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3) Engedély okmány 
a budai lánczhídfötől Ó-Budára , éa a ka tona i élelmezési r ak tá rná l k i á g a z ó l a g 

a zugl ige tbe tervezett 

l o v o n a t u v a s ú t é p í t é s é r e é s ü z l e t é r e . 

A m. kir. közmunka és közlekedési minister gr. Festetics Bélának, Balásy 
Antalnak, Herzberg A. és Tottis Z. vállalkozóknak, a budai lánczhídfötől 0 -
Budára, és a katonai élelmezési raktárnál kiágazólag, a zúgligetbe vezettetni 
tervezett lóvonatu vasút építésére és üzletére, e vonalnak 1867-dik év ápril 
hava 18-án eszközlött közigazgatási bejárás alapján, a kizárólagos engedélyt 
következő feltételek alatt adományozta : 

I. A kérdéses lóvonatu vasúti vonalok üzleti engedélyének érvénye, a 
közforgalom megnyitásának napjától számítva 40, azaz: negyven évigtartand. 

II. Az engedélynek lejárta után köteles leend a társulat, az általa épített 
vasútat és a városi telkeken emelt mindennemű építményeket s felszereléseket 
a lovak kivételével, tehermentesen s minden kártalanítás nélkül, üzletképes 
állapotban sz. k. Buda városnak átadni s tulajdonába bocsátani. 

III. A társulat igazgatósági és székhelye Buda városa. 
IV. Engedélyesek kötelesek az állam és érdekelt községek által kisajá-

títási, rendőri s egyéb a hatósági felügyeletből kifolyólag kivánandó feltételek-
nek és kötelezettségeknek megfelelni. 

V. Kötelesek engedélyesek jelen vállalatot, az engedélyezés napjától szá-
mítandó két év alatt létesíteni, ennek nem teljesítése esetében az engedély ön-
ként megszűntnek fogván tekintetni. 

VI. Az engedély birtokosai, az építés és üzlet létesítése, különösen pedig 
a részletes tervek helybenhagyása, a pálya fentartása és tisztítása, úgy szintén 
a viteldíjak és menetrend megállapítása tekintetében, sz. kir. Buda város, és to-
vábbi fokozatban a m. kir. közmunka és közlekedési ministerium utasításainak 
minden kármentesítésrei kilátás és vonakodás nélkül eleget tenni tartoznak. 

VII. A vonalok építésére szükséges városi földterületek átengedése, — a 
tettleges építés által feltételezett kövezeti, csatornázási és egyéb munkálatok, ki 
által és mi módoni teljesítése, — a pályának az engedély lejárta utáni kezelése, 
vagy annak 40 év előtt netán beállandó megszüntetése által feltételezett intéz-
kedési jog fentartása, — a város és társulat közti kölcsönös egyezkedésnek tár-
gyát képezen dik. 

VIII. Ha a fennkitett engedélyidő alatt a város területén ujabb lóvonatu 
vaspályák terveztetnének, ezen társulatnak ugyanezen feltételek alatt elsőbbség 
adatik, mely esetben azonban a társulat az ujabb vonal elvállalása és tervsze-
rinti kiépítésére nézve három hónap alatt nyilatkozni köteles. 

IX. E vállalat által más hasontermészetü, s netán már érvényre emelke-
dett engedélyek tulajdonosainak jogai nem érintetnek, s azok csorbítatlanul 
fentartatnak. 
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Különösen fentartatik Maygraber Ágostonnak Budát a zugligettel össze-
kötő gőzmozdonyú vasút építésére 1865. február 2-án kelt engedélylyel nyert 
előjoga azon világos kikötéssel, hogyha emez utóbbi gőzmozdonyú vasút léte-
sítésénél a kérdésben forgó lóvonatú vaspálya egész vagy csak részbeni vo-
nala igénybevételének szüksége előállna, engedélyesek, valamint jogutódai 
kötelesek az illető síneket, minden kárpótlásrai igény nélkül, saját költségükön 
eltávolítani. 

X. A fogyasztási adóra és a kövezetvámra nézve, az államkincstárt és 
sz. kir. Buda várost illető jogok a társulat által mindenkor épségben tartandók. 

XI. A gróf Széchenyi Ödön által építendő lóvonatú vasút egy részének 
használatára nézve, engedélyesek kölcsönös egyezkedésre utasíttatnak. 

XII. Ha engedményesek netán részvénytársulatot szándékoznának ala-
kítani, ez esetben kötelességük leend, kérelmükkel az illetékes m. k. ministe-
riumhoz, a fennálló törvények értelmében, járulni, s az alakítandó részvény-
társulat alapszabályait bemutatni. 

Budán, 1867 junius 28-án. 

4) A kir. országutak fenntartása köriili eljárás szabályozása. 

1. §. Az utak folytonosan ki vannak téve különféle rongálásoknak, me-
lyek részint használatuk, részint az idő változásai, sőt a növényzet káros be-
hatása által idéztetnek elő. 

2. §. Ezen kártékony befolyás által okozott folytonos rongálása az utak-
nak azok szünetlen ápolását igényli. 

Ezen ápolás: 
1) a köpálya jó karban tartása; 
2) az útpadkák, nyári utak, oldal árkok és rőzsék; továbbá 
3) a műtárgyak u. m. hidak át-ereszek, támfalak, kerékvetők, karfák stb. 

fenntartására, s végül 
4) az utak melletti élőfák és fasorok ápolására vonatkozik. 

/. Köpálya jó karban tartása. 

3. §. A köpálya jó karban tartása mulhatatlanúl megkívánja, hogy fölze-
tének koptatása minél keményebb kőanyaggal kipótoltassék, s igy az útnak 
eredeti domborúsága fenntartassék. — Ennél fogva az útiszemélyzetnek első 
feladata, hogy az illető út vidékét kutassa fel, és az út-ápolásra legalkalma-
sabb, s legkeményebb födanyag beszerezhetését biztosítsa. 

4. §. Az útápolásra lehet jó minőségű gödör — vagy folyam kavicsot is 
ugyan, de mindenesetre legczélszerübb, tördelt kemény kőkavicsot használni. 


