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nöki szobában, vagy bárhol kitenni, hogy bárki 
is az irományokat megtekinthesse, s én minden 
fölvilágosítást bárkinek, ki fölvilágosítást kivan, 
szívesen megadok. 

Ivánka I m r e : Kár volt előbb meg nem 
tenni! 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r : Nem kés
tem volna, midőu indítványát képviselő úr beadta, 
az irat >kat már akkor a t. ház rendelkezésére bo
csátani, ha az indítványban egyéb is nem lett 
volna. De az indítványban az is volt, hogy „vizs
gálat végett," tehát feltételezve volt, hogy oly do
log történt a minisztérium részéről, mely vizsgálat 
tárgyát képezheti. Ez tartóztatott engem egyedül. 
{Helyeslés.) Miután azonban a t. ház többsége az 
inditványt elvetette, kötelességemnek tartom az 
irományokat előterjeszteni. (Élénk éljenzés!) 

V u k o v i c s S e b ő : Én magára az iratok be
mutatására kívánok csekély észrevételt tenni. Ha 
jól fogom föl a miniszter úr előadását, ő az irato
kat ugy mutatta-e be, mint eddig szokásban volt, 
s mint az iratok eddig a háznak mindig bemutat
tattak, hogy t. i. azok ki fognak nyomatni? {Zaj. 
Jobbról ellenmondás.) Ha nem ugy történik ezen 
iratok beadása, hogy azok a magok rendje szerint 
kinyomassanak, {Ellenmondás) és minden képviselő 
kezéhez juttassanak, és ha elolvasásuk nyomán az 
oly képviselő, a ki azt szükségesnek fogja tartani, 
azok alapján indítványt ne tehessen . . . {Felkiáltások 
jobbról: Tehet! Tehet!) Hog)Tan tehet, ha az iro

mányokat nem olvasta? Ha ezen renden és formán 
kividi bemutatást érti a miniszter úr, én e leeresz
kedéssel élni nem fogok, és az irományokba bele 
sem fogok tekinteni. 

Elnök: A pénzügyminiszter úr által nekem 
átadott irományok az irodában le lesznek téve: a 
kik akarják, megtekinthetik. {Nagy zaj. Elnök 
csenget.) 

Bónis Sámuel: T. ház! {Zaj!) 
Elnök: Kérem a társalgást megszüntetni. 

{Halljuk!) 
B ó n i s S á m u e l : Én csak az utóbbi elnöki 

kijelentéshez kívánok szólani. Egy indítvány téte
tett le a ház asztalára, a ház az inditvány tárgya
lásába bele bocsátkozott, későbben szavazás történt 
reá, vajon az indítványt elfogadja-e a ház vagy 
nem ? A ház többsége az inditványt nem fogadta 
el, azaz a ház többsége az iratok előmutatását nem 
kívánta. Ez a ház határozata, és ennyi mondatha-
tik ki az elnöki székből. A többi, a mit miniszter 
úr önszántából tett, magán dolog, az a ház határo
zatára nem tartozik, és az elnök azt ki sem jelent
heti. {Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva ez a t. ház magán tudo
mására szolgál. 

Több tárgy nem levén, az. ülést befejezem. 
A legközelebbi ülés holnap 10 órakor lesz. 

Az ülés végződik déli 12lU órakor. 

1868. október 2-dikán 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyal: Kérvények bemutatása. A mentelmi bizottság jelentett tesz Böszörményi László ujabb perbefoghatása iránt. 
A szölőváltsági törvényjavaslat elfogadtaiik. A kormány részéről benyujtatnak : az 1869-diki államköltségvetés három füzete, az 
1867-dik évi állami számadás, végre törvényjavaslat a százezer forintnyi póthitelről. 

.̂4 kormány részéről jelen vannak: Gorove Ist
ván, Horvát Boldi:sár, Lónyay Menyhért. 

Az ülés kezdődik d. e. i ö % órakor. 

Elnök: Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Bujanovics Sándor jegyző úr fogja 

vezetni; a szólani kívánók neveit pedig Paiss An
dor jegyző úr jegyzi. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Bujanovics Sándor jegyző {olvassa az ok

tóber 1-én tartott ülés jegyzökönyvét?) 
B ó n i s S á m u e l : T. ház! A jegyzőkönyv 
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utolsó_ pontjának, vélekedésem szerint, ki kell ma
radnia, mert e tárgy iránt a ház határozatot nem 
hozott. Igen könnyen megtörténhetnék , ezea 
praecedens mellett, hogy valami, épen a ház ha
tározata ellen történnék. Az, hogy Lónyay minisz
ter úr az iratokat kész akárkivel közölni és ide 
letenni, nem tartozik a ház határozatához, miután 
a ház határozata az, hogy nem kívánja az iratok 
közlését. A jegyzőkönyv erre vonatkozó pontjá
nak tehát ki kell maradnia. (Helyeslés a bal oldalon.) 

V a d n a y LajOS: Megvallom, mindig igen 
tiszteltem Bónis képviselőtársam eszmemenetét, 
mert igen nyomósán szokott szólani, és most is 
látszik némi alapja lenni okoskodásának; de teljes
séggel nem tudok vele egy véleményben lenni, 
nem pedig azért, mert én azt hiszem, a jegyző
könyvnek azok hű tolmácsának kell lenni, a mik 
a házban történtek. Az tehát itt a kérdés, vajon 
megtörtént-e az, hogy miután az iratoknak vizs
gálat végetti előterjesztése nem kívántatott, maga 
a miniszter úr azt monda, hogy előterjeszti az ira
tokat, hogy a kinek tetszik, azokat megnézhesse 
és felvilágosítást is kész mindig adni ; az a kérdés, 
hogy szabad-e ezt a jegyzőkönyvnek ignorálni, 
miután ez a ház szine előtt történt. Ez a ház előtt 
történt, és a határozatban nézetem szerint nem volt 
szükséges azt kimondani, miután ez nem esik ha
tározat alá, hanem oly valami, a mit a miniszter 
úr önként tett, és a mivel élni mindenkinek szabad 
tetszésére bizta. Ez tehát oly tárgy, mely fölött 
nem kell határozni, és ha a jegyzőkönyv hűséges 
tolmácsa akar lenni az itt történteknek, akkor a 
jegyzőkönyvbe ennek bele kell jönni. (Helyeslés a 
jobb, ellenmondás a bal oldalon.) 

S í m o n y i LajOS b . : Én pártolom Bónis kép
viselőtársam véleményét, és pedig azon oknál fog
va, mert nagy különbség van a jegyzőkönyv és a 
napló között. A naplóba azon nyilatkozatnak bele 
kell jönni, ellenben a jegyzőkönyvbe csak az jön, a 
mi a ház álral elhatároztatott^-Ke^esfés a bal oldalon.) 

P a t a y I s tván : Annál inkább el kell maradni 
azon mondatnak a jegyzőkönyvből, mivel tegnapi 
felszólalásom némely képviselők lemondását ille
tőleg is csak a naplóba jött bele és a jegyzőkönyv
ben szó sincs róla. Valamint tehát az kimaradt a 
jegyzőkönyvből, ugy ennek is ki kell maradni. 
(Helyeslés a bal oldalon.) 

E l n ö k : Kívánja tehát a t. ház, hogy ez kima
radjon a jegyzőkönyvbői vagy maradjon benne? 
(Marad! Kimarad'.) 

Bujanovics Sándor jegyző : Tisztelt ház! 
Én csak a történtek hűsége kedvéért tettem a jegy
zőkönyvbe ezen tényt, azonban határozatot ez iránt 
nem tettem be. Ha tehát a t. ház azt méltóztatik 
határozni, hogy maradjon ki, abba szívesen bele
nyugszom. (Fölkiáltások: Halljuk a jegyzőkönyv ezen 

pontját!) Következőleg szól (olvassa): „Lónyay 
Menyhért pénzügyminiszter a temes- és krassóme-
gyei kincstári erdők bérbeadására vonatkozó iro
mányokat azon kéréssel adja át a ház elnökének, 
hogy azok a képviselők által leendő megtekinfc-
hetés végett az irodába nyilvánosan kitétessenek.tf 

Talán az lenne hozzáteendő, hogy ezen kijelentés 
a képviselőház tagjainak magán tudomásául szolgál, 

E l n ö k : Azt hiszem, itt szavazni kell. Kívánja 
a tisztelt ház megtartani a jegyzőkönyvet ? 

BÓníS S á m u e l : T. ház ! A mennyiben az 
indítványt én tettem, bátor vagyok ehhez még egy 
pár szóval hozzájárulni. Ha a ház Lónyay miniszter 
urnák ezen nyilatkozata felett tegnap határozott 
volna, akkor annak a j'egyzőkönyvben igen is ben 
kellene foglaltatni; de miután e jegyzőkönyvnek 
nem szabad lenni másnak, mint a ház határozatai 
hű előadójának , ez pedig itten határozatilag ki
mondva nem volt, a jegyzőkönyvbe bele nem jö
het ; ez a naplóba való : különben sz következ
nék belőle, hogy minden egyes képviselőnek olyan 
beszédei, melyekre határozat nem hozatott, a jegy
zőkönyvbe betétetnének. Azért kérem a t, képvi
selőházat, hagyjuk ki ezt a jegyzőkölyvből, mert 
máskor következhetnék az, hogy a ház határozata 
ellen akárkinek nyilatkozatára olyan történnék, a 
mi a ház határozatával hanyatt homlok ellenkeznék. 

Lónyay Menyhért pénzügyér : Én azt 
tartom, t. ház, az általam történt beterjesztés ma^ 
gán tény volt, s miután minden, a mi e házban mon
datik, a naplóba ugy is bele jön , ha valakinek 
aggodalma van a jegyzőkönyvnek e kitétele iránt, 
magam kérem a t. képviselőházat, hogy abból 
maradjon ki. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Tehát ki fog maradni a jegyző
könyvből. 

Szatmár város közönsége Fiume tengerparti 
város és kerületnek visszakebeleztetését törvény-
hozásilag mielőbb eszközöltetni kéri. 

Tolna megyébe kebelezett Tengőd községbeli 
kis házas zsellérek a többi volt úrbéri jobbágyak
kal eddig közösen élvezett erdei legeltetés elvesz
téseért 8 házas zsellértelek után nyert 10 hold 
legelőnek 15 holdra kiegészítését kérik. 

Ezen kérvények a kérvényi bizottsághoz té
tetnek át. 

G h y c z y K á l m á n : T. ház! Komárom város 
közönsége niég a múlt esztendei július 30-án azért 
folyamodott a minisztériumhoz, hogy a város la
kossága által 1849-ik esztendőben felsőbb parancs 
folylán beszolgáltatott és megsemmisített egy és 
két forintos magyar bankjegyeknek 79,800 egy
nehány forintra terjedő értéke téríttessék meg. 
Folyó évi augusztus 10-én a minisztertanács hatá
rozatából az emiitett város azon választ nyerte, 

I hogy a város kérelme nem teljesittethetik azért, 
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mert az 1849. esztendei hadjárat által okozott ká
roknak megtérítése olyan nagy terheket róna a 
magyar kincstárra, a melyeknek az a jelen viszo
nyok között nem felelhetne meg. Ezen válasz an
nál váratlanabb s fájdalmasabb volt az illető város 
közönségére nézve, mert követelését nem is a ma
gyar államkincstár jelen készleteiből, hanem azon 
arany és ezüst érczalapból kérte megtéríttetni, mely 
azl848-ik esztendőben az akkori magyar kormány 
által a magyar kereskedelmi banknál az egy és 
két forintos bankjegyek értékének biztosítására le
tétetvén, az osztrák kormány által jogtalanul 1849-
ben lefoglaltatott. Azt kéri most az említett, súlyo
san károsodott város közönsége, miszerint a kép
viselőház az iránt méltóztatnék intézkedni, hogy a 
magyar egy és két foiintos bankjegyeknek arany 
és ezüst érczalapja az osztrák kormány által a ma
gyar államkincstárnak mielőbb téríttessék meg. és 
azután más ily hasonnemü követelésekkel együtt 
az ő lakosainak igazságos követelése is téríttessék 
meg. Ezen kérvényt •( agyok bátor benyújtani, 
kérvén, hogy azt a kérvényezési bizottságnak mi
előbbi tárgyalás végett kiadni és aztán pártolás 
alá venni méltóztassanak. 

Elnök : A kérvényi bízott.- ághoz fog uta
síttatni. 

Horváth Lajos, mint a tízes bizottsa'g előadója, 
kíván előterjesztést tenni. 

olvassa a tízes bi-Horváth Lajos előadó 
zottság jelentését.) 

E l n ö k i Ki fog nyomatni és szétosztatni1). 
A szőlőbirtok után járó tartozások megváltá

sáról hozott törvényjavaslat végső megszavazás 
végett fel fog olvastatni. 

P a i s s A n d o r j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslatot.) 

E l n ö k : A kik a felolvasott törvényjavasla
tot véglegesen elfogadjík, méltóztassanak felkelni. 
{Megtörténik.) A szőlőbirtok után járó tartozások 
megváltásáról szóló törvényjavaslatot a t. ház vég
leg elfogadja. (Fölkiáltások: Egyhangúlag!) Buja-
novics jegyző úr e törvényjavaslatot a mélt. főrendi 
házhoz még e mai ülés alkalmával át fogja vinni. 
A t. háznak ebbeli határozatáról szóló mai jegy
zőkönyve azonnal hitelesíttetni fog. 

BujanOViCS Sándor j e g y z ő (olvassa a jegy
zőkönyv illető pontját, közbeszólások : Egyhangúlag !) 

Besze J á n o s : Nem tartom helyesnek, hogy 
a jegyzőkönyvbe e szó „egyhangúlag" fölvétes
sék, mert ha a ház csak egy szótöbbséggel is fo
gad el valamit, annak ép oly érvénye van, mintha 
egyhangúlag fogadtatott volna el, és ha bele ten
nők az „egyhangúlag" szót, ez a nem egyhangu-

') Lásd az Irományok 326-dik számát. 

lag hozott határozatok erejét gyöngítené. (Elénk 
helyeslés.) 

L á s z l ó Imre : Előttem szólott képviselőtár
sammal nem érthetek egyet. A jegyzőkönyvnek 
azt kell tartalmaznia, a mi történt. Az „egyhangú
lag" szónak bele kell jönie. (Fölkiáltások : Ki kell 
maradnia !) 

Elnök : Az „egyhangúlag" szó ki fog 
maradni. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
T. ház! A múlt napokban engedelmet kértem a t. 
háztól arra, hogy mihelyt az 1869-iki államkölt
ségvetés előszámitásának egyes részletei elkészül
tek, azt részletenkint is előterjeszthessem. 

Ezen engedelemmel élni kivánván, van sze
rencsém ezennel bemutatni a rendes szükséglet 
következő fejezetei alatt előforduló részleíezett 
költségvetést: 

1-ör. 0 felsége királyi udvartartása. 
2-or. 0 felsége kabineti irodája. 
3-or. A miniszterelnökség. 
4-er. 0 felsége személye körüli minisztérium. 
5-ör. A belügyminisztérium, és 
6-or, a vallás- és közoktatásügyminiszterium 

kiadásai iránt, azon megjegyzéssel, hogy a többi 
minisztériumok költségvetései is munka alatt van
nak, kivévén egyedül a honvédelmi minisztérium 
költségvetését, melynek részletes tárgyalási ideje 
akkor érkezend el, midőn az 1867 : XII . törvény-
czikk 13. szakasza szerint a védelmi rendszer ő 
felsége által szentesittetett. Azonban, ha a hon
védelmi minisztérium költségvetése már most tár
gyaltathatnék is , s igy az ország kormányzati 
költségei minden részleteiben meghatározhatók 
volnának: az 1869-ik év költségvetésisommázatát 
véglegesen mégis csak akkor lehetne megállapíta
ni, midőn a törvény értelme szerint a közös költ
ségek az 1867. XII . törvényczikkben meghatáro
zott mód szerint már megállapittattak. 

De addig is, mig a sommázat és ezzel kap
csolatban a törvényjavaslat az 1869-iki budgetről 
előterjesztetnék és tárgyaltathatnék : czélszerü, sőt 
szükséges a budget minden előterjeszthető részle
tét tárgyalni, miután eljött annak ideje, hogy azon 
elvi kérdések fölött, melyek a budgettel kapcso
latban vannak, a törvényhozás határozzon. Ezen 
részletenkinti tárgyalás szükséges már azért is, 
mert különben az országgyűlés rövid tartama miatt 
részletes tárgyalás nem is volna tartható 

Midőn tehát az ezen költségvetésre vonatkozó 
füzeteket bemutatom, arra kérem fel a t. házat: 
méltóztassék jegyzőkönyvi végzés által elrendelni, 
hogy ezen bemutatott füzetek az állandó pénzügyi 
bizottsághoz utasittassanak, azon meghagyással, 
miszerint a bizottság a költségvetés ezen részét 
vegye tárgyalás alá, sőt a költségvetés többi részét 
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is, mihelyt azt a minisztérium bemutatja, és tár
gyalásának eredményét részletenkint is terjeszsze 
a ház elé. 

Továbbá arra kérem a t. házat: méltóztassék 
azt is kimondani, hogy a költségvetés tételei iránt 
hozandó határozatai végmegállapodás erejére ak
kor fognak emeltetni, midőn a som mázat tárgyal-
íatván, a bevételek és kiadások közti arány tudva 
lesz s ennek alapján a költségvetési torvény fog 
megszavaztathatni. (Helyeslés.) 

Szükségesnek vélem ezen fentaríást azért, 
mert könnyen megtörténhetik, hogy a bevételek 
és kiadásoknak sommás összeállítása után egy vagy 
más tételt módosítani szükséges leend. 

Hogy mind a pénzügyi bizottság helyes vé
leményt adhasson, mind pedig a t. ház az 1869-ik 
évi költségvetés felett alaposan határozhasson, 
szükséges ismernie a múlt év pénzügyi kezelésének 
valódi eredményeit: ennélfogva kötelességemnek 
ismerem, előterjeszteni mindazon összeállításokat, 
melyekből az 1867-ik évi államháztartás megítél
hető; s ámbár az 1866-ik évről teljesen befejezett 
számadásokat nem birunk, sőt azok el sem készül
hetnek mindaddig, míg a két minisztérium közt az 
1867. január 1-én fenmaradt pénztári készletek, 
az úgynevezett közös activák és a viszonos köve
telések feletti leszámolás, illetőleg egyezmény nem 
jön létre, a mit pedig létesíteni nem volt tanácsos, 
míg az 1867-ik évi pénzügyi kezelés eredménye a 
birodalom két felében legalább főbb tételekben 
tudva nem lemd, mindamellett ugy hiszem, hogy 
miután az általam előterjesztendő számadásokban 
ki van mutatva, mivolt azon összeg, mely az 1867-
diki előirányzat szerint a magyar korona országai 
belkoi'üiányzati költségeire fordítható volt; továbbá 
ki van mutatva, hogy Magyarország beligazgatási 
költségei az év folytán valóban mennyit tettek; 
végre miután kimutatják az általam összeállított 
kimutatás számadatai azt, mennyi volt az 1867-ik 
évre fenállott adózási rendszer szerint minden 
egyes közjövedelmi ágra mint államjövedelem elő
irányozva, s mennyi jött valóban be ez év folytán 
az egyes közjövedelmi ágakból: teljes képét fogja 
bírni a képviselőház az 1867-ik évi államháztar
tásnak. 

Mielőtt ezen kimutatásokat előterjeszteném. 
szabadságot veszek magamnak ez alkalommal az 
államköltségvetés ellenőrzésére nézve némelyeket 
megjegyezni. 

Minden rendes pénzügyi kezelésnél szükséges 
egy legfőbb államszáruvevőszéket, úgynevezett 
ellenőrző hatóságot felállítani, melynél öszponto-
sulnak a kimutatások a közigazgatás minden egyes 
ágának bevételeiről és kiadásairól, azon czélból, 
hogy az azokat rendesen könyvezvén, folyton nyil
vántartsa és ellenőrizze. 

KÉPVH. NAPLÓ. 1 8 6 5 / S . X. 

Midőn a múlt év márczius hó elején a pénzügyi 
kezelést átvettem, fenállva és teljes működésben 
találtam a bécsi cs. kir. legfőbb számvevőszéket, 
„Qberster Rechnungshof", melynél az 1867-dikév 
első két havi eredménye már könyveztetett; mi
ntán az év közepén egy egészen uj számvevőséget 
felállítani nem lehetett : ő felsége legfelsőbb jóvá
hagyásával a két pénzügyminiszter és a legfőbb 
számvevőszék elnöke közt oly egyezmény kelet
kezett, mely szerint az év végén mind az országos 
számvevőségek Budán, Szebenben és Zágrábban, 
mind a pénzügyminisztériumnak számvevősége, 
ugy mint elébb, de a magyar minisztérium utján 
küldjék a fenállott rendszerszerint számadásaikat 
és kimutatásaikat a legfőbb számvevőséghez, mely 
mint a magyar minisztériumnak e végbőli megbí
zottja, az év végéig fogja vezetni a könyvelést s 
fogja azok alapján berekeszteni az államszámadást 
Magyarorázágra nézve is. Ugyanazon egyezmény
ben kimondatott, hogy az 1868-ik év január hó 
1-ső napjától megszűnik a cs. kir. számvevőszék s 
átalakul ő felsége többi országainak számvevőszé
kévé ; a magyar minisztérium pedig fel fog állítani 
egy külön főkönyvelési osztályt, melyre átszállnak 
mindazon teendők, melyeket előbb a bécsi cs. kir. 
főszámvevőszék végzett. 

A minisztérium ehhez képest az év kezdetén 
átalakitá az eddig létezett számviteli rendszert, 
behozta minden egyes minisztériumra nézve a kü
lön számvevőséget azon czélból. hogy minden mi
niszter felelős lehessen saját utalványozásaiért; 
behozta a kettős könyvvezetési rendszert a főköny
ve ié i osztálynál, azon czélból, hogy az egyes feje
zetek aláeső tételek nyilvántartathassanak és ellen
őriztethessenek. 

Ezen könyvvezetési rendszernek továbbá azon 
előnye is van, hogy a zárszámadások rövidebb idő 
alatt állíthatók össze. Azon meggyőződésben va
gyok, hogy ezen államházviteli rendszer megfelel 
az alkotmányos fogalmaknak; egyedül a főköny
velési osztály vezetésére nézve lesz szükséges a 
jövő évre intézkedni; mi iránt a szükséges javas
latokat előterjeszteni a minisztérium nem fog késni. 

A múlt évi eredményt a fenállott legfőbb 
számvevőszék, mint a magyar minisztérium e te
kintetben megbízottja, mutathatja ki egész részle
tességben és véglegesen berekesztheti, mihelyt az 
általam említett, a pénztári készletek viszonos kö
vetelések és közös activák elkülönítésére vonatkozó 
megállapodások a két minisztérium közt létrejön
nek; azonban már most, midőn az 1869-ki állam-
költségvetésről van szó, kívánván a múlt év pénz
ügyi eredményét jelenteni, ezen legfőbb számve
vőszéktől nemcsak az 1867. évről, de az 1866-dik 
évről is a részletes kimutatásokat bekivántam. 
Ezen kimutatások a fenálló rendszer szerint köny-
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veztettek. Több tételeknek miként történt köny- | 
vezésére nézve lennének ugyan észrevételeim, me
lyeket a végszámolásnál érvényesíteni el nem mu-
lasztaudom ; átalában azonban elmondhatom, hogy 
ezen adatok elegendó'k a múlt évi pénzügyi kezelés 
és eredmény megbír álásár a. 

Ezen kimutatások, mint az máskép nem is 
lehetett, az 1867-iki költségvetés czimei és tételei 
szerint készültek; tehát a beligazgatás szükségleti 
kiadásai szerint a 3 cancellaria rovására könyvez-
tettek és ugy foglaltatnak a kimutatásokban. A 
kimutatások e következők: kimutatás az 1867-ik 
évre előirányzott kiadásokról; továbbá: kimutatás 
az 1867-dik évben valósággal befolyt jövedelmek
ről és az 1867-dik évben valóságban történt kia
dásokról. 

Hasonló kimutatásokat van szerencsém bemu
tatni az 1866. évről, összesen 13 darab kimutatást, 
azon kéréssel, hogy azokat a t. ház a pénzügyi 
bizottsághoz azon czélból méltóztassék áttenni, 
hogy magának meggyőződést szerezhessen arról, 
miszerint az általam bemutatott összeállítások, me
lyek az alkotmányos fogalmak szerint már egyes ; 
minisztériumként vannak szerkesztve, megegyez- j 
nek a legfőbb számvevőszék most bemutatott kimu- i 
tatásaival. j 

Az 1866-dik évről a kimutatásokat azért szűk- [ 
séges birni, mert minden évről az utalványozások j 
átmennek az azt követő évre, s igy nevezetes ösz- ! 
szegek tétetnek folyókká a múlt évi szolgálat ro- ; 

vására. Az Ausztriában fenállott rendszer szerint ! 
az elmúlt évek szolgálatából gyakran nagy ösz-
szegck mentek át a következő évre; sőt az nálunk , 
még ezután is megtörténik, de nem ol}^ mérvben, 
miután az általunk felállított rendszer szerint a 
múlt évi szolgálatból átszármazott kiadások csak 
az év első felében tétethetnek folyókká. Ez már 
azért is szükséges, hogy június végével a múlt évi 
számadást berekeszteni és a végszámadást összeál
lítani lehessen. így például: nem számítva a pénz
tári kezelés rendes átviteli tételeit, a múlt 1867-ik 
évben a megelőző évi szolgálat rovására folyóvá 
lett: 2,705,000 frt; ezen összeg az előbbi évből 
származván, ebből is látható, hogy az 1867-diki 
eredmény megítélésére szükséges volt ismerni az 
1866-ik évi számadás tételeit is. 

Mielőtt elősorolnám az 1867-ik évi pénzügyi 
kezelés eredményét, kötelességemnek ismerem, 
előadni: mikép értelmezte a minisztérium az 1867-
dik év inárezius 4-én hozott országos határoaat 
által nyert felhatalmazást. 

A felhatalmazás ugyan egész átalánosságban 
mondja ki, hogy a minisztérium a kivetett adókat 
behajthatja, a közvetett adókat fentarthatja s a 
befolyt pénzeket az ország kiadásaira és a közös 
költségekre fordíthatja; azonban az első pont vé

gén az áll, hogy ezen eljárásában a tényleg fen-
álló gyakorlati szabályok szerint járjon el. Az 
1867. XVIII . törvényczikk 3-dik szakasza határo
zottabban kifejezi ugyanezen eszmét, rendelvén, 
hogy „a pénzügyminiszter a beligazgatás költségei 
fedezésére a jelen év folytán gyakorlatban volt 
rendszer szerint fogja a szükséges összegeket fo
lyókká tenni ;" a minek a minisztérium azon ér
telmezést adá, hogy a beligazgatás! és pénzügyi 
kezelésre csak azon összegek erejéig lehet kiadá
sokat tenni, melyek a fenálló gyakorlattal meg
egyeznek, azaz: az 1867-iki előirányzatban meg-
állapittattak. 

Tehát, ha a minisztérium az 1867-iki előirány
zatban megállapított összegeknél többet nem adott 
ki, az esetben meghatalmazásának korlátain belől 
maradt. Az állambevételekre nézve pedig, ugy 
hiszem, a pénzügyi eredményt kielégítőnek lehet 
mondani, ha a bevételek elérték az előirányzatban 
kitett összeget; miután az eddigi tapasztalat azt 
mutatta, hogy a bevétel rendesen kisebb volt, mint 
előirányoztatott, a kiadás psdig rendesen több. 
í g y például, a mint a most bemutatott adatok mu
tatják, az 1866-ik évben a bruttó budget elvei 
szerint a magyar korona országaira előirányozta
tott : 123,435,256 frt, s a valóságos bevétel te t t : 
104,399,885 frtot, tehát a valóságos bevétel a re
ményletten alul maradt 19 millióval. 

Hogy elérjük a kitűzött czélt, mely abból 
állott, hogy a változott kormányzati rendszer mel
lett is, mely a minisztériumok felállítását s a tör
vényhatóságok bővebb dotatióját igényié, többet 
ne töltsünk, mint előirányozva volt, és hogy any-
nyit vegyünk be, a mennyi előszámittatott: a ki
adásoknál takarékossággal, a közjövedelmek bizto-
sitásá'.ál pedig kellő kímélettel ugyan, de lelkiis
meretesen és következetesen kellett eljárni. 

Mikép sikerült ez az átalakulás és az uj ren
dezés nehézségei közt: arról szóljanak a számok ! 

Az első kimutatás magában foglalja az 1867-
dik évben a magyar korona országai részére elő
irányzott és valóban előfordult kiadásokat; a má
sodik kimutatás az 1867-ik évben a magyar koro
na országai részére előirányzott és valóban előfor
dult bevételekről szól; egy toldalékban pedig az 
országos és földtehermentesitési alapok bevételei 
és kiadásai foglaltatnak. 

Elő fogom sorolni ezen kimutatások eredmé
nyeit; meg kell azonban átalában jegyeznem 
mind a kiadások-, mind a bevételekre nézve, hogy 
ezen kimutatások a bruttó budget elvei szerint 
készültek, tehát hasonlítva az 1868-iki költségve
téshez, aránylag nagyobb számokat mutatnak. 

A mi a kiadásokat illeti, megkell jegyeznem, 
hogy miután a minisztérium magát az 1867-diki 
előirányzathoz kívánta tartani, annak alapján 
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ugyan, de a változott miniszterialis rendszer szerint 
kellett az egyes minisztériumok előirányzatát 
megállapítani. 

Elmondom röviden, miképen jártunk el e te
kintetben. 

A cancelláriák czimén előirányzott és a köz
ponti költségek rovata alatt előforduló tételekből, 
értve a magyar és erdélyi udvari cancelláriát, mert 
a horvát-tótországi cancellária érintetlenül maradt, 
egy negyed rész a cancelláriák javára maradt elő
írva, miután azok még az első hónapokban fen-
állottak ; ez tett : 90,298 frtot. A fenmaradt %-rész, 
mely tett 270,897 frtot, és hozzászámítva a hely
tartótanács költségeit 308 ezer írttal, összesen 
578,897 frtot, következő arány szerint osztatott 
fel: a belügyminisztérium szamára felvétetett 25" /„, 
a közlekedésügyminiszteriumra 20°/0, a kereske
delmi minisztériumra 14«/0, a vallás- és közokta-
tásügyminiszteriumra 19u/u; az igazságügyire 1 7D/U, 
végre a honvédelmi minisztériumra 5%-tel. 

Azonkívül felvettünk az előirányzatba a cs. 
k . kereskedelmi, pénzügyi és közlekedési miniszté
riumok központi előirányzatának 3/4 évi tételéből 
30%-tet, azon indokból, mert az év 3/4 részére azon 
teendők 30%-je ezen minisztériumokról átment a 
felállított magyar minisztériumok teendői közé, s 
miután azon minisztériumok teendői annyival ke-
vesbedtek, a magyar közigazgatás pedig annyival 
szaporodott, a végleszámolásnál ezen tételeket, 
mint javunkra szolgálókat kívánjuk igénybe venni; 
ugy hasonlókép az előirányzatban erdészeti czé-
lokra és vaspályák tracirozására felvett évi tételek 
3/4 részenek 30%-jét. A számítási mód a kimuta
táshoz csatolt jegyzetekből részletesen látható. 

Egyedül a miniszterelnökség és ő felsége sze
mélye körüli minisztérium számára nem volt tétel 
előszámitva. melyet javunkra Írhattunk volna. Az 
előirányzatban foglalt mindazon tételeket, melyek 
különösen a magyarországi beligazgatási és pénz
ügyi kezelés, posta és távirdai stb. czélokra voltak 
előírva, az illető szakminiszterek rovatába igtattuk. 

Legelőbb a kiadásokra vonatkozó főbb tétele
ket kívánom elősorolni. Mint már említem, az év 
kezdetén fenállott magyar és erdélyi udvari can
celláriák összes egy évi előirányzatának egy ne
gyedét vettum fel mint a központi igazgatás költ
ségét, mi 90,298 frtot tett ; miután azonban ezen 
czim alatt még később is számos utalványozás tör
tént, valóban kiadatott e czimen: 289,832 frt. 

A miniszterelnökség számára a költségvetés
ben előirányozva semmi sem volt, kiadatott azon
ban 113,969 frt. 

Az ő felsége személye körüli minisztérium 
számára előirányozva hasonlókép semmi sem levén, 
az év folytán kiadatott: 48,315 frt. 

A belügyminisztérium számára előirányozva 

volt 8.442,475 frt; kiadatott pedig 8.282,470 frt, 
tehát kevesebb. 

A közlekedési minisztérium szánjára előirá
nyozva volt : 3.713,014 frt ; kiadatott uedig : 
3.571,451 forint. 

A kereskedelmi minisztérium számára a posta-
és távirda-ügygyel együtt előirányozva volt : 
3.981,703 frt ; kiadatott pedig : 4.363,449 forint, 
mely 400 ezer frtot haladó kiadási többlet legin
kább uj posta- és távirdavonalak felállítása folytán 
vált szükségessé. 

A vallás-és közoktatási minisztériumra előirá
nyozva volt: 589,565 frt; kiadatott pedig: 525,802 
frt, tehát kevesebb. 

Az igazságügyminiszterium számára előirá
nyozva volt: 2.220,37 7 frt ; kiadatott valamivel 
kevesebb, úgymint : 2.117,102 frt. 

A honvédelmi minisztérium számára előirá
nyozva volt : 28,945 írt ; kiadatott kevesebb : 
16,333 frt, 

A horvát-tótországi cancelláriára előirányozva 
volt : 1.605,365 frt; kiadatott 184 ezerfrttal több, 
vagyis 1.789,421 frt. 

Ezen tételek mutatják az összes közigazgatás
nak költségeit, a pénzügyminisztériumot ide nem 
értve, még pedig, mint már említeni szerencséin 
volt, azon előirányzat szerint, melyet az 1867-dik 
évi költségvetés alapján felállitott, betudva ide az 
elébb Bécsben kezek ügyek központi vezetésének 
Magyarországra számított hányadát és a posta és 
távírda költségeit. Ha mellőzzük a posta éstávirda 
költségeit, ugy a központi igazgatás azon tételeit, 
melyek, mint emli ém, a bécsi minisztériumok elő
irányzatából tétettek át a mellékelt kimutatás sze
rint, és összehasonlítást teszünk az előirányzott és 
valóságos kiadások között azon alapon, m-iként a 
költségek az 1867-iki előirányzatban a magyar és 
erdélyi udvari cancelláriákra nézve megállapítva 
voltak, akkor a következő eredményre jutunk : 

A magyar udvari cancellária czimén előirá
nyozva vo l t : 11 millió 936 ezer frt, az erdélyi 
udvari cancellária czimén : 3.000,000 frt , tehát 
összesen 14 millió 936,000 frt ; kiadatott pedig az 
összes beligazgatási költségekre és a folyó szük
ségletre : 14.072,202 frt, és ha a múlt évi szük
ségletre utalványozott összegeket veszszük, az 
esetben : 14.967,503 frt, és igy az első esetben 
majdnem egy millióval kevesebb, a második eset
ben pedig csak 31,503 frttal több. Ez legvilágo
sabb tanúsága annak, hogy ámbár a miniszteriális 
rendszer felállítása által nevezetesebb kiadások 
igényeltettek : mindamellett a beligazgatási költ
ségek fedezhetők levén a régi rendszer szerint a 
cancelláriák számára előirányzott összegekből, a 
minisztérium mennyire takarékosan járt, el. 

A mi a pénzügyminisztérium kiadásait illeti. 
13* 
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az összes pénzügyi igazgatásnak, t. i. a központi 
igazgatás, országos és kerületi pénzügyi igaz
gatóságok, fő- és gyüjtőpénztárak, pénzügyőr
ség, adóhivatalok, ügyészségek, telekzet, földadó-
ideigleneg és bányászati tanintézetekre összesen 
eló'számitva vo l t : 5.358,182 frt; valóban pedig 
kiadatott az év folytán a folyó évi szolgálatra : 
4.721,036 frt, a múlt évi szolga latra pedig: 105,436 
frt és igy összesen : 4.826,473 frt. A pénzügyi 
igazgatásnál tehát mindamellett, hogy több mint 
100,000 frt a múlt évi szolgálatra utalványozta
tok, mégis 532 ezer frt megtakarítás mutatkozik. 

Az átalános nyugdijalapra előirányozva volt: 
2 millió 181 ezer frt, kiadatott pedig : 2.802,000 
írt, mely kiadási szaporulat a változott kormány
zati viszonyok folytán előfordult nagyobb számú 
nyugdíjazások által okoztatott. 

Az egyenes adók behajtására előirányozva 
volt : 356 ezer forint; kiadatott : 151,957 forint. 
U g y hiszem, hogy az ezen czim alatt meggazdál
kodott több, iniut 205 ezer összeg elég tanú-ágául 
szolgál annak, hogy az egyenes adók behajtásánál 
a múlt években szokásban volt költséges és nyo
masztó eszközök alkalmazásában a pénzügyminisz
térium lehetőleg óvatosan jár t el. Ezen 205 ezer 
forintnyi meg-gazdálkodás nem csak pénzügyi te
kintetben mondható kedvező eredménynek. De 
tekintve azt, hogy a múlt évekhez hasonlítva 
az egyenes adókból több jövedelem folyt be ke
vesebb költséggel , ezen eredmény tagadhatat
lan tényként tanúskodik a pénzügyi kezelésnek 
nem csak szelídebb, de czélszerübb volta mellett is. 
(Helyed1'$.) 

A közvetett adók kezelé.4 költségeire előszá-
mitva volt : 15.003,344 frt, kiadatott pedig való
ban : 12.889,144 frt, tehát több mint 2 millióval 
kevesebb. 

Az összes államvagyon, államjoszágok és er
dőségek, szállományok és kincstári gyárak keze
lésére előirányozva volt : 5.107,063 Irt ; kiadatott 
pedig : 4.809,030 frt, tehát 300 ezer írtnál több 
takaríttatott meg e czim alatt a kiadásoknál, ám
bár ezen kiadások közt több mint 740 ezer frt fog
laltatik a műit évi szolgálat rovására. 

A bányászatnál eló'számitva volt 11.227,793 
frt ; kiadatott pedig 10.437,983 frt. 

A pénzverésnél előszámittatott 4.585.500frt; 
kiadatott 4.606,305 frt. 

Összesen pedig a pénzügyminisztérium köz
ponti kezelésére, az egyenes és közvetett adók, 
valamint az összes államvagyon kezelésére előirá
nyozva volt : 43.819,81 7 frt ; kiadatott pedig va
lóban 40.523,166 frt; tehát 3.296,000 írttal keve
sebb, mint előszámitva volt ; ámbár a múlt évi 
szolgálat rovására 1.418,734 frt utalványoztatott. 

U g y hiszem, t. ház, hogy ezen több mint há

rom millióval kevesebb pénzügyi kezelési kiadás 
mellett a múlt évekhez hasonlítva nagyobb jöve
delmet lesz szerencsém nemsokára kimutatni, és 
ezen számok legvilágosabban fognak tanúskodni 
az ámbár átmeneti nehézségekkel küzdő, de mind
amellett gondos és takarékos pénzügyi igazgatás 
mellett. 

Az államszámvevőségre eló'számitva volt : 
192,569 í r t ; kiadatott pedig 171,840 írt; összesen 
eló'számitva volt mind a közigazgatás, mind a pénz
ügyigazgatás, tehát az összes magyar korona or
szágainak államszükségletére 64.684,128 frt. 

Kiadatott pedig : 61.813,155 forint, tehát 
2.871,000 frttal kevesebb, ámbár a múlt évi szol
gálat rovására #.705,000 frt adatott ki. és hogy 
valóbíin kideríthessük, mennyibe került 1867-dik 
év rovására szolgáló kiadás, miután az 1867-dik 
évi szolgálat rovására a jelen év június végén tul 
utalványozni nem lehet, és az e czimen tett utal
ványozások a főkönyvelési osztály kimutatása sze
rint, nem számítva a földtehermentesitése alap szá
mára a múlt évi szolgálat rovására tett fizetéseket, 
összesen 1 millió 898 ezer írtra mennek : ennél
fogva 807,761 frtból álló különbözet teszi kedve
zőbbé az 1867-dik évi szolgálat rovására tett ki
adásokat, és igy tehát 3.678,000 frttal adtunk ki 
kevesebbet az 1867-iki szolgálat fedezésére, mint 
eló'számitva volt. 

A mi a bevételeket illeti, a canczelláriák sa
ját bevételeire előszámitva volt 432.000 frt ; va
lóban bevétetett 669,456 frt ; a pénzügyi igazga
tás bevételeire eló'számitva volt 51,384 frt ; való
sággal bevétetett 70,791 frt; tehát a közigazgatási 
bevételek közel 400,000 frttal többet tettek az elő-
számitásnál. 

Az egyenes adóknál a bevétel előszámittatott 
22.359,000 frttal; bejött pedig valóban 22.474,000 
forint. 

A házadó jövedelme előszámittatott 3.553.000 
írttal ; valósággal bevétetett 3.341,000 frt. 

A szeméi) es kereseti adó jövedelme előszá
mittatott 4.519.000 frttal ; valósággal bevétetett 
4.830,000 frt; tehát itt is már bizonyos emelkedés 
mutatkozik. 

A jövedelmi adónál, ámbár e tekintetben még 
akkoriban a törvényhozás nem intézkedhetvén, a 
régi szabályok szerint történt a kivetés, mégis a 
gondusabb kezelés máris nevezetes eredményt 
eszközölt ; ugyanis előirányozva volt : 2.830,000 
frt, befolyt pedig valósággal : 3.858,000 frt, tehát 
egy millióval több, mint előirányozva volt. 

A királybér hátralékára előirányozva volt : 
17,000 frt, azonban e tekintetben bevétel nem for
dult elő. 

Az adó-végrehajtás czimén bevétel eló'számit
va volt : 358,000 forint, befolyt azonban csak ; 



CCXCÍII. OKSZÁGOS ÜLÉS. (Október 2. 1868) 101 

124,000 frt. U g y hiszem, t. ház, hogy ezen keve
sebblet az adó-végrehajtásoknál elébb fenállott 
rendszernek beállításában találja leginkább indo
kát, és ezen csekélyebb bevétel a pénzügyminisz
térium hibájául felrovatni alig fog. 

Az összes egyenes adókra elöszámitva volt : 
33.637,000 frt ; bejött pedig valósággal: 34 mil
lió 628,000 frt. 

A közvetett adóknál nevezetes jövedelmi sza
porulat ugyan nem mutatkozik ; érdekes azonban 
azon eredmény, melyet az egyes adónemek kimu
tatnak, és ha a t. ház kivánja, elő fogom sorolni a 
főbb tételeket. (Halljuk !) 

A fogyasztási adók jövedelme előirányozta-
tott : 10.728,000 forinttal, befolyt valósággal : 
10.446,000 frt. 

A határvám okra előirányoztatott : 1.542,000 
frt, befolyt: 1.916,000 frt, tehát közel 400 ezer 
frttal több. 

A sójövedéknél előirányoztatott bevétel : 
12,412,000 frt, befolyt készpénzben 10.538,000 
frt. E helyütt azonban meg kell jegyeznem, hogy 
miután a só elárusitásával és szállításával a bécsi 
hitelbank volt szerződés szerint megbízva, az azon 
év folytán eladott só jövedelmének egy része, mint 
hogy a fizetés az úgynevezett só-váltókban törté
nik s azok részben csak az 1868-iki évben jártak 
le, az 1867-ik évből az 1868-ik évre mentát .Ezen 
összeg 2.277,432 frtot tesz; és igy ezen összeg is 
az 1867-ik évi só-jövedelemhez számitható ; ám
bár ezen bevétei a folyó évi költségvetésbe vé
tetett fel. 

A dohányjövedék jövedelmére előszámittatott 
13.435,000 frt, befolyt pedig 14.198,000 frt. 

A bélyegilleték jövedelmére előirányoztatott 
3.398,000 frt, valóban befolyt 3.328,000 frt. 

A dijak és jogilletékek fejében előszámittatott 
5.851,000 frt, valósággal befolyt 5.975,000 frt. 

A lottójövedék nevezetesen csökkent, miután 
elöszámitva volt 2.640,000 forint, bejött pedig 
2.331,000 fit. 

Az ut- és hídvám jövedelmére előszámittatott 
572 ezer frt, befolyt valósággal 613,000 frt. 

A fémjelzés jövedelme előirányoztatott 11,820 
frttal, befolyt 7459 frt. 

Együt t véve a közvetett adók jövedelmét, 
elöszámitva volt 50.594,495 forint, befolyt pedig 
49.357,525 frt, ha pedig a sóváltókat is hozzászá
mítjuk, akkor 51.634,000 frt. 

Az összes államvagyon, államjószágok és er
dőségek stb. jövedelmének előirányzata tett : 
8.074,000 forintot, a valóságos jövedelem pedig : 
9,629,000 frt, tehát több mint másfél millió több
let eredményeztetett. (Helyeslés.) 

A bányászat nem mutat ily kedvező ered
ményt, miután 11.699,000 forint előirányzat mel-

I lett a valóságos jövedelem csak 10.065.000 forin
tot tett. 

A pénzverde jövedelme előirányoztatott : 
4.566,000 forinttal, a valóságos jövedelem tett : 
4.666,000 frtot. 

Az összes pénzügyminisztériumi jövedelem 
elöszámitva volt : 108.623,000 frttal, bejött pedig 
a sóváltókon kivül : 108.418,000 frt. 

A kereskedelmi minisztériumnál elöszámitva 
volt a postajövedékre 2.938,000 forint, bejött : 
3,325,000 forint; a távirdákra elöszámitva volt : 
426,000 frt, bejött: 687,000 frt; egyéb csekélyebb 
jövedelmek fejében előszámittatott : 48,000 frt. 
bejött 56,000 frt. 

A kereskedelmi minisztériumnak összes jöve
delme tett elöszámitás szerint : 3.412,000 frtot. a 
valóságban pedig : 4.069,000 frtot. 

Az államszámvevőségek csekélyebb jövedel
mének felsorolását mellőzve, az összes som mázat 
k imuta t : 112.468,000 forint előirányzott és 
113.160,000 frt valóságos bevételt, mihez még a 
többször emiitett sóváltókat hozzászámítva, a va
lóságos bevétel tesz körülbelül: 115.400,000 frtot. 

Ha már most mind a bevételeket, mind a ki
adásokat az elöszámitás és valóságos eredmény 
szerint egymás irányában állítjuk , miután az elő
irányzott jövedelmek tettek : 112.468,463 frtot, 
az előirányzott kiadások pedig 64.684.128 frt, 
maradni kellett volna az előirányzat szerint : 
47.784.335 frtnak.A valóságos eredmény pedig tett 
a bevételeknél, a sóváltókon kivül 113.160,547 
frt 61v„ kr, a kiadásoknál pedig : 61.813,155 frt 
241/„ krajczár, a valóban fenmaradt összeg tett: 
51.347,392 frt 37 krárt, és igy Magyarország első 
alkotmányos kezelési évének az előirányzathoz ké
pest kedvezőbb eredménye tesz : 3,563,057 frt 
37 krárt, nem számítva ide a többször említett 2 
milliót haladó sóváltókat, melyekkel együtt a ked
vezőbb eredmény majdnem 6 millióra számitható. 

Ezen a kiadásokra és bevételekre nézve álta
lam előterjesztett kimutatásokban nem foglaltat
nak a pénztári kezelés bevételei és kiadásai, me
lyek többnyire átmeneti tételeket képezvén, itt elő 
nem soroltattak, miután úgyis a zárszámadás 
végmegállapitása alkalmával elő fognak fordulni : 
de mellőzendők voltak azért is, mert azok felvé
tele által oly számok állottak volna elő, melyek a 
bevételek és kiadások eredményeinek könnyebb 
áttekintését nehezítik. 

Igy, ha ezen pénztári kezelési tételeket is szá
mításba veszszük, a bécsi államszámvevőszék által 
közlött adatok szerint az összes előirányzott kiadás 
tett 65.989,586frtot; a valóságos kiadás 70.487,02 4 
frtot; az előirányzott bevétel 117.625,811 frt; a 
valóságos bevétel 124.121,684 frt. ^ ;8*>i 

Mint már több izben említem, a közös költse-
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gek fejében ezen év folytán beszolgáltatott össze
gekre nézve a végleges számadás még nincs meg-
állapitva; azonban a magyar minisztériumnál veze
tett eonto-currens sommázatában a következő szá
mokat mutatja fel: 

A Magyarország által bevett összeg tesz papír
pénzben 42.590,981 frt 1 krár t ; ezüstben 533,640 
frt 99 krárt ; kiadatott pedig Magyarország által 
papírpénzben: 94.762,106 frt '/a kr, ezüst pénzben 
4.009.329 frt 88 k r ; és így Magyarország köve
telése tesz papirpénzjegyekben: 52.171,124 frt 
99Va krár t ; ezüstben: 3 475,688 frt 89 k r á r t s í gy 
összesen: 55.646,813 frt 88»/2krt,mely összegben 
5 millió frt, mint Magyarországot illető activum 
folyóvá lett tétele foglaltatik, viszont a birodalom 
másik minisztériuma számára vásárolt dohány iránt 
még a beszámítás elő nem fordul s az az 1868-dik 
év tételei közt lesz kimutatva. 

Mindezen számok helyessége megbírálható a 
legfőbb számvevőszék által összeállított és bemuta
tott részletes kimutatásokból. 

Azonban az összes állambevételeknek és ki
adásoknak megbirálásához szükséges még ismer
nünk azon tételeket, melyek az országos és földte-
hermentesitési pótlékok fejében az 1867-diki évre 
kiirva, behajtva és kiadva is lettek. E tekintetben 
mindenik alapról külön-külön kimutatást van sze
rencsém bemutatni és a főbb eredményeket előso
rolni. Ezen kimutatásokban külön van elősorolva 
mind Magyarország, mind Erdély-, mind Horvát
ország, miután minden országban az országos pót
lék és egyéb ezen czimeni jövedelmek külön voltak 
megállapítva. 

Jövőre nézve az ozszágos és földtehermente-
sitési pótlékoknak külön kimutatása nem fog elő
fordulni, miután az ez évben hozott törvény szerint 
ezen pótlékok a gyökadóval fognak egy tételbe 
foglaltatni. 

A hitelmüveleti és átfutó tételeket is felvéve. 
az országos pótlékoknál az összes bevételek az 
előirányzat szerint tettek; 5.203,000frtot,akiadá
sok: 5.714,748 frtot; a valóságos bevétel azonban 
nem volt több 1.842,538ftnál,mig a valóságos kiadás 
2.829,820 frtra ment. Ezen nagyobb kiadást leg
inkább okozta a koronázási ajándék fejében történt 
rendkívüli kiadás, mely tett 589,000 frtot és az 
országgyűlési kiadás, mely 851,497 frtra ment. 

A földtehermentesitési bevételek, a hitelmű
veletet és átfutó tételeket is beszámítva, tet tek: 
23.252,000 frtot, hasonló összeget mutatnak ki a 
kiadások; a valódi bevétel azonban tett Magyar-, 
Erdé ly-és Horvátországnál: 15,256,716 frtot, a 
kiadás pedig: 15,534,334 frtot. Atalában véve 
tehát a földtehermentesités fejében kivetett pótlékok 
278,000 frt hijján fedezték a valódi kiadást. 

Érdekes azonban azon eredmény, melyet az 

egyes országok mutatnak e tekintetben, hogy 
mennyire voltak képesek fedezni a múlt évben 
saját földtehermentesitési pótlékaikból a földteher
mentesitési adósságok járulékait. 

Horvátország 30,000 frt hijjával fedezte az 
azon évre eső kiadást; ugyanis midőn e czélból 
kiadott 886,000 frtot, a bevétel tett 856,000 frtot. 

Erdélynek összes földtehermentesitési bevé
tele volt 1 millió 844 ezer forint; kiadása pedig 
3.894,000 frt; tehát pótolni kellett 2 millió 50 
ezer frtot. Ezen hiánynak pótlására Magyarország 
feleslege szolgált, melynek bevétele tett 12.556,000 
frtot; kiadása pedig 10.753,000 frtot. 

Ha az 1867-ik évi előirányzat alapján mind 
a három czim alatti tételeket számításba veszszük, 
t. i. az igazgatási bevételeket és kiadásokat s a 
földtehermentesitési és országos pótlékok bevéte
leit és kiadásait, ugy az összes bevétel tesz: 
130,259,801 frtot,az összes kiadás pedig80.177,309 
frtot, és igy marad: 50,082,492 frt, 

A mennyiben az eddigi eredményekből itélni 
lehet, a jelen évben is sikerülend a kiadások és 
bevételek közt a sulyegyent megtartani, ha a még 
hátralevő 3 hónap, mely adózási szempontból a leg
kedvezőbb időszaknak tekinthető, az eddigi tapasz
talatok szerint várható eredményt meg fogja hozni 
és különösen, ha az adótörvények pontos és rendes 
végrehajtásánál a pénzügyminisztérium a törvény
hatóságoknak kötelességszerű, törvényrendelte tá
mogatásában és közreműködésében részesülend. 
Nem mondhatom ugyan atalában, hogy az idei 
közjövedelmek, különösen a közvetett adók fokon-
kint oly módon emelkedtek volna, mint azt remél
tem, és annak bekövetkeznie kell vala, ha a pénz
ügyi törvények végrehajtásában a pénzügyminisz
térium akadályokra nem talál. 

Ezekben elősoroltam az 1867-iki pénzügyi 
kezelésnek eredményét, csak szárazon emlitém a 
számokat ; de azt hiszem, hogy azok tanusitják, 
miszerint a minisztérium a nyert meghatalmazás
sal nem élt vissza, s annak korlátai közt maradt 
és az átmeneti korszak nehézségei közt igyekezett 
megfelelni kölelességének. 

Az elért eredmény, ugy hiszem, kielégítőnek 
nevezhető és azon reményre jogosít fel, hogy ha 
az állam költségeinek meghatározásában kellő ta
karékossággal fogunk ezután is eljárni, a közjöve
delmek biztosítása iránt a törvényhozás által már 
eddig is hozott intézkedések következetesen ke
resztülvitetnek és az államkiadások és bevételek 
közti egyensúly fentartására nézve mind a tör
vényhozás, mind a minisztérium ezután is követ
kezetesen fog eljárni, alapját vethetjük meg egy 
egészséges pénzügyi rendszernek és ez által hazánk 
anyagi felvirágozásának. {Elénk helyeslés jobbról és 
középről) 
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Zsedényi E d e : T. ház ! Azt hiszem, a pénz
ügyminiszter úr által előterjesztett okmányok a 
pénzügyi bizottsághoz fognak utasíttatni, hanem 
a pénzügyminiszter úr előadása főleg azon részé
nek nyomán, melylyeí ö az 1867-diki számadást 
terjeszti a ház elé, egy kérdést vagyok bátor tenni 
a pénzügyminiszter úrhoz. A pénzügyminiszté
rium költségvetése azon szakaszánál , a hol a 
számvevőségre vonatkozó tételek foglaltatnak, a 
pénzügyi bizottság azon nézetét" fejezte ki, — itt 
van a jelentés kezemben — miszerint az or
szágos pénzügy vitelére ésigy a számadások al-
kotmányszerü ellenő'rizhetésére szükségesnek tart
ja, hogy egy e czélra szolgáló külön, független 
szervezetű állami ío'számvt vőszék állíttassák föl, és 
államháztartási rendszerünk ezen hiányára a kép
viselőházat figyelmeztetni akarta. Erre a pénzügy
miniszter úr részéről kijelentetett, miként a kor
mány osztván ezen véleményt, az intézmény életbe 
léptetésére nézve mielőbb törvényjavaslatot ter-
jesztend az országgyűlés elé. Csak azt a kérdést 
vagyok bátor jelenleg a t. pénzügyminiszter úrhoz 
intézni: vajon ezen ülésszak alatt elő fogja-e ezen 
törvényjavaslatot terjeszteni ? meri jól látom ugyan, 
hogy az 1867-diki számadást, mint nem rendes 
budgetet, nem lehet ahhoz utasítani, hanem azt hi
szem, hogy az 1868-diki budgetet már ilyen ál
lamfőszámvevőszék elé lehet utasítani : tehát csak 
azt kérdem: vajon már ez ülésszak alatt terjeszten-
di-e a törvényjavaslatot a ház elé? 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Zsedényi 
képviselő úr előadásából sajnálattal vettem észre, 
hogy tán nem fejeztem ki magamat eléggé világo
san. Előadásomban megemlítettem először azt, 
hogy a múlt évben 1867-beu nem levén a főállam-
számvevőség Magyarországban rendezve, nem te
hettünk más*-, mint egyességileg megállapítani és 
megbízni a Bécsben fenálló cs. kir. főszámvevősé
get. A kiadások és bevételek minden egyes tétele 
tehát kellőleg ellenőrizve volt, és épen ezen kimu
tatások eredményét terjesztettem a t. ház elé azon 
kéréssel, hogy azt a pénzügyi bizottságnak adja 
ki, hogy az általam most elősorolt számadásokat 
és előterjesztett kimutatásokat, melyek minisz
tériumonként vannak egybeállítva, összevesse és 
azok valódiságáról magának meggyőződést szerez
hessen. 

Ezt mondottam a múltra nézve; a jövőre néz
ve megjegyeztem, hogy 1868. január l-jétől a 
ministerialis rendszer szerint be van rendezve a 
számvevőség, sőt főkönyvelési osztály van fölál
lítva, melynek önállósítására nézve a minisztérium 
javaslatát még ezen ülésszak folytában lesz szeren
csés a t. ház elé terjeszteni. 

A t. képviselő úr hivatkozott arra, van-e ily 
ellenőrző hatóság felállítva ? Igen is január 1-seje 

óta működik a főkönyvelési osztály, még pedig 
ennél kettős könyvelési rendszer van behozva, 
azon czélból, ho^y a zárszámadásokat törvény 
értelme szerint kellő időben elkészíteni lehessen, 
t. i. minden multévi szolgálatra nézve tett fizeté
sek június végével bezáratván, július vagy augusz
tusban azon állapotban lesz a főkönyvelési osztály, 
hogy a zárszámadást véglegesen berekesztvén, el
készíthesse. 

Az 1868-diki első fél évre, habár a bevéte
lekre nézve részletes adatokkal nem is szolgálha
tok, a kiadásokra nézve érdekes összeállitás van 
kezeimnél, melyet épen ezen főkönyvelési osztály 
állított össze. Már az ugy van könyvezve, a mint 
a napokban szentesitett törvény kívánja. Az ezen 
tételek szerint előálló eredmény, ugy hiszem, is
mét jellemzi a minisztériumnak azon eljárását, 
melyet a közköltségek utalványozására nézve kö
vetett. Ha ugyanis az 1868-dik évre történt utal
ványozásokat [tekintetbe veszszük, látjuk, hogy 
minden fejezetre nézve megtakarítás eszközöltetett, 
mire nézve azonban nem lehet határozottan ki
mondani, hogy ezen összegek nem fognak-e a má
sik fél évben utalványoztatni és kifizettetni. A fő
könyvelési osztálynak június végével készített ki
mutatása azt bizonyítja, hogy, kivévén két tételt, 
mindenütt megtakarítások eszközöltettek. Ezen két 
tétel egyike az országgyűlés, melyre nézve elő volt 
számítva egy évre 940,000 írt, tehát fél évre 470 
ezer frt, s kiadatott az első fél évben 521,831 frt, 
tehát 51,831 írttal több ; továbbá az ő felsége sze
mélye körüli minisztériumnál mutatkozik csekély 
tulhaladás, t. i. 1113 frt. A többi minisztériumnál 
azonban kevesebbet adtak ki ezen fél évben, mint 
előirányozva volt. Meg kell jegyeznem, hogy a 
legnevezetesebb tétel e tekintetben a pénzügymi
nisztérium azon tétele, mely a közös költségek és 
az államadósságok járuléka fejében megszavazott 
összegek kifizetésére vonatkozik. Erre nézve elő
irányozva van a törvény értelme szerint 54.473,000 
frt, a költségvetés félévi hányada tesz 27.236,500 
frt, és június végéig be volt szolgáltatva 27.147,697 
frt, és így a különbség csak 88,803 frt volt. Ám
bár, mint már emiitettem, nevezetes összegekre 
menő függő követeléseink vannak, viszont meg
jegyzem, hogy a közös költségekre rendelt határ
vám jövedelmek felett az 1868. év első felében 
még leszámolás nem történt ; igazolva van tehát 
az, hogy a közös ügyek és az államadóssági járu
lékok fejében leendő fizetésekre nézve a pénzügy
minisztérium igyekezett és képes is volt mindig a 
maga idején a szükséges fizetéseket teljesíteni. 

A miniszterelnökség kevesebbet adott ki 6888 
frttal; a belügyminisztérium 77,543írttal; a pénz
ügyminisztérium 580,002 frttal; a közlekedési 
minisztérium 492,076 frttal; a földmivelési mi-
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niszterium 138,845 írttal : a vallás- és közoktatási 
minisztérium 227,638 írttal; az igazságügyminisz-
terium 306,310 írttal ;a honvédelmi minisztérium 
224,282 í r t ta l ; a horvát-tót udv. kanczellária 
52,173 írttal. 

A rendkivüli szükséglet számára fél évre elő
irányzott 15.490,900 írtból folyóvá tétetett a múlt 
év folytán 6,713,646 frt; tehát a kevesebb kiadás 
tett a rendkivüli szükségletnél 8.777.254 irtot. 

Összesen a rendes és rendkivüli költségek 
rovatában előirányzott 65,259,150 frt félévi illető
ségnél kevesebb adatott ki 12.798,086 írttal. Mi
ben azonban, mint emlitém, számos tétel foglalta
tik, mely későbbi utalványozás alá esik; igy pél
dául a íöldtehermentesitési adóság fejében a félévi 
előirányzatból kevesebb adatott ki 1.753,192 írt
tal, mi bizonyára az év második felében lesz az 
illetőknek kifizetendő. 

Mindezeket azért voltam bátor elősorolni, hogy 
ha lehet, megnyugtassam Zsedényi Ede t. képvi
selőtársunkat az i ránt , hogy a folyó évben már a 
miniszteriális rendszer mellett, még pedig kettős 
könyvezet mellett is lett behozva a számadások 
nyilvántartása és ellenőrzése. 

Azon kérdést illetőleg : miként szerveztessék 
ezen osztály elnöksége és minő eljárás követtessék 
e részben ? a minisztérium kötelességének fogja 
tartani javaslatát, Ígérete szerint, még ezen ülés
szak alatt előterjeszteni. 

Zsedényi E d e : En a dolog érdeméhez nem 
akarok szólani, csak arra óhajtom felszorítani a t. 
házat, hogy a pénzügyi bizottság és a pénzügymi
nisztérium, midőn itt az államfőszám vevőszékről 
szólott, aztolykép értem, mint Francziaországban 
létezik, és ennek függetlennek kell lenni a minisz
tériumtól. {Helyeslés.) Azt hiszem, e tekintetben 
fog a minisztérium ígéretéhez képest, törvényja
vaslatot előterjeszteni; {Helyeslés bal felöl) azonban 
óhajtanám, hogy ne olyanok legyenek az illetők, 
mint most vannak a minisztériumban, hanem felír i 
jesen függetlenek. (Elénk helyeslés balról, ellenmon
dás jobbról.) Ezt ugy értettem, hogy t. i. a minisz
tériumtól ki legyenek vé^e, bár a mostaniak igen 
tisztes és derék emberek, de mégis függésben van
nak. (Ugy van! balról.) 

E l n ö k : A beadványok a tjzenötös pézügyi 
bizottsághoz tétetnek át, azon utasítással, a me
lyet a pénzügyminiszter úr kért. Ha kivánja a 
ház. az utasítás fel fog olvastatni. 

PaiSS Andor j e g y z ő {olvassa az utasítást.) 
E l n ö k : A belügyminiszter úr a rablók által 

veszélyeztetett közbátorság helyreállítására meg
kívántató 100,000 frtnyi póthitel iránti törvény
javaslatát a jelentéssel együtt beadta; fel fog ol
vastatni (Közbeszólások: Felolvasottnak veszszük !) Ha 
felolvasottnak tekinti a t. ház, kinyomatik '), átté
tetik a tizenötös bizottsághoz, s a mennyiben tör
vényjavaslat, a maga idejében az osztályokhoz 
utasittatik. 

Az osztályokhoz van azon kérésem, hogy 
mindenekelőtt méltóztassanak az úrbéri örökvált
ságoknak az országos alapból adandó megtéríté
sét tárgyalás alá venni, azután a kisajátítási tör
vényt, végre pedig az uzsoratörvények megszünte
tésére vonatkozó törvényjavaslatot. 

Horvát Boldizsár igazságügyininiszter: 
T. ház! Méltóztatnának mindenekelőtt az úrbéri 
örök váltságokra vonatkozó törvényjavaslatot tár
gyalás alá venni, utána pedig nem a kisajátításról 
szólót, hanem, a mi tárgyánál és a körülmények-

j nél fogva sürgetősebb, az uzsoratörvény meg
szüntetésére vonatkozó törvényjavaslatot; azon ok
ból, mert már ő felségének egy, a katonaságra 
vonatkozó intézkedése megjelent, mely azt ren
deli, hogy az uzsoratörvények a katonaság köré
ben is eltöröltetnek. Ha tehát nálunk az uzsoratör
vények még továbbra is fenmaradnának, ezek 
mint a pénzforgalomnak természetellenes akadá
lyai reánk káros visszahatást idéznének elő. En 
tehát sürgősebbnek tartom az uzsoraügyi törvény
javaslatot venni tárgyalás alá és csak azután a 

| kisajátítást. (Helyeslés.) 
i E l n ö k : Az osztályok fel fognak kéretni, hogy 
j ekként intézkedjenek. 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Csak azon 
| kérést vagyok bátor intézni a tiszt, házhoz, hogy 
| a mai jegyzőkönyvben méltóztassék azt is kimon

dani, hogy az általom bemutatott bevételi és kia
dási kimutatásoknak kinyomatása is elrendeltetik : 
mert a Bécsből érkezett számadások egyenesen a 
pénzügyi bizottsághoz jőnek; de az általam emiitett 
és bemutatott kiadásokat szükséges, hogy minden 
tag bírja. 

Elnök: Ki fognak tehát nyomatni ') és szét
osztatni. 

Kérem az osztályokat, méltóztassanak holnap 
| összejőni. 

Az ülés végződik déli 12 órakor. 

!) Lásd az Irományok 327-ik számát, 
-) Lásd az Irományok 328-dik számát. 




