
A magyar északkeleti vasút építési engedélye. 
Mi ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, Isten kegyelméből ausztriai csá-

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

Baró Sennyey Pál, gr. Schönborn, Buchheim Ervin, ~ Lónyay János? 
Chorn itzer Ede, gr. Danin Borkowszky Szeverin, gr. Bussocki Waldemár, 
lovag Modecki Kázmér, szab. kir. Debreczen város (képviselve Tisza Kálmán 
és Kiss Lajos által), szab. kir. Szathmár-Németi város (képviselve Boros Bálint 
és Kiszely Károly által), Mármaros vidéke (képviselve Várady Gábor által), és 
Strousberg Bethel Henrik, a magyar éjszak-keleti vasút, nevezetesen/ 

a) a Debreczentöl Szathmár-Németin, Tekobázán át Szigetig, 
b) a Tekebázán Csapon át, Kassáig, 
c) a) b) alatti vonalból kiágazva Sátoralja Uj helyen át, Zomborig, 
d) a) b) alatti vonalból kiágazva Munkácsig vezető vasúti vonalak épí-

tése es üzletére nézze H o z z á n k engedélyért esedezvén: miután az 1868. 
évi XIII. törvényczikk a fennemlitett vasút vonalok kiépítését elrendelte, és 
ugyanazon törvényczikkel a fennérintett vasutvoualakra nézve az 1868. évi 
mártius 4-én előlegesen létrejött ogyezmény megerösitetett, azon czélból, hogy 
a törvény végrehajtassék, indíttatva érezzük M a g u n k a t a fennevezett esede 
zök kérelmére és részére ezen e n g e d é l y t a mint következik megadni: 

Az engedélyesok jogot nyernek a magyar észak-keleti mozdonyvasut-
nak építésére és üzletére, melynek vonalai a követkozök : 

a) Debreczenből — Szathmár-Németin, Tekeházan át Szigetig; 
b) Tekeházától Csapon át Kassáig; 
c) a. b) alatti vonalból kiágazva Sátoralja-Ujhelyen át Zomborig: 
d) a b) alatti voualból kiágazva, Munkácsig. 
A mennyibe pedig az ország e vasútnak Munkácstól a határszélig foly-

tatását kívánni fogná, mely kérdésnek egykori eldöntésénél az elhatározás 
szabadságát az ország teljesen fentartja, az engedélyesek egyúttal biztosittat-
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nak az iránt, hogy hasonló feltételek közt (caeteris paribus) a munkács-sztryi 
vonalnak a határszélig kiépitésére nézve az elsőbbségi jog őket fogja illetni. 

2. §. 
A vonalak irányát illetőleg : 
az a) alatti vonal Debreczennél a tiszai vasúthoz csatlakozik, s Ér-Mi 

hályfalván, Nagy-Károlyon, Szathraár-Néraetin, Fekete-Ardon, Tekeházán át, 
innét a Tisza balpartján Szigetig vonul. 

a b) alatti vonal Tekeháza közelében az előbb körülirt vonaltól elágazik, 
s a Tiszát áthaladván, irányát Nagy-Szőllős, Tisza-Ujlak, Beregszáz, Csap, 
Vike, Imreg-felé veszi; Kis-Szaláncznál a vizválasztéki vonaltáthaladja, s Bu-
zafalva közelében a tiszai vaspályához csatlakozik, hogy innét, mint ez utób-
binak második vágánya, Kassáig vezettessék ; 

a c) alatti vonal az előbb körülirttől Veke vagy Imreg táján elágazik, és 
Sátoralja-Ujhelyt, Sárospatakot, Liszka-Olaszit érintvén, Zombor és Tarczal 
közt a tiszai vaspályába szakad; 

a d) alatti vonalnak kiágázási pontja Csap mellett van, honnan a vonal 
majdnem egyenes irányban N.-Lucskáts ezután Munkácsot éri el. 

Az engedélyezett pálya Debreczen Kassa és Szerencsnél a tiszavidéki 
vasút pályaudvarait közösen fogja használni. 

3. §. 
A pálya épitése és üzleti felszerelése egy, az engedélyesek által készített 

és a kormányhoz jóváhagyás végett felterjesztendő részlettervezet alapján fog 
eszközöltetni. 

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

A kormány fentartja magának, hogy az épitési terveken változtatásokat 
tehessen, a mennyiben ilyesek a műszaki vizsgálat, vagy a közmunka- és köz-
lekedési minisztérium által 1868. évi ápril 20-án 4973. sz. a. kibocsátott, s az 
országgyűlés jóváhagyása alá terjesztett ideiglenes vasutengedélyezési szab-
vány 6. § -nak határozata szerint intézendő közigazgatási vonaljárat eredmé-
nye nyomán a közforgalom érdekéből, és a pálya fennállásának biztosítására 
nem különben a törvényes határozmányok teljesítése szempontjából, szüksége-
sekül fognak találtatni. 

Ha az épités kivitelénél épitész-gazdálkodási vagy üzleti tekintetből akár 
a pálya vonal akár a részlettervek megváltoztatása kivánatosnak vagy szük-
ségesnek mutatkoznék, ez esetben az ily változtatás megengedése a kormány-
tól lesz kikérendő, mi által egyébként-sem a pálya tervezett fóiranyának válto-
zást szenvedni, sem azon esetnek bekövetkezni nem szabad, hogy szemben az 
elfogadott vonallal a lejt- és irány viszonyok kedvezőtlenebbekké váljanak. 
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A terület kisajátítása, valamint a pálya alépítménye egyelőre annyi tér-
fogatra szoritkozhatik, a mennyi egy nyomú sinútlioz és a kitérőkhöz, nem 
különben az állomásokra megkívántatik. 

A mennyiben azonban, tekintettel a jövőre, a minisztérium czélszerünek 
itélendi a földterületet már most két vágányú vasútra kisajátitani, az engedé-
lyesek erre méltányos és külön megállapitandó kárpótlás mellett köteleztetnek. 

Mihelyt 1. §-ban körülirt vonalak valamelyikén annyira növekedett a 
forgalom, hogy az egy évi brutto-jövedelem mértföldenkint 120,000 o. é. fo-
rintot ezüstben fölülhaladna, akkor az engedélyesek azon időponttól kezdve, 
midőn az állam kamatbiztositását többé igénybe nem veszik, azonnal kötele-
sek, az illető vonalon minden kártalanítás nélkül egy másik vágányt letétet-
ni ; ellenben az államkamat-biztositék igénybe vételének ideje alatt a forga-
lom növekvésénél a minisztérium bármelyik vonalon kívánhatja a második 
sínút előállítását, csakhogy ezen esetben a részletek külön egyesség utján fog-
nak az engedélyesekkel megállapittatni. 

Az emelkedések legtöbblete (maximum) a Debreczeu-szatmár-németi-
tekeháza-szigeti, továbbá a a tekeházi-csapi szakaszon folytatólag egész a b) 
alatti kiágazási pontig, ugyszinténa csap-munkácsi szakaszon : 1 : 250-hez ; a b) 
alatti kiágazási ponttól Sátoralja-Ujhelyen át egész Zomborig 1 : 150-hez 
arányban tűzetik k i ; végre az ugyanezen kiágazási ponttól egész Kassáig ter-
jedő szakaszon 1 : 100-hozi emelkedési legtöbblet (maximum) kivánatosnak ta-
láltatik ugyan, azonban ha ezen emelkedés mellett az építési költségek 
10%-nál többet tennének azon költségeknél, melyek az 1:80-hoz emelkedési 
viszony melletti építésnél szükségeltetnek: megengedtetik az engedélyeseknek, 
hogy a legtöbblet emelkedési viszony 1 : 100-nál nagyobbra, de 1 : 8 0 nál semmi 
esetre kedvezőtlenebbre ne vétethessék. 

A kanyarodások félátmérője: a debreczen-szatmár-tekeházi és 
a tekeháza-csapi szakaszon folytatólag egész a b) alatti kiágazásig, ugy 

szintén 
a csap-munkácsi vonalon 600 méternél; 
a tekeháza-szigeti és a b) alatti kiágazási ponttól Sátoralja-Ujhelyen át 

Zomborig, valamint ugyanazon kiágazástól egész Kassáig terjedő szakaszokon 
pedig 400 méternél kisebbre nem vehető. 

A mennyiben egyébiránt a fent meghatározott emelkedések és kanyaró 
dások kivitele aránytalanul nagy nehézségekbe ütköznék, a kormány ily eset-
ben az engedélyesek által fölterjesztendő tervek és költségvetések megvizsgá-
lása után, a szükséges kiigazítások iránt intézkedhetik. 

A pályatest legcsekélyebb koronaszélessége a kavicságy fenekén mérve : 
a feltöltéseknél , 4.9 méter; 
a bevágásoknál 5.2 „ 

A mennyiben a pályának magassága a müépitinények boltozását és be 
fedését megengedné, ezek kőanyagból kiállitaudók. 

M. mérnök-egyleti közi. II. köt. 3;3 
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Nyilt hidaknál és átereszeknél, melyek 10 méternyi fesztávolságot meg 
nem haladnak, a hidfők kőanyagból épitendök, holott azoknak felépítménye 
fából lehet szerkesztve. 

A 10 méternyi fesztávolságot meghaladó hidak egészen fából állítha-
tók ki. 

A kövecstest keresztszelvényének, a töltéseknél 3.85 méternyi legcseké-
lyebb átlagos szélességgel és 0.3 méternyi magassággal, a bevágásoknál pe-
dig 4.0 méternyi szélességgel és 0.4 méternyi magassággal kell birnia. 

A kövecságynak azon időben, midőn a pályafentartási költségeknek 
az üzleti számadásba való felvétele kezdődik, a fennelőirt méretben meg kell 
lennie; ezen kivül még a rendes kövecsmennyiség 5%-a, mint tartalék kövecs 
elhelyezendő, tehát egy folyó méter után összesen 0.064 köbméternyi men-
nyiségben. 

A felépítményhez tölgy- vagy más itatott (impraegnált) bükkfából ké-
szült talpfák és olyan sinek veendők, melyek egy láb hosszúságban 20'/« vám-
fontot nyomnak. 

A sinek talpfák és felépítmény minden egyéb alakjára nézve, az enge-
délyesek azon szabályokat és szabványrajzokat fogadják el kötelezökül, me-
yek a kormány által az állam költségén foganatba vett vonalak felépítmé-
nyeire nézve megállapittattak. 

A sinek szükségletét illetőleg az engedélyesok kötelezik magokat, hogy 
azt a belföldön fogják beszerezni. 

4. §• 

Az engedélyesek a debreczeni, szerencsi és kassai pályaudvarok közös 
használata iránt, a kormány jóváhagyásának fentartása mellett, a tiszavidéki 
vasúttársasággal egyezményt köthetnek. 

Az emiitett vaspályaudvarokon netán szükséglendő építkezések költsé-
geit az engedélyesek fogják viselni. 

A közös vaspályaudvarok használatáért fizetendő járadék az üzloti 
számadásba fel nem vehető. 

Gondoskodni tartoznak továbbá az engedélyesek, hogy a mármaros szi-
geti és csapi indóházaknál szállítandó só-mennyiségének megfelelőleg a szük-
széges rakodó helyiségek oly arányokban állitassanak elő, hogy a sónak M.-
Szigeten a pálya-udvarba való berakodása, és a vizén tovább szállítás tekin-
tetéből Csapon való kiszállítása és elhelyezése, minden körülmény között és 
minden vízállás mellett lehető legyen. 

A kormány végre fentartja magának a jogot, hogy a mennyiben más 
pályák beszakadása, pályaudvarok közös használata, kocsikülcsönzés és mind-
ezekért járó kárpótlás tárgyában az illető társaságok közt egyezmény nem 
jöhetne létre, egy ilyennek feltételeit meghatározhassa. 
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5. §. 
Az engedélyesek kötelezik magokat, hogy a vonalozási munkálatokat 

az engedély keltétől számítandó 3 hét alatt megkezdik; az engedélyezett pá-
lyáknak építését az engedély keltétől számítva hat hó alatt foganatba veszik, 
s azokat következő sorrendben befejezik és a forgalomnak átadják, úgymint a 
debreczen-szathmár-németi, tekeháza-szigeti vonalat az 1870-ik évi octó-
ber hó 1-én. 

a tekoházi vonalon valamenyi alépítménynek 1870. octóber hó 1-én kész-
nek kell lennie, azonban ezen vonalnak közlekedésképessé tétele 1871 -ik évi 
május haváig elhalasztathatik. 

a többi az 1-ső §-ban említett vonalra nézve pedig a megnyitási határ-
idő 1871-ik évi octóber hó l-re tűzetik, azon megjegyzéssel,hogy ezen pályák 
megnyithatók lesznek, mihelyt a közbiztosság tokintotéböl a szükséges intéz-
kedések megtétettek, a kisebb felszerelések utólagos pótlására 3 havi határidő 
engedtetvén. 

Ha ezen kijelelt vonalaknak valamely szakaszai előbb elkészülnének, 
az engedélyesek ezen vonalakat a kijelölt határidők előtt is a forgalomnak át-
adhatják, és a megfelelő biztosított összeget igénybe vehetik, minden ilyen 
esetben azonban a kormány engedélye lesz kikérendő. 

Mielőtt az országgyűlés által beczikkelyezendö és ö felsége által szen-
tesitendő engedély az engedélyeseknek a kormány által kiadatnék : az enge-
délyesek kötelesok egyfelől a pénzügyminisztérium főpénztáránál Budán fél 
millió osztr. értk. forintnyi, hitel- levelek által fedezett biztosítékot letenni, 
másfelől pedig a törvény szentesítése napjától számitandó hat hét alatt kimu-
tatni, hogy a vállalat egész részvénytőkéje 30%-ának lefizetése biztosít-
va van. 

Az engedélyesek kötelesek továbbá az engedély kiadását követő első 
évben az engedélyezett pályákon kisajátításra, földmunkálatokra és híd-
építésekre legalább két millió forintot o. értékben beruházni. 

6. §. 

A kisajátítási jog az idevágó törvényes határozmányok értelmében az 
engedélyezett pálya kiépítésére az engedélyeseknek megadatik. 

7. §• 

A z engedélyesek az engedélyezett pálya épitésénél és üzleténél 
kötelesek jelen engedélyi okirat tartalmához, továbbá az ideiglen fen 
álló és a 3-dik §-ban idézett vasútengedélyezési szabványhoz, valamint 
az 18G7-iki vám- és kereskedelmi szövetség 8-dik §-ában ideiglen elfo-
gadott vasúti üzletrendhez mindaddig Alkalmazkodni, mig ezen ideig-

33* 
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lenes 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 törvények, rendelvények és szabá-
lyok folytán az engedélyesekre újabb terhek hárámolnának, azokért a kor-
mány részéről a méltányosságnak megfelelő kármentesítés fog nyújtatni. 

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

rend 08. §. értelmében ingyen szállítani, 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 megkí-
vántatott minden további kocsiért mértföldenkinti jutányos kárpótlást nye-
rendnek, mely köz megegyezéssel fog megállapittatni. 

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

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

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

Lovelezések, melyeket e vasutiigyvitel 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 területökön a távirda-

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

gedélyesekkel egyetértve tartozik megállapodni. 
Továbbá kötelesek az engedélyesek a felállított vezeték fölötti őrködést 

saját pályaszeinélvzetök által kárpótlás nélkül teljesíteni. 
Viszont jogosíttatnak az engedélyesek üzleti távirdájok huzalait az ál-
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lamtávirda oszlopaira fölrakni a nélkül, hogy azért bármi kárpótlással tar-
toznának. 

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

1 0 . § . 

A vitel fuvarbérek iránt határoztatik, hogy az államkamatbiztositás 
igénybe vételének egész ideje alatt azok meghatározására a kormány döntő 
befolyást gyakorland; azon időponttól kezdve pedig, midőn az engedélyesek 
az államkamatbiztositást többé igénybe nem veendik. az árak és fuvarbérek 
felemelése csak a kormány egyenes beleegyezésével történhetik. 

A mennyiben végre későbbi törvények a vasutak menet- és vitelbéreit 
szabályoznák, azon törvények ezen engedélyezett pályára is érvényben 
lesznek. 

11 . §. 

Az engedélyeseknek megengedtetik, hogy a szedendő vitel- és fuvar-
dijakat belföldi ezüstpénzben számítsák, olyképen, hogy az árkclet tekintetbe 
vétőiével járó illetéket országos értékben tartozzanak elfogadni. 

Az árszabás átszámitása országos értékre, a kormány ellenőrzése mellett, 
az ongedélyesek megkeresése vagy a kormány rendelkezése folytán, hónapról 
hónapra a közvetlen multhóbeli átlagos ezüst árkelet szerént fog eszközöltetni. 

1 2 . §• 

Az árszabások a meghatározott legfőbb magasságból az engedélyesek 
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 távolságoki-a egyenlően, vagy 
azok növekvése esetére nagyob mérvben. 

Az ekként leszállított árszabások a jóváhagyott korlátok 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 
szabályozni. 

13 . § . 

A katonaszállitás loszállitott árszabások szerint eszközlendö, és pedig az 
egyrészt a hadügyminisztérium, másrészt a vasútigazgatóságok, névszerint az 
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osztrák állam-, deli-, Erzsébet császárné, gácsországi Károly-Lajos-, tiszavi-
déki vasút és a dél éjszak-német kapcsoló társaságok igazgatóságai között 
(1860. deczcmb. 10-én) megkötött egyezmény alapján, melynek szabványai 
ezen engedélyokmány kiogészitö részét képezik. 

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

Alkalmazandók még ezen határozatok a pénzügy- valamint az állami és 
hatósági közbiztossági őrségre is. 

Nagyobb katona-szállítások czéljából az osztrák vasúttársaságokkal 
kölcsönös kisegítés iránt fenálló egyezményekhez az engedélyesek járulni 
kötelesek. 

14. §, 
/ 

Allamtisztviselök, hivatalnokok és szolgák, kik a vasutak igazgatása és 
üzlete felett őrködő hatóságok megbízásából, vagy az állam érdékoinok ezon 
engedélyből folyó megóvása végett, vagy jövedéki czélokból, a vasútat hasz-
nálják és a hatóság megbízását igazolják, úti málhaikkal együtt ingyon lesz-
nek szállitandók. 

15. §. 

Az élelmi szereknek a belföldön beállott rondkivüli 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 roszhiszomülcg használják, vagy a szállítmány nemének vagy súlyának 
helytolen bejelentésével vagy más egyéb módon a vállalat megrövidítését czé-
lozzák, háromszoros árszabási illetmény lesz megvehető. 

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

kül a vállalathoz társakat is venni, kik velők jogok és kötelezettségekben 
ogyenlöen részesülnek. 

18. §. 
Joguk van egyszersmind az engedélyeseknek részvénytársaságot alakí-

tani, s a szükséges pénzek beszorzése czéljából, névre vagy elömutatóra szóló 
(au porteur) részvényeket, vagy elsőbbségi kötvényekot kibocsátani, melyek 
a magyar osztrák és külföldi tőzsdéken elárusíthatok és hivatalosan jegyez-
hetők. 

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

A társaság az engedélyesek minden jogait és kötelezettségeit örökli, 
alapszabályait tervezi, melyek helybenhagyását a kormány magának fen-
tartja. 

19. §• 
Az engedélyeseknek szabadságukban áll, bel- és külföldön ügynököket 

tartani, nem különben személy- és áruszállításra vizén ugy, mint szárazon, a 
fennálló törvények és szabványok figyelemben tartásával, forgalmi eszkö-
zöket állítani fel. 

20. §. 
Az itt engedélyezett együttes vasútvonalakra megnyitásuk napjától szá-

mitva az engedély tartamáig, minden évre mértföldenkint harminezhatozer 
hatszáz (36600), és törlesztési részlet fejében ötszáz (500), összesen tehát har-
minezhótozor száz (37.100) forint tiszta jövedelmet ezüstben az engedélyesek-
nek akképen biztosit az ország, hogy ha az évi tiszta jövedelem mértföldon-
kint a fennebbi biztositott összeget egészben véve el nem 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 vonalrészro ennek mértföldjei számarányá-
ban lesz számítandó. 

A biztositott évi tiszta jövedelemből tőketörlesztésre azon összeg fordí-
tandó, melyet a kormány egy általa jóváhagyandó törlesztési terv szerint e 
czélra kijelöl, olyképen, miszerint a kibocsátott tőke még az engedély tar ta-
ma alatt törlesztessék. 

A biztositott tiszta jövodelem összege azon föltevés szerint állapíttatott 
meg, hogy a pályához mértföldenkint szükséges forgalmi eszközök beszerzési 
értéke 55,000 forintot o. é. fog képviselni. 

Ha annak szüksége állana elő, hogy a faépítmények tartósb anyagbeli-
ekkel pótoltassanak, vagy a forgalom annyira növekednék, hogy az 50,000 
forintnyi beszerzési értéknek megfelelöleg beszerzett forgalmi eszközök elég-
telenek lennének, s azoknak szaporítása szükségeltetnék : az e czélra szüksé-
ges pénzeszközök m égsz érzés o iránt a kormánnyal egyesség lészen kötendő. 

21. §. 
A kormány által elvállalt biztosíték folytán esetleg fizetendő pótlék, az 

okmányilag igazolt évi számadások megelőző vizsgálata után, azok benyújtá-
sától számítandó három hóra fog folyóvá tétetni. 
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A kincstár mindazonáltal, a lejárt részvény- és kötvényszolvényok be-
váltására, ajövedelmi előszámitás 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 üzletév lefolytával legkésőbb három hó alatt fölterjesztendő évi 
számadás végleges megállapítása után kiderülne, hogy az előlegezések kelle-
ténél magasabbra szabattak, az engedélyesek a kivett többletet ennek 6n/„ 
kamataival együtt tartoznak azonnal visszatéríteni. 

Az állam részéről teljesítendő pótlás iránti igény azonban az üzletév le= 
folytától számított legfeljebb egy év alatt lesz támasztandó, ellenkező esetben 
elenyészik. 

22. §. 

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

Ha a pálya tiszta jövedelme a biztosított évi Ö3szeget 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 olölegnek 
visszafizetését meg kell előznie. 

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

23. §. 

A kormány azon államérdekek megóvása tekintetéből, melyek a bizto-
sitás 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, 
nem különben az állam érdekeire netán hátrányos intézkedéseket felfüggeszteni, 
és erről a minisztériumnak további eljárás végett jelentést tenni. 

A kormány gondoskodni fog, hogy az ügyvitel felügyelete gazdasági te 
kintetben oly módon gyakoroltassék, hogy az évi számadás előterjesztésénél 
rendszerint csakis a számtételek felülvizsgálata szükségeltessék. 
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24. §. 

Az 2. §-ban körülirt vaspályától azon üzletévekben, a melyekben az a 
biztosított tiszta jövedelmet el nem éri, következésképen a kamatbiztositékot 
igénybe veszi, sem kereseti, sem jövedelmi, sem más későbben ezek helyeit 
netán behozandó adó fizettetni nem fog. A midőn azonban az államsegély 
nyújtása megszűnik, a jövedelmi adó az üzlctszámlába 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 elsőbbségi 
kötvények — ide értve az ideiglenes jegyeket is — bélyeg- és illetékmentesen 
adassanak ki. 

Ugyanezen mentesség a kisajátitmányok átiratási dijaira is megadatik 
A tőkeszerzés, valamint épitkezés és az első üzletberendezés czéljából 

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

25. §. 
Az engedély tartama, a 2. §-ban idézett ideiglenes vasút engedélyezési 

szabvány 9. §-nak 6. pontja alatt kimondott ótalommal uj vasút felállítása 
ellon, az üzletnek az engedélyezett vonalon leendő megnyitása napjától számí-
tandó 90 évre állapittatik meg, mely 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 vasútengedélyeze'si szab-
vány 11. §. b.) pontja értelmében, különösen pedig politikai és financialis vál-
ságok által nem igazoltathatik. 

26. §. 

A kormány fentartja magának a jogot, hogy a mai naptól számítva har-
miuez 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. 

27. §. 
Az engodély megszűntével, valamint a pálya beváltásának bekövetkez-

tével, az állam, az első esetben ingyen, az utóbbiban a 27. §. értelmében meg-
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határozott évi járadék fizaUse mellett, lép a pálya tehermentes birtokába és 
haszonélvezetébe, birtokába veszi különösen a pálya terülotét és földjét, a 
föld és mümunkálatokat, a föl- és alépítményeket minden hozzá tartozókkal 
egyetemben, mint forgalmi eszközökkol, pályaudvarokkal, fel- és lerakodó 
helyekkel, épületekkel az indulási és érkezési helyeken, ör és felvigyázó há-
zakkal , minden fclszerelvényekkel, bútorzattal ingó és ingatlanságokkal 
egyetemben. 

Azonban az engedély elteltének vagy a pálya harmincz év után lehető 
beváltásának esetére is az államtól kiszolgáltatott minden előleg és ezek 
kamatai visszatérítése után tulajdonosai maradnak az engedélyesek mind a 
a vállalat saját kereseteiből alakított tartalék-alap és a künlevö activ köve-
teléseknek, mind a vállalat saját vagyonából emelt épületeknek, milyenek a 
coakskemenezék, öntödék, gép — vagy egyéb gyárak, pajták, doksok, mint a 
melyek megszerzésére vagy előállítására a kormány által azon határozott ki-
jelentéssel hatalmaztattak fel, hogy azok nem fogják a vaspályának hozzá 
tartozandóját képezni. 

28 . §. 

Ha megelőző intések daczára az engedélyokmányban vagy a törvények-
ben foglalt kötelességek megsértése vagy mulasztása az ongedélyesek 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. 

29. §. 
Ezen engedély minden okmányszerü kiadványai csak egy forintra sza-

bott bélyegdij alá esnek. 

A midőn ezen engedély határozatainak megtartását mindenkinek, a kit 
illet, szoros kötelességévé tesszük, egyszersmind feljogositjuk az ongedélyeseket; 
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. 

Minők hiteléül kiadtuk nagyobb pecsétünkkel ellátott jelen engedély 
level linket. 

Kelt 


