
O K M Á N Y O K . 

Az alföld fiumei vasút épitési engedélye. 
Mi ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, Isten kegyelméből ausztriai csá-

szár és Magyarország apostoli királya adjuk üdvözletünket mindazoknak, 
kiket a dolog illet vagy jövendőben illetni fog. 

A magyar általános hitelbank, a szab. cs. kir. osztrák ipar- es kereske-
delmi hitelintézet, a darmstadti kereskedelmi és iparbank, II a b e r Sámuel 
gróf K á r o 1 y i György, gróf K á r o 1 y i Sándor, K ö n i g s w a r t e r Móricz 
báró R o t s c h i 1 d Anselm, S c h e y Frigyes, S c h n a p p e r Antal, S c h o s s -
b e r g e r S. M. és fiai, báró S i n a Simon, T o d e s k o Herrmann fiai, T r e-
f o r t Ágoston, V V o d j á n e r Albert és W o d j á u e r Móricz az alföld fiumei 
vasút nagyvárad-eszéki része, nevezetesen Nagyváradtól Eszékig terjedendő, 
s a nagyvárad-kolozsvári vaspályával egybekötendő vonalrésze, valamint az 
Eszékről Baranyaváron át Villányra kiágazó szárnyvonal épitése és üzletére 
nézve H o z z á n k engedélyért esedezvén, miután az 1868. VIII. törvényczikk 
a fennmlitett vasút vonalak kiépítését elrendelte és ugyan azon törvényczikkel 
a fennérintett vasutvonalakra nézve magyar királyi közlekedési miniszterünk 
által 1867-ik évi november 13-án előlegesen kötött szerződés megerősittetett; 
azon czélból, hogy a törvény végrehajtassék, indíttatva érezzük M a g u n k a t 
a fennevezett esedezők kérelmére és részére ezen engedélyt, amint következik 
megadni: 

1- §• 

Az engedélyesek, úgymint: a magyar általános hitelbank, a szabadalma-
zott cs. kir. osztrák ipar- és kereskedelmi hitelintézet, a darmstadti kereske-
delmi és iparbank, Ilaber Sámuel, gróf Károlyi György, gróf Károlyi Sándor, 
Königswarter Móricz, báró Rotschild Anselm, Seliey Frigyes, Sehnapper An-
tal, Schossberger S. M. é* fiai, báró Sina Simon, Todesko Hermáim fiai, Tre-
fort Ágoston, Wodianer Albert és Wodianer Móricz, jogot nyernek egy Nagy-
Varadtól Eszékig vezető s a nagy-várad-kolozsvári pályával kapcsolatos 



mozdonyvasut, valamint egy Eszékről Baranyaváron át Villányra kigazó 
szárnyvonal építése és üzletére. 

A főpálya Nagy-Várad és Eszék közt érinti Szalontát, Sarkadot, Gyulát, 
Csabát, Orosházát, Hód-Mező-Vásárhelyt, Algyőt, hol a Tiszán, Szegedet, 
Horgost, Szabadkát, Zombort, Erdődöt, hol a Dunán átkel, és végre Eszéket. 

A szárnyvonal Eszékről Baranyaváron át egyenes irányban Villányra 
megy, hol a pécs-moháesi vonallal egyesül. 

Az engedélyezett pálya Nagyváradon a nagyvárad-kolozsvári, Csabán a 
tiszavidéki, és Villányban a mohács-pécsi vasutak pályaudvarait közösen fogja 
használni. 

Nagy-Váradnál és Csabánál a vasút olykép vezetendő, hogy ezen állo-
mások pályaudvarai a nagyvárad-eszéki irányban átmeneti állomások le-
hessenek. 

Szegednél a pályaudvar a személyforgalom érdekében a cs. kir. szaba-
dalmazott állam vasúttársaság indóházával sinut által fog összekapcsoltatni az 
engedélyesek által. 

2. §. 

A pálya épitése és üzleti felszerelés egy, az engedélyesek által készitett, 
és a kormányhoz jóváhagyás végett felterjesztendő részlettervezet alapján 
fog eszközöltetni. 

A kivitel átalában jóváhagyóit tervek és kormányhatározatok alapján 
létesittetvén, az építkezésnél különösen a kormány kívánalmai, nem különben 
a fennálló általános építkezési és rendőri szabályok szerint kellend eljárni. 

A kormány fenntartja magának, hogy az épitési terven változtatásokat 
tehessen, a mennyiben ilyesek a műszaki vizsgálat vagy a közmunka és köz-
lekedési minisztérium által 1808-ik évi apr. 20-án 4973. szám alatt kibocsátott 
s az országgyűlés jóváhagyása alá terjesztett ideiglenes vasutengedélyezési 
szabvány G-ik §-nak határozata szerint intézendő közigazgatási vonaljárat 
eredménye nyomán, a közforgalem érdekéből és a pálya fennállásának bizto-
sítására, nem különben a törvényes határozmányok teljesítése szempontjából 
szükségesekűl fognak találtatni. 

Ha az épités kivitelénél épitész-gazdálkodási vagy üzleti tekintetből 
akár a pályavonal, akár a részlettervek magváltoztatása kívánatosnak vagy 
szükségesnek mutatkoznék, ez ezetben az ily változtatás megengedése a 
kormánytól lesz kikérendő, mi által egyébkent sem a pálya tervezett főirányá-
nak változást szenvedni, sem azon esetnek bekövetkezni nem szabad, hogy 
szemben az elfogadott vonallal, a lejt- és irányviszonyok kedvezőtlenebbekké 
váljanak. 

A terület megszerzése, valamint a pálya alépítménye, egyelőre annyi 
térfogatra szoritkozhatik, a mennyi egynyoinu sin úthoz és a kitérőkhöz, nem 
különben az állomásokra megkívántatik. 

32* ' 
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Ha azonban a forgalom annyira gyarapodnék, hogy az átlagos bruttó • 
jövedelem évenként egymást követö két évben mértföldenként 120,000 o. ért. 
frt ezüstben fölülhaladna, akkor az engedélyesek egy második sinutat kötele-
sek elkészíteni, minden kártalanítás nélkül. 

A maximai emelkedési viszony egy kétszázadra ('/200) szabatik meg. 
A kanyaradásoknak nyilt pályán nem szabad 2000'-nál kisebb félát-

mérővel birniok. 
A pályatest töltéseinek és bevágásainak korona-szélessége, ott mérve, 

hol a sinek a talpfán feküsznek, 12.65 lábra határoztatik. 
Minden (30) harmincz láb ivkőzőn aluli müépitmény, valamint a vas-

pálya áthidalása Szegednél, kőből és vasból lesz kiállítandó. 
A többi müépitmény, valamint az épületek átalában, főkép az időnyerést 

tekintve, fából lesznek kiállíthatok. 
A dunai átkelés nem szilárd hid, hanem úgynevezett vastutrév által 

(hasonlóan mint Rheinhausennél a Rajnán), a pálya építése pedig a Duna 
mindkét partján ezen vasutrévnek megfelelőleg fog eszközöltetni. 

A felépítményhez tölgy- vagy itatott (impraegnalt) bükkfából készült 
talpfák és olyan sinek veendők, melyek egy láb hoszszuságban 20'/a vám fon -
tot nyomnak. 

A sinek, talpfák és felépítmény minden egyéb alkatrészei^alakjára néz-
ve az engedélyesek azon szabályokat és szabvány-rajzokat fogadják el köte-
lezőkül, melyek a kormány által az államköltségen foganatba vett vonalak 
felépítményeire nézve megállapittattak. 

3. §• 
A kormány azon kiadásait, melyek a Csaba és Szabadka között megkez-

dett vasúti építkezésekből felmerültek, és az átadás napjáig még fel fognak 
merülni, az engedélyesek kötelesek alföldi vasuttársasági, név szerinti értékű 
pari cours) és kibocsátásuk napjától kamatozó részvényekben visszafizetni. 

Ezen részvények kiadása a kormány részére az első részvény-kibocsá-
tással egyidejűleg történik. 

A kormány intézkedni fog, hogy az eddig bevégzett épitmények átadása 
közvetlenül jelen engedély kiállítása után eszközöltessék. 

4. §• 
Az engedélyesek a nagyváradi közös pályaudvar létesítése iránt a ma-

gyar királyi vasutépitészeti igazgatósággal, a békés-csabai, szegedi és villányi 
pályaudvarok közös használata iránt pedig a tiszavidéki, a cs. kir. szabadalma-
zott állam- és mohács-pécsi vasúttársaságokkal egyezményt köthetnek, a há-
rom társaságot illetőleg, fentartvaa kormány jóváhagyását. A fizetendő jára-
dék ezen közös pályaudvarok használatáért az üzleti költségekbe felszá-
mítható. 
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A kormány fentartja magának a jogot, hogy a mennyibon más pályák 
beszakadása, pályaudvarok közös használata, kocsikölcsönzés és minden eze-
kért járó kárpótlás tárgyában az illető társaságok között egyezmény nem jö-
hetne létre, egy ilyennek feltételeit meghatározhassa, 

5 .§. 
Az engedélyesek kötelezik magokat, hogy az engedély-okmány keltétől 

számítva 3 hó alatt az épitést megkezdik. Továbbá kötelezik magokat, hogy 
az engedély kiadása napjától számított három év alatt az itt engedélyezett vo-
nalakat bevégzik és az üzletnek a kővetkező sorrendben átadják, még pedig 

e g ) é v a l a t t az engedély kiadásától számítva a szeged-zombori pá-
lyavonalt ; 

k é t éjv a l a t t az engedély kiadása napjától számítva a szeged-csabai 
valamint a Zombor és Eszék között engedélyezett pályavonalakat • végre 

h á r o m év a l a t t az engedély kiadásától a nagyvárad-csabai pálya-
szakaszt, és az eszék-villányi szárnyvonalat. 

6. §• 
A kisajátitási jog az idevágó törvényes határozmányok értelmében az 

engedélyezett pálya kiépítésére az engedélyeseknek megadatik. 

7. §• 

Az engedélyesek az engedélyezett pálya építésénél és üzleténél kötelesek 
jelen engedélyi okirat tartalmához, továbbá az ideiglen fenálló és a 2. §-ban 
ideiglen elfogadott vasúti üzletrendhez, mindaddig alkalmazkodni, mig ezen 
ideiglenes szabályozók helyett a hazai törvényhozás és kormány által kibo-
csátandó ujabb törvények és rendelvények életbe nem lépnek, melyekhez 
valamint az azok behozataláig a fenálló szabályozókon a magyar kormány 
által leendő minden változtatásokhoz is, alkalmazkodni és azoknak feltétlenül 
hódolni tartoznak. A mennyiben pedig e törvenyek, rendelvények és szabá-
lyok folytán az engedélyesekre ujabb terhek hárámolnának, azokért a kor-
mány részéről a méltányosságnak megfelelő kármentesítés fog nyújtatni. 

8. §. 
Az engedélyesek kötelesek a postát és postakezelöket a vasúti üzlet-

rend. 68. §. értelmében ingyen szállitani, mire nézve a közmunka és közleke-
dési minisztériumnak, egyetértve a kereskedelmi minisztériummal, szabadsá-
gában áll, egy, minden végállomásról naponkint induló vonatnál minden 
irányban, ugy az indulási órát, mint a menet gyorsaságát megszabni. 

Valahányszor a postaszolgálat több mint egy nyolcz kerekű, vagy két 
négy kerekű kocsit vesz igénybe, az engedélyesek mindannyiszor a megki-
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vántatott mindon további kocsiért mértföldenkinti jutányos kárpótlást nye-
rendnek, moly közmegegyezéssel fog megállapittatni. 

Ha az illotő minisztériumok jónak találnák, hogy az engedélyezett pá-
lyán mozgó posta — a mint az már más vonalokon fennáll — rendeztessék, 
ez esetben az engedélyesek által a nyolez kerekű vagy négy kerekű közönsé-
ges kocsik helyett a kormány igényeinek megfelelöleg fölszerelt nyolez vagy 
négy kerekű mozgó postakocsik ingyen lösznek állitandók és fentartandók. 

A postakezclés számára a levél fel- és kiadási állomásokon magában a 
pálya-épületben alkalmas postairoda lesz ingyen átengodondö ; a netán tovább-
felmeriilö szükségletek kielégítése tekintetéből külön egyezmény fog létre-
hozatni. 

Köteleztetnek továbbá az engedélyesek a postahivatalnokok vagy szol-
gák kisérete nélkül elindított posta küldeményeket, ez érték-küldemények 
kivételével, az illető állomásra dijmenteson szállítani és kiadni. 

Lovolezések, melyekot e vasutügyvitel tárgyában az igazgatóság és alá-
rendelt közegek vagy az utóbbiak egymás közt folytatnak, az illető pályavo-
nalakon a pályaintézet hivatalnokai által díjmentesen szállíttathatnak. 

9. §. 
Az engedélyesek köteleztetnek saját birtokuk- és térülőtökön a távirda-

vezeték felállítását a pálya hosszában ingyen megengedni, 
A távirda-igazgatóság azonban az oszlopfelállitás helyére nézve az on-

gedélyésekkol egyetértve tartozik megállapodni. 
Továbbá kötelesok az engedélyesek a felállított vezetek fölötti őrködést 

saját pályaszemélyzetök által kárpótlás nélkül teljesíteni. 
Viszont jogosíttatnak az ongodélyesok üzleti távirdájok huzalait az ál-

lamtávirda oszlopaira felrakni a nélkül, hogy azért bármi kárpótlással tar-
toznának. 

Ezon üzleti távírda használata — ha csak a kormány által az államsür-
gönyökre nézve külön rendolkozés, valamint a magán sürgönyökre nézve 
egyezmény nom eszközöltetnék — kizárólag a pályaüzletot illető közlemé-
nyekre szorítkozik : miért is annak használata a közigazgatás befolyása és 
felügyelete alá helyeztetik. 

1 0 . § . 

A vitel és fuvarbérek az ongodélyozett pálya számára a következő hatá-
rok között szabatnak meg. 

Legraagasb árszabás mértföldenkint, és podig utasoktól ogy személyért: 

Í
az I. osztályon 36 kr. osztr. ért. 
a II. „ —' íj Í 
a III. „ 18 „ „ „ 
a IV. „ fedett álló helyii 

kocsi 9 kr. o. ért. 
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Gyorsvonatoknál, melyeknek legalább is első- és másodosztályú kocsik 
ból kell állani, e díj husz százalékkal felemelhető, azon feltétel alatt, hogy 
ezen gyorsvonatoknál a sebesség más magyar és osztrák pályák gyorsvona 
tainak átlagos sebességénél csekélyebb ne legyen. 

Ellenben a kormány fenntartja magának a jogot, az úgynevezett vo-
gyes vonatoknál, melyeken egyszerre személyekés áruk is szálittatnak, a fenn 
tebbi maximai árszabásokat husz százalékkal leszállítani. 

Az árukat illetőleg közönséges gyorsaság mellett mértföldenkint vám 
mázsától : 

az I. osztály 2 kr. o. é. 
a II. „ 2'/4 „ „ 
a II1. „ 3% „ r 

Kivétolesen egész kocsirakodásokért vám-mázsa és mértföld után 
a gabona, liszt, tiizi és ácsfa, érezek, talpvasak az olsö 10 

mértföldre 1.6. kr' 
minden mázsáért, mely 10-nél több, de 20-nál nem több mért-

földet fut át 1.4. „ 
minden mázsáért, mely több mint 20 mértföldet és nem töb 

bet mint 30-at fut át 1-2. „ 
minden mázsáért 30 mértföldön felül 1-0 „ 
Továbbá kősó, szén, coak*, briquetts, és sajtolt tőzeg, épületkő, 

tégla és murva (kavics) szállításáért 
az első tíz méi tföldre 0.9 kr. 
minden mázsáért, mely több mint 10, de 20-nál nem több 

mértföldre szállíttatik 0.8 „ 
minden mázsáért, mely 20-nál több, de 30-nál nem több mért-

fölre szállíttatik 0.7 „ 
minden mázsáért 30 mértföldön felül ' 0.6 „ 
Az első 5 év lefolyása után, melyekre a fentebbi maximai árszabás ér-

vényben marad, joga van a kormánynak az árszabásokat a viszonyoknak 
mcgfelelöleg szabályozni és ezen szabályozást öt évről öt évre megujitani. 

Ha az engedélyesek a szabályozást megelőző 5 év közül legalább 2 év-
ben a biztosított államsegélyt igénybe nem vennék, akkor az árszabás szabá-
lyozása csak is az engedélyesekkel egyetértöleg eszközölhető. 

Ha ellenben az említett 5 év alatt nem fordulna elő két segélymentes év, 
akkor az államkormánynak szabadságában állana a szabályozási jogot az 
engedélyesok előzetes meghallgatása után gyakorolni. 

A biztosítási és mollékillctékek legmagasb tételei az A alatt mellékelt 
táblázatban foglaltatnak. 

A többi tárgyak fuvarát, a mellékdíjak megszabását, azon tárgyak osz-
tályozását és egyéb forgalmi határozmányokat illetőleg szabályul tekintendő a 
B. alatti melléklet. 
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Az árszabásoknak megállapított 5 évről 5 évre eszközlendő szabályoz -
hatása esetleg az utóbbi megállapodásokra is kiterjed 

A menyiben későbbi törvények a vasutak menet- és vitelbéreit szabá-
lyoznák, azon törvények ezen engedélyezett pályára is teljesen érvényesek 
lesznek. — 

11. §• 

Az engedélyeseknek megengedtetik, hogy a szedendő vitel és fuvardíja-
kat belföldi ezüstpénzben számítsák, olyképen, hogy az árkelet tekintetbe vé-
telével járó illetéket országos értékben tartozzanak elfogadni. 

Az árszabás átszámítása országos értékre, a kormány ellenőrzése mellett, 
az engedélyesek megkeresése vagy a kormány rendelkezése folytán hónapról 
hónapra a közvetlen mult hóbeli átlagos ezüst árkelet szerint fog eszközöltetni. 

12. §. 
Az árszabások a 10-ik §-ban meghatározott legfőbb magasságból az en-

gedélyesek által időközben leszállíthatok egészben vagy csak a tárgyak egyes 
nemeire, az egész vonal hosszában vagy csak a pálya egyes vonalszakaira, 
egyik, vagy mind a két irányban, minden szállítási távolságokra egyenlően, 
vagy azok növekvése esetére nagyobb mérvben. 

Az ekként leszállított árszabások azon öt évi cyklusra jóváhagyott kor-
látok között ismét felemelhetők, de csak három havi alkalmazásuk után. 

Ha egy szállító vagy rakomány vállalkozó bizonyos feltételek alatt fu-
varbérleszállitásban vagy más kedvezményekben részesül, ugy ezekben része-
síteni kell minden szállítót és vállalkozót, ki ugyan azon feltételeket elfogadja 
olyképen, hogy személyes előnynek semmi esetre hely ne adassék; mind 
ezen kedvezmények színleges áttérités (refactio) alakjában sem járhatnak. 

Egyébiránt e tekintetben is joga van a kormánynak az árszabásokat a 
10. §. értelmében szabályozni. 

13. §• 
A katonaszállitás leszállított árszabások szerint eszközlendő, és pedig az 

egyrészt a hadügyminisztérium, másrészt a vasutigazgatóságok, névszerint az 
osztrák állam-, déli-, Erzsébet-császárné-, gácsországi Károly-Lajos-, tiszavi-
déki vasút és a dél-éjszak-német kapcsoló pályatársaságok igazgatóságai kö-
zött (1860. deczember 10-én) megkötött egyezmény alapján, melynek szab-
ványai ezen engedélyokmány kiegészítő részét képezik. 

Azon esetre, ha a fentebbi összes pályákkal vagy azok többségével a 
katonaszállitás iránt az állam részére kedvezőbb egyezmények jönnének létre, 
ezek az engedélyezett pályára is érvényesek lesznek. 

Alkalmazandók még ezen határozatok a pénzügy-, valamint az állami 
és hatósági közbiztossági örségre is. 
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Nagyobb katona-szállítások czéljából az osztrák vasúttársaságokkal 
kölcsönös kisegítés iránt fenálló egyozményekhcz az engedélyesek járulni 
kötelesok. 

14. §, 

Államtisztviselök, hivatalnokok és szolgák, kik a vasutak igazgatása és 
üzlete felett őrködő hatóságok megbízásából, vagy az állam érdékeinck ezen 
engedélyből folyó megóvása végett, vagy jövedéki czélokból, a vasutat hasz-
nálják és a hatóság megbízását igazolják, uti málhaikkal együtt ingyen lesz-
nek szállitandók. 

15. §. 

Az élelmi szereknek a belföldön beállott rendkívüli drágasága esetére 
joga van a kormánynak azok fuvarbérét a maximai árszabály feléig leszállitani 

16. §. 
Oly feleken, kik a vasutat a vitel- vagy fuvarbér előleges kifizetése nél-

kül roszhiszemülcg használják, vagy a szállítmány nemének vagy súlyának 
helytelen bejelentésével vagy más egyéb módon a vállalat megrövidítését czé-
lozzák, háromszoros árszabási illetmény lesz megvehető. 

17. §. 
Az engedélyesek jogosítva vannak a kormány beleegyezésével, részese-

ktil a vállalathoz társakat is venni, kik velők jogok és kötelezettségekben 
egyenlően részesülnek. 

18. §. 

Joguk van egyszersmind az engedélyeseknek részvénytársaságot alakí-
tani, s a szükséges pénzek beszerzése czéljából, névre vagy elömutatóra szóló 
(au porteur) részvényeket, vagy elsőbbségi kötvényeket kibocsátani, melyek 
a magyar osztrák és külföldi tőzsdéken elárusíthatok és hivatalosan jegyez-
hetők. 

Az elsőbbségi kötvények mindazonáltal csak oly összeg erejéig lesznek 
kibocsáthatók, melynek kamatoztatása a biztosított tiszta jövedelemnek leg-
felebb három ötödét igényli. 

A társaság az enged lyesek minden jogait és kötelezettségeit örökli, 
alapszabályait tervezi, melyek helybenhagyását a kormány magának fon-
tartja. 

19. §. 

Az engedélyeseknek szabadságukban áll, bel- és külföldön ügynököket 
tartani, nem különben személy- és áruszállításra vízen ugy, mint szárazon, a 

r 
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fenálló törvényok és szabványok figyelemben tartásával, forgalmi eszkö-
zöket állítani fel. 

20. §. 

Az ongodélyezott vasútvonalra, önnek megnyitása napjától számítva az 
engedély tartamáig, mértföldenkint évi harminczhatezor ötszáz o. é. forint, 
(36.500) tiszta jövedelmet ezüstben akképen biztosit az állam, hogy ha az évi 
tiszta jövedelem mértföldenkint a fenobbi biztosított összeget egészben véve 
el nom érné, a hiányt pótolni tartozik. 

A biztosíték érvénye az 5. §-ban meghatározott részvonalak mindegyi-
kére azon napon kezdődik, melyen az illető részvonal a közforgalomnak át-
adatik. 

Addig mig a közforgalomnak az egész vonal átadatnék, a biztosítéki 
összeg magassága minden egyes vonalrészre ennek mértföldjei számarányá-
ban lesz számítandó. 

A biztosított évi tiszta jövedelemből töketörlesztésre azon összeg fordí-
tandó, melyet a kormány egy általa jóváhagyandó törlesztési terv szerint e 
czélra kijelöl, olyképen, miszerint a kibocsátott töke még az engedély tarta-
ma alatt törlesztessék. 

A biztositott tiszta jövedelem összege azon föltevés szerint állapíttatott 
meg, hogy a pályához mértföldenkint szükséges forgalmi eszközök beszerzési 
értéke 55,000 forintot o. é. fog képviselni. A dunai vasutrév költségei a for-
galmi eszközök beszerzési költségoinek összegében benfoglaltatnak. 

Ha erődítési szempontból Eszéknél további munkálatok szükségeltet-
nének, vagy a faépítményeknek szilárdabb anyagból helyettesitése a kormány 
által kívántatnék, vagy ha végre a forgalom annyira növekednék, hogy az 
55,000 forint beszerzési értéknek megfelelő és jó üzletkarban tartott forgalmi 
eszközök elégségesek nem lennének: akkor az e végre szükséges költségek 
előállítása iránt a kormánynyal létositendö egyezmény alapján fog intézkedés 
tétetni. 

2 1 . § . 

Jelen engedélyokmány kiadása után az engedélyesek lőhető legrövidebb 
idő alatt kötelesok a zombor-erdőd-eszéki pálya szakaszra vonatkozó részletes 
terveket, és az ezek alapján készült költségvetéseket a kormány elé terjesz-
teni. 

Es ha ezen előterjesztésből kitűnik, hogy a zombor-erdőd-eszéki pálya 
szakasz az engododélykérök által eredetileg tervezett zombor bezdán-eszéki 
pályaszakasz ellenében több vagy kevesebb költséget igényelne, e szerint fog 
a mértföldenkinti kamatbiztositás a kiállítási tőke arányához képest felemel-
tetni, vagy leszállittatni. 



22. §. 
A kormány által elvállalt biztosíték folytán esetleg fizetendő pótlék, az 

okmányilag igazolt évi számadások megelőző vizsgálata után, azok benyújtá-
sától számitandó három hóra fog folyóvá tétetni. 

A kincstár mindazonáltal, a lejárt részvény- és kötvényszelvények be-
váltására, ajövcdelmi elöszámitás alapján helyesen megállapított szükséglet 
arányában az évi számadások alapján intézendő leszámítolásokat fentartván, 
előleges részletfizetéseket is teend, ha az engedélyesek a lejárat előtt hat hét-
tel az iránt folyamodni fognak. 

Ha az iizlotév lefolytával legkésőbb három hó alatt fölterjesztendő évi 
számadás végleges megállapitása után kiderülne, hogy az előlegezések kelle-
ténél magasabbra szabattak, az engedélyesek a kivett többletet ennek 6°/„ 
kamataival együtt tartoznak azonnal visszatéríteni. 

Az állam részéről toljesitendő pótlás iránti igény azonban az üzletév le-
folytától számitott legfeljebb egy év alatt lesz támasztandó, ellenkező esetben 
elenyészik. 

23. §. 

Az összeg, melyet a kormány az átvállalt garantia folytán fizet, egyedül 
mint egy évonkint négy százalékkal kamatozó elölog kezelendő. 

Ha a pálya tiszta jövedelme a biztosított évi összeget meghaladja, az 
illető felesleg fele része a teljesített előlegek és kamatok lerovására, ezek-
nek teljes törlesztéséig, a kormánynak azonnal átadandó. 

Az előlegek lejárt kamatai kiegyenlítésének, magának az előlegnek 
visszafizetését meg kell előznie. 

Az államnak ily olőlegek vagy kamatok iránti követelései, melyek az 
engedély megszűntéig még vissza nem téiüttottek, a vállalat megtakarított 
vagyonából lesznek kiegyenlitendők. 

24. §. 

A kormány azon államérdekek megóvása tekintetéből, molyok a bizto-
sítás elvállalásából keletkeznek, jogosítva van magának ugy a pálya építése, 
valamint az üzlet czélszerüen és szilárdan eszközölt felszerelése és folytonos 
jókarban tartása iránt minden részben meggyőződést szerezni, és meghagyni, 
hogy a mutatkozó hiányok pótoltassanak. 

A kormánynak joga van a részéről kiküldött közeg által az ügyvitelt 
megvizsgálni. 

A kormány által kiküldött biztosnak jogában áll az igazgató választmány 
ülésében, valamint a közgyűlésekben, a mikor azt jónak találja, részt venni, 
nom különben az állam érdokeire netán hátrányos intézkedéseket felfüggeszteni 
és erről a minisztériumnak további eljárás végett jelentést tenni. 
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A kormány gondoskodni fog, hogy az ügyvitel felügyelete gazdasági te-
kintetben oly módon gyakoroltassék, hogy az évi számadás előterjesztésénél 
x-endszerint csakis a számtétolok felülvizsgálata szükségeltessék. 

25, §. 
Az 1. §-ban körülirt vaspályától azon üzletévekben, a melyekben az a 

biztosított tiszta jövedelmet el nem éri, követkozésképen a kamatbiztositékot 
igénybe veszi, sem kereseti, sem jövedelmi, sem más későbben ezek helyett 
netán behozandó adó fizettetni nem fog. A midőn azonban az államsegély 
nyújtása megszűnik, a jövedelmi adó az üzletszámlába be fog vezettetni. 

A részvények és elsőbbségi kötvények szelvényei az egész vasútvonal 
forgalomba tétele napjától 10 évig, adó-, bélyeg- és illetékmentesek. 

Megengedtetik továbbá, hogy az első kiadási részvények és olsöbbségi 
kötvények — ide értve az ideiglenes jegyeket is — bélyeg- és illetékmentesen 
adassanak ki. 

Ugyanezen mentesség a kisajátitmányok átiratási dijaira is megadatik 
A tökeszex-zés, valamint építkezés és az első üzletberendezés czéljából 

kiállítandó minden szerződés, beadvány vagy más bármely okirat bélyeg- és 
illetékmentes lesz. 

26. §. 

Az engedély tartama, a 2. §-ban idézett ideiglenes vasút engedélyezési 
szabvány 9. §-nak 6. pontja alatt kimondott ótalommal uj vasút felállítása 
ellen, az üzletnek az engedélyezett vonalon leendő megnyitása napjától számí-
tandó 90 évre állapittatik meg, moly időszak lefolyásával elenyészik. 

Az engedély elenyészik akkor is, ha az 5. §-ban megállapított határidők 
az építés megkezdése és befejezése, továbbá az üzlet megnyitására nézve meg 
nem tartatván, a határidők elmulasztása a fenidézett vasutengedélyezési szab-
vány 11. §. b.) pontja értelmében, különösen pedig politikai és financialis vál-
ságok által nem igazoltathatik. 

27. §. 

A kormány fentartja magának a jogot, hogy a mai naptól számitva har-
niincz év lefolyása után az engedélyezett pályát minden időben beválthassa. 

A beváltási ár meghatározására a vállalatnak a valóságos beváltást 
megelőző hét év alatti tiszta évi jövedelmei fognak felszámittatni, mely ösz-
szegböl a két legmostohább év tiszta jövedelme levonatván, a fenmaradt öt év 
átlagos tiszta jövedelme fog kiszámíttatni. 

Ezen átlagos összeg, mely mindazonáltal a biztosított tiszta jövedelem-
nél kevesebb nem lehet, az engedélyeseknek a megállapított engedély tarta-
máig mint évi jövedék lesz fizetendő. 
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28. §. 

Az engedély megszűntével, valamint a pálya beváltásának bekövetkez-
tével, az állam, az első esetbon ingyen, az utóbbiban a 27. §. értelmében meg-
batározott évi járadék fizetése mellett, lép a pálya tehermentes birtokába és 
haszonélvezetébe, birtokába veszi különösen a pálya területét és földjét, a 
föld és mümnnkálatokat, a föl- és alépítményeket minden hozzá tartozókkal 
egyetemben, mint forgalmi eszközökkel, pályaudvarakkal, fel- és lerakodó 
helyekkel, épületekkel az indulási és érkezési helyeken, öv és felvigyázó há-
zakkal , minden felszerelvényekkel, bútorzattal ingó és ingatlanságokkal 
egyetemben. 

Valamint az engedély megszűntével, ugy a pálya beváltása esetében is, . 
az államtól kiszolgáltatott minden előlegek és ezek kamatai visszatérítése 
után az engedélyesek megtartják a vállalat saját kereseteiből alakított tarta-
lék-alap és a kiinlevö activ követelések tulajdonát, valamint a vállalat sa-
ját vagyonából emelt épületeket, milyenek a coakskemenezék, öntödék, gép 
— vagy egyéb gyárak, pajták, doksok, mint a melyek megszerzésére vagy 
előállitására a kormány által azon határozott hozzáadással hatalmaztattak fel, 
hogy azok a vaspályának semmi hozzátartozandóját képezni nem fogják. 

29. §. 
Ha megelőző intések daczára az engedélyokmányban vagy a törvények-

ben foglalt kötelességek megsértése vagy mulasztása az engedélyesek részéről 
ismételve fordulna elő, a kormány fentartja a jogot, ellenök a törvényeknek 
megfelelő intézkedéseket megtenni, és a körülmények szerint az engedélyt 
még tartamának lefolyása előtt megszűntnek nyilvánítani. 

30. §. 
Ezen engedély minden okmányszerü kiadványai csak egy forintra sza-

bott béiyegdij alá esnek. 

F Ü G G E L É K . 

i . §• 
A kárpótlás, melyet az engedélyezési okirat 3. §-a szerint az engedélye-

sek az ínséges alapból eszközölt építkezésekért egyenérték-folyamu (pári eurs) 
részvényekben a kormánynak fizetni tartoznak, 1,000,000 o. é. forint maximál 
összegben állapittatik meg, a mely összegben az előmunkálatokért járó kárté-
rítés is benfoglaltatik. A részvények azonban az engedélyezett vaspálya kiépí-
tése előtt el nem árusittathatnak. 



2- §• 
Az engedélyesek kötelezik magokat, hogy a vasúti sinek szükségletét 

lehetőleg a belföldön fogják beszerezni. 

A midőn ezen engedély határozatainak megtartását mindenkinek, a kit 
illet, szoros kötelességé tesszük egyszersmind feljogosítjuk az engedélyeseket, 
hogy netalán szenvedett káraikért törvényszékeink előtt kárpótlást követel-
hessenek és megparancsoljuk mindazon hatóságoknak, a kiket illet, miszerint 
ezen engedély és az abban foglalt határozatok megtartása fölött szigorúan és 
gondosan őrködjenek. 

Minek hiteléül kiadtuk nagyobb pecsétünkkel ellátott jelen engedély-
levelünket. 

Kelt Budán ezer nyolczszáz hatvanczolczadik évi karácsony havának 
tizenkettedik napján 

FERENCZ JÓZSEF s. k 

Gróf Mikó Imre, s. k. 

A másolat hiteléül 
Szilberleitiier líéla s. k. 

segédhivatali aligazgató. (P H) 


