeli ki; ő teszen 
alkukat kőnyvnyomtatókkal ’s könyvkötőkkel 
az intézet’ jegyzőkönyveinek ’s oklevelei
nek kinyomtatására, ’s bekötésére nézve, 
melly alkuk jóváhagyás végett a’ választmány
elébe terjesztendők.

f) az igazgató hivatal-záros napokon hasz
nálja az intézet dolgaiban annak Írnokát, — 
ülé§- hirdetésekre ’s egyéb hivatalos szolgá
latokra annak szolgáját,

g) kamatok’ elmaradásai vagy felmon
dott pénzek’ benemfizetései esetében az igaz
gató tesz rendelést ezeknek beszedése iránt 
felszólítás vagy rövid útu per’ utján.

h) az intézet’ tisztviselőire, szolgájára, 
ha pontosan teljesítik e kötelességöket ?, áz 
intézet’ kezeléseire, hogy valahol annak for
gása fenn ne akadjon, ’s általában mindenre
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felügyel, mit az intézet’ érdeke ’s java hoz 
magával, ’s feljelenti a’ választmánynak azt 
mi elhatározást vagy orvoslást kíván

t )  a! választmány határozatait az igazga
tó veszi foganatba, ’s ezekről az üléseknek 
szó vagy írásbeli tudósításokat teszem, ’s ez 
iránt is jegyzőkönyvet viszen.

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

körülményeik engedik, erkölcsileg köte
leztelek a’ választmányi ülésekben meg 
jelenni, ’s az intéz.et’ javára munkálkodni 
Erős férfias akarat, szilárdság, szigorúság 
és közjó iránti buzgóság az ő meg kiván- 
tató tulajdonaik. Szükség, hogy az alapítói 
névsorból minden rangú, állapotú ’s osztá
lyú férfiakból alakíttassák a’ választmány , 
hogy akárminemű bátorságról legyen szó 
üléseiben, annak illető bírálója lehessen.

§. 6- Minden tagja a’ választmánynak, sor- 
szerint tartozik egy napon mint választ
mányi biztos jelen lenni az intézet hivata
lában, ’s előttemezésével nevelni a’ jegyző 
könyvek’ hiteleit; melly sorozat azonban 
a’ választmány’ egyes tagjainak körülmé
nyeire illő tekintette], választmányi ülésben 
határoztatik el.
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§. 7. A’ választmányi ülésekben az igazga
tók ’s biztosok adják elő a’ felveendő tár
gyakat, terjesztik elő a’ kölcsönvevők’ bér 
jelentéseit, intézet’ állapotját, körülményeif, 
a’ hivataloskodásokban történt hijányokaf, 
’s azok, vagy a’ választmány ’ többi tagjai 
tesznek javaslatokat ezeknek megigazitása 
irán t; a’ választmányban határoztalak el 
az intézetnek nem rendszeresített kissebb 
költségei ’s a’ t, egyszóval választmányi ha
tározat alá tartoznak mind azon tárgyak, 
mellyek az intézet’ kormányára tartoznak, 
’s különösen az igazgató’ utasításában nem 
foglaltatnak. Legfőbb foglalatosságát teen- 
di azonban a5 választmánynak: a’ kikölcsör 
nözéseknéi ajánlott vagyoni és személyes 
bátorságnak, az e részben fenálló szabályok’ 
szoros megtartásával egyeneslelkő megíté
lése ’s határozása; e részben tehát azokon k í
vül mik az alapszabályokban benfoglal- 
tatnak, kötelességül tétetik a’ választmáyi 
tagoknak annak szigorú meg-tartása;

a) hogy vájjon a’ bemutatott vagyoni 
összeírás hiteles e ? valódi, nem pedig önké
nyes kénybecse (pretium affectionis) van e 
felvéve a’ jószágnak ? nem régi e ezen ösz- 
szeirás? ér e jöveclelmi tekintetben a’ vagyop
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háiom atinyit mint a felveendő öszveg? nem 
olly nemű e a ’ vagyon, mellynek jövedelme 
már természeténél fogva bizonytalan ’s költ
séges, mint miilyenek szőlő, kert ’s a’ t.

í j  A’ választmány megvizsgálja a’ köl
csönvevő elleni betáblázásokat, ’s csak azon 
esetben határozza el a’ kölcsönadást, ha ezen 
betáblázások aránylag csekélyek ’s a’ kölcsönt 
nem veszélyeztetők.

ej Ha szükség, ’s a’ választmánynak több
sége előtt tudva nem volna a’kölcsönvevőnek 
sajátsági joga a’ lekötendő vagyonhoz, illy 
esetben anuak kimutatását, a’ kölcsön elhatá
rozása előtt tőle kívánni fogja. — A’ sajátság, 
nemesi jószágoknál, az összeíró tisztviselők' 
bizonysága, a’ városi telkekre nézve pedig, 
telekbíróilag történt átiratás által mutathatik ki.

d)  Valamint pusztán a’ személyes bátor
ság, pontosság, becsületesség, nem elégségesek 
arra, hogy valakinek az intézetből pénz köl- 
csönöztessék; úgy ellenben pazarlás, csök
kent hitel, ismeretes pontatlanság, perekkel! 
terheltetés elegendők, hogy a’ kívánt kölcsön 
ínegtagadtassék.

e) Ha időközben a’ választmány’ tagjai
nak bármi úton tudomására jő , hogy a’ köl
csönvevőnek hitele, perek, betáblázások, nemfi
zetések ’s a’ t. által csökkenni kezd, bővebb
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értesítés után rendeléseket tesz a’ kölcsönvett 
öszvegnek beszedéséről.

/ )  A' kiadandó kötelezvényt a’ kölcsön
vevő — ha házas — hitesével, ’s ha szükséges, 
a’ bátorságra megkivántató más személyek
kel is aláíratja.
§. 8. A’ bátorság’ elítélése , elhatározása, min

den indító okainak kimutatásai és körülmé
nyei feljegyeztetnek a’ választmányi jegy
zőkönyvben, mellybe a’ meg nem egyezők, 
ha tetszik, megnemegyezésöket magok beír
hatják, A’ kölcsönvevőnek bejelentése mel
lé rekesztett oklevelek, annak kötelezvé
nyével együtt, teljes visszafizetésig, az okle
veles zárdokban tartatnak,

§. <). A’ választmány két jegyzőkönyvet visz, 
a’ kölcsönözési és kezelési jegyzőkönyvet. 

§. 10. A’ választmány elhatározván a’ köl
csönadást, midőn a’ sor a’ kölcsönvevőt éri, 
annak, — ha van elegendő pénz a’ pénz
tárban — az egyszerre kiadatik ; ellenkező 
esetben a’ kölcsönvevő azt külön kötelez
vényekre, mellyek azonnal betábláztatandók 
lesznek, negyedrészenkint is felveheti, — 
magában értetvén, hogy minden felvétel al
kalmával a’ betáblázások ríjonnan megvizs- 
gálandók lésznek. Mig az elhatározott ösz- 
veg ki nem telik, másnak ő kivülötte a ’ pénz
tárból kölcsön nem adathatik.

28



§. 11. Át alánosán választmánynak kötelessége 
mindenre felügyelni, ’s iigyeltetni, mi az in
tézet’ bátorságát ’s folyamatának rendét il
leti ; minél fogva nyilványban tartja:

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

b) az évnegyedenként befizetendő ka
matokat, ’s ügyel: hogy azoknak behajtásai 
iránt a’-szükséges intézkedések meg tétes
senek.

c) az intézet’ minden adósának állását, 
hitelét, ’s ügyel, hogy ha valarnellyiknél az 
intézet’ tőkéje veszélyeztetnék, az ellen-óvá
sok korán meg tétessenek.

d) a’ pénztár’ vizsgálásait 's ügyel, hogy 
az legfeljebb minden 14 napban megtörténjék 
egyszer.

e) a’ kölcsönért folyamodóknak soroza
tát megtartja, ’s ügyel, hogy folyamodók’ hi- 
jányában korai felszólítások történjenek.

f) az intézet’ részéről, a’ szükséges fel
mondásokat igazgatói jelentésre elhatározza.

g) Tisztviselők’ pontos kezeléseire fő 
ügyeletét gyakorol, ’s hanyagság vagy hűt
lenség’ esetében azokat felfüggeszti, ’s mind 
ekkor, mind pedig tisztviselők’ valamelyikének 
meg betegedése esetében, azokat, ha szükség 
lelettár mellett is, közgyűlésig másokkal kipó
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tolja, — a’ felfüggesztést határozói választ
mányi ülésekben azonban , szintúgy mint a’ 
ki kölcsőnözések kiadása’ megbirálásánál érin
tetett, legalább 11 tagnak szükség jelen
lenni, és a' jelen lévők három negyedének meg
egyezni a’ felfüggesztésben; — ügyeltet továbbá 
ha rendben vannak e’ a’ jegyzőkönyvek, ivek, 
tárak, számadások, ügyvédnél a’ levéltár’ ? ezen 
utóbbiból a’ szükségtelenekké vált irományo
kat időnként meg semmisíti.

h) Gyarapodását az intézetnek pénzben 
’s bizodalomban, szeme előtt tartja, ’s mindent 
elkövet, mit e’ végre czélirányosnak ítél,

«’) A’ számadásokat mind a’ hivatalos 
pénztárra , mind az intézet’ saját pénztárára 
nézve, három tagból álló küldöttség által addig 
is meg visgáltaf j a , ’s a’ pénztárvi’sgálatok’ 
alkalmával beadott jelentési ivekkel, ki ren
delésekkel ’s a’ t. egybevetteti, mig azok a’ 
közgyűlés elébe terjesztethetnek.

/■) Az intézet’ állása gyarapodása felől 
a’ közgyűlésnek tudósítást tesz ’s a’ t,
§. 12. A’ Statuspapirosokra adandó kikölcsö- 

nözésnél, a’ választmány, ’s igazgató kö
vetkező utasítást fogják követni:

a) Statuspapirosokra pénz három hónap
nál tovább nem kölcsönöztetik, szabadságában 
allvan az intézetnek, három hónap elforgása
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után ezen kölcsönt, ha a ' kölcsönvevő azt 
kívánja, ismét meg újítani.

b) A ' kamatozó Statuspapirosoknál meg 
kívántatik, hogy illető Coupon-iveikkel ellátva 
legyenek, — Az olyan Coupon, mellynek fize
tési ideje időközben elérkezett, a’ kölcsönve- 
vőnek minden fizetés nélkül lesz viszsza 
adandó.

c) Az efféle kölcsönért folyamodók az 
A . alatti példány szerint az intézethez írás
ban járulni, ’s az illető Statuspapirosokat szük
séges meg visgálás végett, folyamodásukhoz 
csatolni tartoznak. Ekkor az elnök maga 
mellé veendő öt választmányi taggal, (^kiknek 
különben a’ kikölcsönözésnél tizenegyre ha
tározott számára nézve, a’ dolog könnyítése 
tekintetéből, itten kivétel tétetik) kik között 
háromnak, vagy legalább kettőnek, kereskedő
nek szükség lenni, azokat szemügyre vévén, 
24 óra alatt értésére fogja adni a1 folyamo
dónak : meg kapja e’ a’ kívánt kölcsönt vagy 
nem? melly utóbbi esetben a’Statuspapirosok 
néki viszsza adatnak.

rf) Ha a’ kölcsön neki oda ajánltatik, 
azon esetben a’ pénzfelvételkor, egy a’ B. 
szerént szerkesztendő téritvényt köteles ma
gáról ki adni, minélfogva Statuspapirosok
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csak Budapesti lakosoktól vagy azok által fo
gadtathatnak eL

e) Ki az intézettel illyen kölcsönadás- 
vevésre lép, szükséges hogy [szokott biztosi- 
tékját (firmáját) saját kezével aláírja, vagy 
azt nyilván ismert Procura viselője által alá
írassa.

A. alatti példány.
/I' hazai első Takarékpénztár’ 

intézetéhez.
Alul irt az ide rekesztett Statuspapirosok 

letétele mellett u. m. — — —
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az intézet’ szabályai é r te lm é b e n ------ ftot
— — három hónapra az — — —
— — — kölcsönkép- felvenni kíván. Pesten 
’s a’ t.

aláírás.

B. alatti téritvény, példánya. 
Téritvény.

Mellynek erejénél fogva, alúlirt magamat le
kötelezem hogy az itt meg nevezett Status - 
papirosokat u. in. — — — —



mellyeket a’ hazai első Takarékpénztárnál 
az 18 évi — — hónap — —
napján benyújtott folyamodásom' következ
tében — — — — forintra — — nézve 
letettem, 18 évi — — hónap — — 
napján pontosan beváltandom , és az azok
tól járó 6pctes kamatokat hijánosság nél
kül lefizetendem; ellenkező esetben az in
tézet minden további meg halgattatásom 
nélkül, azok’ órából maga’ kielégittetését 
eszközölheti; egyszersmind arra is kötele
zem magamat, hogy valahányszor időközben 
az érintett papirosok’ folyama 10 %  tel lej
jebb szólni találna, én a’ hozzám intézendő 
első felszólításra, 24 óra alatt ezen 10% 
hiányt kipótolandom; ellenkező esetben 
szabályainál fogva szabadságában állván az 
intézetnek , az említett papirosokból annyit 
eladhatni, mennyi öszszes tartozásom’ tö-* 
kéletes kielégítésére szükséges leend. — 
Pesten ’s a’ t,

„ aláírás ------
a’ Város’ utcza’, ’s ház’ 

számának feljegyzésével.

CJ A z i n t é z e t ’ t i s z t v i s e l  ő s é g é r e  
n é z v e  á t a l á n o s a n .

§. 13. A ’ tisztviselőségröl átalánosan meg je
gyeztetik : hogy az, az intézet’ közgyűlésében
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H
hitet tesz le hűséges hivataloskodásra, miu
tán előbb a’ választmány előtt tiszta er
kölcsét, lelkületűt bebizonyította, ’s a’ meg
kívántaié vagyoni jótállást elegendően ki 
mutatta volna. — Atalános kötelességei ezek í

a) Hűség, egyenesség, tisztakezűség, 
Szoros rendtartás, és pontosság pénzkezelés
ben, könyvvitelben, szükséges feljelentések
ben , ’s mindenben mi az intézet’ javát ér
dekli j és minden haszonleséstől idegen lel
kűiét. Ennélfogva tiltatik liéki ajándékokat 
bárkitől elfogadni, annyival inkább kicsikarni; 
’s ezen esetekben hivataltóli felfüggesztetésé- 
nek, sőt elmozdittatásának leend helye.

ő) Mindenkori szorgalom az intézet’ dol
gaiban , minélfogva kivált hivatalnyitott na- 
pokonpo ntosan tartozik meg jelenni a’ hiva
talban, mellyet a’ szabatos órák eltelte előtt 
el nem hagyhat.

c) Türelem paraszti ügyetlenség értet
lenség iránt, nyájas emberszeretet, és jóaka- 
ratú készség a’ járatlanok’ útbaigazítására. 
Nem szabad illedelmeflenűl vagy épen go
rombául 'bánni a’ hivatal’ közlekedőivel, mi 
által ezek az intézettől elidegeníttethetnének. 
Tilos hasztalan váratni a’ népet, gúnjolni 
apró betételeit, kezéből rángatni a’ pénzt 
válogatást tenni hozott pénznemeiben, ’s a’ t.



Az érkezés’ sorát szorosan meg kell tartania 
a’ felvevésben i s , mi végre a' szolga főkép 
nagyobb megtolulások alkalmaival, minden be? 
lépönek a’ hivatalos szobába , réz sorszámot 
ad , ’s a’ szerint vétetik fel ennek dolga.

d) A’ pénztárnok’ évi fizetése 600 pírt. 
ellenőré 500, — ’s Írnoké 300 pfrt — mellye- 
ket előre ki nem szedhetnek.

e) A’ tisztviselőknek cautionalis kimu? 
tatásaik , ’s kötelezvényeik az okleveles zár? 
dókban tartatnak.

f )  A’ hivatalban történő bármi bevételi 
vagy kiadási öszsze-számítást, nagyobb biz
tosság’ okáért, a’ három tisztviselő teszi kü? 
lön, ’s ha a’ bárom kiszámítás meg nem egyezik, 
kerestetik a’ hiba,

g-) A’ hivatal5 jegyző könyveiben semmi 
igazításnak , törlésnek , vakarásnak, csonkí
tásnak , szakításnak ’s a’ t. történni nem sza
bad. Ha meg történt a5 hiba, pénztár-visgá- 
latkor bejelentetik, ’s a’ bizottság által meg- 
vi’sgáltatván a’ hiba, kiigazittatik, és a’ k i
igazítás aláírásokkal megismertetik.

á) Miután az intézet’ hivatalos kezelé
seinek gyakorlatát (technicuinát) mire csak 
tapasztalás foghat megtanítani, előlegesen 
teljes biztossággal meghatározni nem lehet; 
líi nyilatkoztaik: hogy ha később választ?
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mányi rendeletből a’ hivataloskodásnak egyik 
vagy másik ága változást szenvedne , az ezen 
változásból egyik vagy másik tisztviselőre 
eredő kötelesség alól magát az ki nem vonhatja.

D) P é n z t á r n o k i  u t a s í t á s .
§. 14. Miután a’ pénztárnok az egyesület köz

gyűlésében hitét letette , és a’ választmány 
által hiteles ’s általa is aláirt öszszeirás 
mellett, a’ pénztári öszvegek gondja alá adat
tak volna, ezeket következőkép’ tartozik 
kezelni:

a) Mind az intézet’ részvevőinek bera- 
kott pénzeiket, vagy az úgy nevezett hiva
talos pénzeket, mind pedig az intézetnek sa
ját tartalék-pénzeit külön fiókokban, és külön 
jegyzőkönyvek mellett kezeli,

b) Miután a’ hivatalos pénztárban az in
tézet’ rendszeréhez, szabályaihoz képest, kü
lönben is egyszerre nevezetes summák nem 
lehetnek, a’ pénzes zárdok’ ellenzárlására 
szükség nincs, annak ’s lakatjainak kulcsai 
a’ pénztárnoknál állván , a’ pénzmennyiségek* 
bevételek’ ’s kiadások’ épségéről egyedül ő 
maga felel; — a’ tarfalékpénztár’ zárdoka azon
ban az ellenőr’ ellenzárlása alatt van , mind
kettőnek bevételei, ’s kiadásai szigorú jegy
zőkönyvi ellenőrség alatt állanak , minélfogva
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bármi hiba vagy csalás történnék részéről a’ 
keze alatti pénzekben, annak ezen ellenőrség 
miatt, legfeljebb 14 nap alatt szükségkép 
világosságra kell jőni. E’ szerint az intézet 
e’ részben teljesen van bátorságosítva.

c) A’ kezelésnél arra ügyel t'a’ pénztárnok: 
hogy a’ pénznemek rendesen külön válasz
tassanak, ’s a’ naponkinti kiadásokban in
kább az éreznemű pénzektől kívánjon mene- 
kedni, hogy a’ pénztárvisgálat ez által is 
könnyittessék.

d) Az okleveles zárdoknak három kulcsai 
közzűl egy a’ pénztárnoknál áll, ’s akármi vé
tetik ki vagy tétetik be abba, a’ pénztár- 
nők jelenlenni tartozik.

e) O viszi, választmányi biztos’ elötte- 
mezése mellett, a’ beleteli hiteles jegyző köny
vet , és a’ feljelentési ivet is ő Írja alá.

f )  A’ tartalékpénztárból egyedül csak vá
lasztmányi határozatra, vagy igazgatói kiren
delésre (exassignatio) a’ hivatalos pénztárból 
pedig egyedül választmányi elhatározására a’ 
kölcsönnek, fizet ki pénzeket, mindenkor egyik 
igazgatónak jelenlétében, hiteles beírás, ’s 
kötelezvény mellett.

g)  Nemhivatalos napokon, és a’ hiva
talon kívül, senkitől semmi hivatalos pénzt 
elfogadnia nem szabad.
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/i) A' pénztárnok, az igazgatóiul saját el

ismerése mellett által vett hitelősített betételi 
könyvecskék’ , és kikölcsönözési ivek’ számá
ról , ’s hová lett fordításáról, minden pénz- 
tárvi’sgálátkor az igazgatónak számol,

i) Ha a’ betevő az azonságot (identitas) 
kiköté, t. i. hogy csak saját személyének 
történhessenek viszszafizetések, vagy ha ala
pos gyanú van egész kivételeknél, hogy ál- 
tulajdonos kivánja a’ kivételt, kérdések 
tétele vagy bizonyítványok kívánása mel
lett , a’ körülme'nyekhez képest a’ pénztár
nok felfüggesztvén a’ kifizetést, miheztartás 
végett az igazgatónak azonnal jelentést tesz, 
ki is a’ dolgot vagy maga tüstént elintézi, 
vagy egy mindjárt egybehívandó választmányi 
gyűlés által elintézteti. Más esetekben hátrál
tatni a’ kifizetést nem szabad,

á) Minden év5 végével, mind a’hivatalos 
mind a’ tartalék-pénztárnak számadásait a pénz- 
tárnok készíti el; az ellenőr pedig, mielőtt az 
a’ választmányi bizottság elébe adatnék, át
vizsgálja, ’s mind ketten aláírják.

EJ E l l e n ő r i  u t a s í t á s .

§. 15« Az ellenőr a’ takarékpénztár’ bevéte
leit lelkiisméretesen, úgy a’ mint történ-



tek , ellenjegyzi, ’s e’ részben felelettel 
tartozik.

§. 1G. Szintúgy mint a’ pénztárnok viszi a’ 
betételi, ’s kikölcsönözési jegyzőkönyve
ket, de minden hitelesi'tés nélkül, egyedül 
a’ végett, hogy azokból az igazgató számá
ra teendő kivonatait készíthesse. Mire 
nézve ha pénztárnoki ’s ellenőri jegyző
könyvek közölt kérdés támadna, a’ pénz
tárnoki jegyzőkönyveknek mint hitelesítet
teknek lenne hitelök.

§..17, Legfőbb kötelessége az ellenőrnek: 
hogy az intézetnek bejött ’s kiadott pén
zeit mindig nyilványosságban tartsa , ezek 
iránt a’ maga jegyzőkönyveiből a’ kivona
tokat megtévén , a’ szerint mint a’ pénzek 
meggyűlnek, ’s kiadhatókká lesznek, na
ponként, vagy legfeljebb minden három nap
ban, kivonatait az igazgatónak megküldje 
’s a’ kiadható pénz’ mennyiségét minden
kor kijelelje, E’ végre a’ kölcsön-kiadá- 
soknak választmányi elhatározásai, nagyobb 
pontosság végett, kivonatban véle is kö
zöltét nek.

§. 18- A’ két fő könyvet az ellenőr viszi, min
den pénztárvizsgálat alkalmával meg hite— 
lesitendőkef.
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§. 19. A’ pénztárnoknak mind két pénztárról 
tett számadásait ő vizsgálja á t, 's azokra 
ha szükség , észrevételeket tesz.

§. 20. Az okleveles zárdoknak egy kulcsa ná
la áll; ’s minden betéteinél vagy kivételnél 
abbul, jelenlenni tartozik.

F ) Az i n t é z e t ’ t i t o k n o k á n a k  
e g y s z e r s m i n d  ü g y v é d é n e k  
u t a s í t á s a .

§. 21. Ennek tisztelet-dija évenként 200 p. 
p frt. — O viszi az intézet’ köz s választ
mányi üléseiben a’ tollat, viszi a’kölcsön- 
kiadások bátorságainak hitelesített jegyző 
könyvét, melly minden ülés’ harározataira 
nézve, igazgató’ ’s két választmányi tag 
aláírásával megerősíttetik. Ezen hiteles jegy
zőkönyvet zár alatt ta r tja , ’s szoros fele
letet terhe alatt meg őrzi. Szinte ő viszi 
n’ választmány’ kezelési jegyzőkönyvét is.

§• 22. Kamatok’ történhető elmaradása, vagy 
felmondott pénzek’ benem lizetése, vagy hi
telcsökkenés’ eseteiben, a’ választmány’ren
deléséhez képest, a’ szóbeli ’s netalán más 
pereket is ő folytatja.

G) I r n o k i  u t a s í t á s .
§. 23. Ennek évi fizetése 300 frt p. p. — Az 

írnok írja be a’ betételi könyvecskékbe a’ 
betéteit, meghitelesíltetvén azt pénztáritok
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aláírásával ’s választmányi biztos előtt eme- 
zésével.

§. 24. O viszi a ’ feljelentési ívet, mellybe be 
jegyez minden beadási és kiadási adatot, 
melly a’ hivatalban történt. Ezen jelentési 
ivet a' pénztárnok naponként délelőtt és 
délután aláírja.

§. 25. Az írnok teszi a’ leírásokat, letisztá- 
zásokat a’ hivatalban, ’s azon kívül, hi
vatalos napokon ’s azokon kívül, az intézet* 
dolgaiban ; e végett az igazgató rendelésé
re efféle hivatalos dolgok vagy levelezések 
végett, annál pontosan megjelenni tartozik, 
az intézet jegyzőkönyveit, betételi köny
vecskéit , kikölcsönüzési íveit időről időre 
az Írnok nyomtattatja, ’s felügyel: hogy 
e’ részben a’ hivatalnak hátramaradása ne 
légyen. A’ nyomtatott mennyiség pénztár
nok ’s ellenőr által ismértetik meg. Szint
úgy ő eszközölteti a’ bekötéseket is.

A z  i n t é z e t ’ s z o l g á j á r ó l .
§. 25. Ennek esztendei fizetése 150 p. frt mel- 

lyet hónaponkint szed. Kötelességei:
a) az intézet’ hivatalának tisztántartása , 

seprése, szellőztetése, minek végbevitele végett 
a’ szabatos hivatalos órak előtt egy órane
gyeddel, a’ hivatal’ előszobájában megjelenni 
tartozik.

41



b) az intézet’ dolgaiban, miként vagy 
igazgatók vagy tisztviselők álfa! küldetik, hű
séges eljárás , a’ köz ’s választmányi ülések 
meghívó jegyeinek szorgalmas elhordása, hir
detményeknek felraggalása , egyszóval mind 
azon szolgálatoknak megtétele, mellyek az 
intézet’ dolgaiban akár hivatalos akár hivatal
záros napokon nékie parancsoltainak.

c) tisztakezűség. Netalán felvételi sorozat 
megváltoztatásáért, vagy más effélékért a’ 
részvevőktől ajándékot elfogadnia, vagy új
évi kolduló köszöntéseket tennie nem szabad. 
Neki az intézetből akármiféle bútort, irományt, 
papirost, gyertyát ’s a’ t. magával kivinni 
tilos, valamint a’ szegényebb részvevőknek be- 
teendő pénzeit, bár beadás végett is kezéhez 
venni ’s a’ t. Végre

d) meghagyás nélkül a’ hivatalos órákon 
a’ hivatalból eltávoznia nem szabad.
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