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1889. évi XIV. törvénycikk 

az első magyar-gácsországi és a magyar-nyugoti vasutak magyar 

vonalainak megváltásáról . 
 

1. § Az első magyar-gácsországi vasúttársaság magyarországi vasútvonalának a 

magyar állam által leendő megváltása iránt egyrészről a közmunka- és 

közlekedésügyi és a pénzügyi ministerek, másrészről a nevezett vasúttársaság 

között 1888. évi deczember 23-án megkötött szerződés jóváhagyatván, 

beczikkelyeztetik. 

2. § Ugyszintén a magyar nyugoti vasúttársaság magyarországi vasútvonalainak 

a magyar állam által leendő megváltása iránt egyrészről a közmunka- és 

közlekedésügyi és a pénzügyi ministerek, másrészről a nevezett vasúttársaság 

között. 1888. évi deczember 22-én megkötött szerződés jóváhagyatván, 

beczikkelyeztetik. 

3. § A magyar nyugoti vasúttársaságának az általa osztrák vonalának 

államosítása alkalmából ugyanezen vonal terhére felveendő 1.500,000 frt 

névértékű beruházási kölcsönre az adómentesség, valamint ezen kölcsön fő- és 

részletkötvényei kiállítására, nemkülönben a kölcsön felvételére és zálogjogi 

bekebelezésére vonatkozó okmányokra és a kibocsátandó czímletek 

szelvényeire is teljes bélyeg- és illetékmentesség engedélyeztetik. 

4. § Ezen törvény a törvénytárban való megjelenése napján lép hatályba, 

végrehajtásával a közmunka- és közlekedésügyi és a pénzügyi miniszterek 

bízatnak meg. 

 

Szerződés, 

 

mely az első magyar-gácsországi vasút részvény-társaság magyarországi 

vonalának a magyar állam által leendő beváltása iránt, egyrészről a magyar 

államot képviselő közmunka- és közlekedésügyi és a pénzügyi m. kir. 

ministerek, másrészről pedig az első magyar-gácsországi vasút részvény-

társaság között a következőkben köttetett. 

1. § Egyetértőleg megállapíttatik, hogy az állami megváltási jog, mely az első 

magyar-gácsországi vasút magyarországi vonalának épitésére és üzletére az 

1869. évi Vl. tc. alapján ugyanazon évi július 14-én kiállított engedélyokmány 

30. §-a értelmében csak 1899. évi augusztus 5-én lépne hatályba, a jelen 

szerződésben körülirt, módozatok szerint és feltételek alatt már az 1889. évi 

január 1-én érvényesíttessék. 

Ehhez képest a magyar állam a mondott naptól számított joghatállyal átveszi és 

beváltja az első magyar-gácsországi vasút-részvénytársaság magyarországi 

vonalat, nemkülönben mindennemű ingó és ingatlan vagyonát, u. m. a pálya 

testét, építményeit, felszerelési és forgalmi eszközeit, anyagkészleteit és 

készpénzeit avagy pénztári maradványait és összes cselekvő követeléseit, úgy, a 

mint ezek a társulat könyveiben és leltáraiban 1889. évi január 1-én felvéve 
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lesznek, illetve a társaság osztrák vonalával közös ingó vagyonra nézve a cs. kir. 

osztrák kormánnyal egyetértőleg megállapíttatni fognak; ellenben lemond azon 

állami előlegekről és ezek kamatjairól, melyek a társasának akár állami 

biztositás czímén, akár az 1883:XXIV. tc. alapján kiszolgáltattak, avagy még 

ezentúl kiszolgáltatni fognak. Egyszersmind az elsőbbségi tartozásokból eredő 

kötelezettségek kivételével, átvállalja a társaságnak a magyarországi vonal 

üzeméből eredő minden néven nevezendő jogerejű szerződéseit, jogügyleteit, 

tartozásait és kötelezettségeit is. 

Miután pedig jelen szerződésnek az alábbi 10. §-ban kikötött törvényhozási, 

illetve közgyűlési jóváhagyása az idő előrehaladott volta következtében 1889. 

évi január 1-ig már ki nem eszközölhető, a közmunka- és közlekedésügyi 

miniszter fenntartja magának a jogot, hogy a vasút magyarországi vonalának 

üzletét az 1883. évi XXIV. tc. alapján 1889. évi január 1-én átvehesse, az erre 

vonatkozó rendelkezések külön fogván megtétetni. 

2. § A társasági részvények és ezüst értékről szóló elsőbbségi kötvények 

kamatoztatására és törlesztésére szükséges részarányosan a társasági 

magyarországi vonalra eső összegeket és pedig: 

a) az 1869. évi VI. tc. alapján az engedély lejártáig, vagyis 1961. évi deczember 

24-ig terjedő időre tiszta jövedelemként biztosított évenkénti 641,260 forint 37 

kr. erejéig ezüstben; 

b) az 1875. évi XL. tc. alapján 1934. évi deczember 31-ig terjedő időre külön 

biztosított évenkénti 139,836 forint erejéig ezüstben; végül 

c) az 1887. évi XXXIII. tc. alapján 1961. évi deczember 24-ig terjedő időre 

külön biztosított évenkénti 92,903 forint 80 kr. erejéig ezüstben, 

a magyar állam minden megtérítési igény nélkül azon részösszegekben és azon 

időpontokban fogja adómentesen rendelkezésre bocsátani, melyek a 

·/. a mellékelt jegyzékben kitüntetve vannak, s azon pénzintézetnél, illetve, 

pénztáraknál, melyek e czélra időről-időre, vagy esetről-esetre közös 

egyetértéssel megállapíttatni fognak. 

Az ezen fizetési ügylet alkalmából netán keletkező kamatjövedelmek, továbbá 

beváltás végett be nem mutatott illetve elévült, értékek az állam javára esnek. 

Ellenben az első magyar-gácsországi vasút-részvénytársaság által az 1875. évi 

XLI. és 1876. évi XI. tc. alapján felvett 420,200 frt arany uj beruházási kölcsön 

5%-os, valamint az 1888. évi XVII. tc. alapján felvett 6.230,800 német 

birodalmi értékű márkát tevő új beruházási kölcsön 4 1/2%-os kamatait és 

törlesztési szükségleteit, úgy mint eddig, jövőre is a magyar állam fogja az első 

magyar-gácsországi vasút-részvénytársaság helyett, de minden visszatérítési 

igény vagy a részvényesek különbeni megterheltetése nélkül fizetni. 

3. § A magyar állam részére kiköttetik a jog, hogy a társasági részvénytőkének a 

magyarországi vonalra eső részét akár egyszerre, akár egy a kormány által 

szabadon megállapítandó törlesztési terv szerinti, az ily módon beváltott 

részvények teljes névértékének kifizetésével törleszthesse. 
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Felhatalmazza továbbá a társaság a magyar kormányt, hogy azon társasági 

kölcsönöket, melyek a társaság magyar és osztrák vonatait együttesen terhelik, a 

cs. kir. osztrák kormány egyetértésével, a csak a magyarországi vonalat terhelő 

kölcsönöket pedig saját hatáskörében felmondhassa; hogy továbbá az ekként 

netán beváltandó, illetve convertálandó elsőbbségi kötvények birtokosai javára a 

társaság magyarországi vonalára bekebelezett zálogjogot, a társaság további 

meghallgatása nélkül töröltethesse; s hogy végre az azok helyett esetleg 

kibocsátandó állami kölcsönkötvények birtokosai javára a zálogjogot ugyanazon 

vonalra a társaság további megkérdezése nélkül bekebeleztethesse. 

A társaság mindezen műveletekből előnyt vagy hasznot nem igényelhet, de azok 

czímén semmiféle teherrel sem illethető. 

A magyar államnak a fentebbi 2. §-ban, illetőleg a mellékelt jegyzékben 

felsorolt évjáradékok fizetésére nézve elvállalt kötelezettsége azon arányban fog 

megszűnni, a melyben a részvények, illetve a megfelelő elsőbbségi kötvények 

törlesztve, illetőleg convertálva lettek. 

4. § Jelen szerződés folyományakint az első magyar-gácsországi 

vasútrészvénytársaság a mindkét kormány és az igazgató-tanács között 

egyidejűleg megállapított alapszabályok értelmében át fog alakulni. 

Az átalakult társaság képviseletének díjazása tekintetében a két kormány 

megállapodása lesz érvényes. 

5. § Az első magyar-gácsországi vasút-részvénytársaság köteles a magyar 

vonalra vonatkozólag minden könyveit, leltárait, számadásait s irattárát, mely 

tekintetben az ez irányban az osztrák kormánnyal történt megállapodások 

lesznek irányadók, a magyar államnak átadni és rendelkezése alá bocsátani, 

mely ezen okiratokat akként fogja megőrizni, hogy azok a kereskedelmi törvény 

207. §-ában előirt időpontig azok által, kik a törvény szerint erre jogositva 

vannak, használhatók legyenek. 

6. § A magyar állam kormánya az első magyar-gácsországi vasút-

részvénytársaság magyarországi vonalának személyzetét kivétel nélkül, a közös 

szolgálatot teljesítő személyzetet pedig azon arányban fogja átvenni, a mely erre 

nézve a két kormány által fog megállapíttatni. 

Az átveendő személyzetnek szerződéseken, kinevezési és előléptetési 

okmányokon, utasításokon, szolgálati rendszabályokon és nyugdíjintézeti 

alapszabályokban gyökerező jogai teljes érvényükben maradnak. 

7. § A jelen szerződés jóváhagyása után a magyar állam az első magyar-

gácsországi vasút, magyarországi vonalának kezelésére és az e feletti 

rendelkezésre nézve korlátlan jogot nyer, de a pályatestre és a forgalmi 

eszközökre nézve a feltétlen tulajdonjog csak akkor lép jogérvényre, a mikor a 

magyar állam a társaság magyarországi vonalára eső összes részvényeket 

beváltotta, addig is azonban a magyar állam tulajdoni jogainak biztosítására 

ezen szerződés a vasúti központi telekkönyvekben az, az első magyar-

gácsországi vasút-részvénytársaság magyarországi vonalára és ehhez tartozó 

ingatlanaira előjegyeztetik. 



4 
 

 

Beleegyezését adja továbbá a társaság, hogy a magyar állam birtokába bocsátott 

forgalmi eszközei, azok ugyanazonosságának alkalmas módon leendő megóvása 

mellett már eleve is a m. kir. államvasútak jegyeivel elláttassanak, hogy továbbá 

a m. kir. államvasútak igazgatósága, illetve az üzletkezelő igazgatóság a társaság 

magyar vonalával csatlakozásba jövő nyilvános és magán vaspályákkal azok 

csatlakozására nézve szerződéseket köthessen, hogy végre ugyanazon 

igazgatóság a vasút czéljaira nem szükséges területrészeket elidegeníthessen, 

illetve e czélra szükséges területet ujból megszerezhessen, s mindezekből 

folyólag a szükséges telekkönyvi intézkedéseket a társaság helyett és nevében 

annak további meghallgatása nélkül megtehesse. 

8. § Mihelyt az első magyar-gácsországi vasút-részvénytársaság részvényeinek a 

magyar vonalra eső része teljesen beváltatott, ezzel az első magyar-gácsországi 

vasút magyarországi vonalának engedélye tényleg megszűnik s az államnak 

jogában álland a társulat képviselőinek minden további meghallgatása és külön 

engedélye nélkül a magyar állam tulajdonjogát, az első magyar-gácsországi 

vasút-részvénytársaság magyarországai vonalára és ennek összes ingatlanaira 

bekebeleztetni. 

9. § Ezen szerződés és ebből következő minden beadvány, okmány, jogügylet, 

valamint telekkönyvi előjegyzés és átíratás, s végül az egész leszámolási 

művelet bélyeg- és illetékmentes. 

10. § Jelen két egyenlő példányban kiállított szerződés az első magyar-

gácsországi vasút-részvénytársaságra nézve, a részvényesek közgyűlésének és a 

magyar államra nézve a törvényhozásnak jóváhagyásával válik kötelezővé. 

 

Szerződés, 

 

mely a magyar nyugoti vasút részvény-társaság magyarországi vonalainak a 

magyar állam által leendő beváltása iránt, egyrészről a magyar államot képviselő 

közmunka- és közlekedésügyi és a pénzügyi m. kir. ministerek, másrészről 

pedig a magyar nyugoti vasút-részvénytársaság között a következőkben 

köttetett: 

1. § Egyetértőleg megállapíttatik, hogy az állami megváltási jog, mely a magyar 

nyugoti vasút magyar vonalainak építésére és üzletére az 1869. évi V. tc. alapján 

ugyanazon évi július hó 14-én kiállított engedélyokmány 31. §-a értelmében 

csak 1899. évi augusztus hó 3-án lépne hatályba, a jelen szerződésben körülirt 

módozatok szerint és feltételek alatt már az 1889. évi január hó 1-én 

érvényesíttessék. 

Ehhez képest a magyar állam a mondott naptól számított joghatállyal átveszi s 

beváltja a magyar nyugoti vasút-részvénytársaság magyarországi vonalait, 

nemkülönben mindennemű ingó és ingatlan vagyonát, u. m. a pálya testét, 

építményeit (ideértve budapesti igazgatósági házát is), felszerelési és forgalmi 

eszközeit, anyagkészleteit, készpénzeit avagy pénztári maradványait és összes 

cselekvő követeléseit, úgy a mint ezek a társulat könyveiben és leltáraiban 1889 
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évi január hó 1-én felvéve lesznek, illetve a társaság osztrák vonalával közös 

ingó vagyonára nézve a cs. k. osztrák kormánnyal egyetértőleg megállapittatni 

fognak; ellenben lemond azon előlegek és kamatjaik megtéritésére való 

igényeiről, melyeket állami biztositás czímén a társaságnak kiszolgáltatott, 

avagy ezentúl még kiszolgáltatni fog. Egyszersmind az elsőbbségi tartozásokból 

eredő kötelezettségek kivételével átvállalja a társaságnak a magyarországi 

vonalak üzeméből eredő minden néven nevezendő jog erejű szerződéseit, 

jogügyleteit, tartozásait és kötelezettségeit is. 

Miután pedig jelen szerződésnek az alábbi 10. §-ban kikötött törvényhozási, 

illetve közgyűlési jóváhagyása az idő előrehaladott volta következtében 1889. 

évi január hó 1-éig már ki nem eszközölhető, a közmunka- és közlekedésügyi 

miniszter fenntartja magának a jogot, hogy a vasút magyarországi vonalainak 

üzletét az 1883. évi XXIV. tc. alapján 1889. január elsején átvehesse, az erre 

vonatkozó rendelkezések külön fogván megtétetni. 

2. § A társasági részvények és ezüst-értékről szóló elsőbbségi kötvények 

kamatoztatására és törlesztésére szükséges - részarányosan a társasági magyar 

vonalakra eső - összegeket, és pedig: 

a) az 1869. évi V. tc. alapján az engedély lejártáig, vagyis 1962. évi október hó 

2-ig terjedő időre tiszta jövedelemként biztosított évenkénti 1.480,766 forint 59 

kr. erejéig ezüstben, 

b) az 1874. évi üzleti kölcsön magyar vonalakra eső részének évjáradékaként a 

kormány által az 1941. év végéig terjedő időre engedélyezett 146,276 forint 

erejéig szintén ezüstben, 

a magyar állam minden megtérítési igény nélkül azon részösszegekben és azon 

időpontokban fogja adómentesen, de az esedékes szelvénybélyegilleték 

levonásával rendelkezésre bocsátani, melyek a ·/. alatt mellékelt jegyzékben 

kitüntetve vannak, s azon pénzintézeteknél, illetve pénztáraknál, melyek e 

czélra, időről-időre vagy esetről-esetre közös egyetértéssel megállapíttatni 

fognak. 

Az ezen fizetési ügylet alkalmából netán keletkező kamatjövedelmek, továbbá 

beváltás végett be nem mutatott, illetve elévült értékek az állam javára esnek. 

Ellenben a magyar nyugoti vasút-részvénytársaság által az 1875. évi XLI. tc. és 

az 1876. évi XI. tc. alapján felvett 534,200 frt arany uj beruházási kölcsön 5%-

os kamatait és törlesztési szükségletét, úgy mint eddig, jövőre is a magyar állam 

fogja a magyar nyugoti vasút-részvénytársaság helyett, de minden visszatérítési 

igény, vagy a részvényesek különbeni megterheltetése nélkül fizetni. 

3. § A magyar állam részére kiköttetik a jog, hogy a társasági részvénytőkének a 

magyar vonalakra eső részét akár egyszerre, akár egy a kormány által szabadon 

megállapítandó törlesztési terv szerint, az ily módon beváltott részvények teljes 

névértékének kifizetésével törleszthesse. 

Felhatalmazza továbbá a társaság a kormányt, hogy azon társasági kölcsönöket, 

melyek a társaság magyar és osztrák vonalait együttesen terhelik, a cs. k. osztrák 

kormány egyetértésével, a csak magyar vonalakat terhelő társasági kölcsönöket 
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pedig saját hatáskörében felmondhassa, hogy továbbá az ekként netán 

beváltandó, illetve convertálandó elsőbbségi kötvények birtokosai javára a 

társaság magyar vonalaira bekebelezett zálogjogot a társaság további 

meghallgatása nélkül töröltethesse, s hogy végre az azok helyett esetleg 

kibocsátandó állami kölcsönkötvények birtokosai javára a zálogjogot ugyanazon 

vonalakra a társaság további megkérdezése nélkül bekebeleztethesse. 

A társaság mindezen műveletekből előnyt vagy hasznot nem igényelhet, de azok 

czimén semmiféle teherrel sem illethető. 

Önként értetik, hogy a magyar államnak a fentebbi 2. §-ban, illetőleg a mellékelt 

jegyzékben felsorolt évjáradékok fizetésére nézve elvállalt kötelezettsége azon 

arányban meg fog szűnni, a melyben a részvények, illetve a megfelelő 

elsőbbségi kötvények, törlesztve, illetőleg convertálva lettek. 

4. § Jelen szerződés folyományaként a magyar nyugoti vasút-részvénytársaság a 

mindkét kormány és az igazgatóság között egyidejűleg megállapított 

alapszabályok értelmében át fog alakulni. 

Az átalakult társulat képviseletének díjazására a magyar állam a részvények 

teljes beváltásáig 2500 frt évi átalányösszeget fog fizetni. 

5. § A magyar nyugoti vasút-részvénytársaság köteles minden könyveit, leltárait, 

számadásait s irattárát, a tisztán az osztrák vonalra vonatkozók kivételével, mely 

tekintetben az ez irányban a cs. kir. osztrák kormánnyal történt megállapodások 

lesznek irányadók, a magyar államnak átadni és rendelkezése alá bocsátani, 

mely ezen okiratokat akként fogja megőrizni, hogy azok a kereskedelmi törvény 

207. §-ában előirt időpontig azok által, kik a törvény szerint erre jogosítva 

vannak, használhatók legyenek. 

6. § A magyar állam kormánya a magyar nyugoti vasút-részvénytársaság 

magyar vonalainak személyzetét kivétel nélkül, a közös szolgálatot teljesítő 

személyzetet pedig azon arányban fogja átvenni, a mely a két kormány által fog 

megállapíttatni. 

Az átveendő személyzetnek szerződéseken, kinevezési és előléptetési 

okmányokon, utasításokon, szolgálati rendszabályokon és nyugdíjintézeti 

alapszabályokban gyökerező jogai teljes épségükben maradnak. 

7. § A jelen szerződés jóváhagyása után a magyar állam, a magyar nyugoti vasút 

magyar vonalainak kezelésére és az e feletti rendelkezésre nézve korlátlan jogot 

nyer, de a pályatestre és a forgalmi eszközökre nézve a feltétlen tulajdonjog csak 

akkor lép jogérvényre, amikor a magyar állam a társaság magyar vonalaira eső 

összes részvényeket beváltotta. Addig is azonban a magyar állam tulajdoni 

jogainak biztosítására ezen szerződés a vasúti központi telekkönyvekben a 

magyar nyugoti vasút-részvénytársaság magyarországi vonalaira és ezekhez 

tartozó ingatlanaira előjegyeztetik. 

Beleegyezését adja továbbá a társaság, hogy a magyar állam birtokába bocsátott 

forgalmi eszközei, azok ugyanazonosságának alkalmas módon leendő megóvása 

mellett, már eleve is a m. kir. államvasutak jegyeivel elláttassanak, hogy 

továbbá a m. kir. államvasutak igazgatósága a társaság magyar vonalaival 
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csatlakozásba jövő nyilvános és magánvaspályákkal, azok csatlakozására nézve 

szerződéseket köthessen, s hogy végre ugyanezen igazgatóság a vasút czéljaira 

nem szükséges területrészeket elidegeníthessen, illetve e czélra szükséges 

területeket újból megszerezhessen, s mindezekből folyólag a szükséges 

telekkönyvi intézkedéseket a társaság helyett és nevében, annak további 

meghallgatása nélkül megtehesse. 

8. § Mihelyt a magyar nyugoti vasút-részvénytársaság részvényeinek a magyar 

vonalakra eső része teljesen beváltatott, ezzel a magyar nyugoti vasút magyar 

vonalainak engedélye végleg megszűnik, s az államnak jogában álland a társulat 

képviselőinek minden további meghallgatása és külön engedélye nélkül a 

magyar állam tulajdonjogát a magyar nyugoti vasút-részvénytársaság 

magyarországi vonalaira s ezeknek összes ingatlanaira bekebeleztetni. 

9. § Ezen szerződés és ebből következő minden beadvány, okmány és az egész 

leszámolási művelet bélyeg- és illetékmentes. 

10. § Jelen, két egyenlő példányban kiállított szerződés a magyar nyugoti vasút-

részvénytársaságra nézve, a részvényesek közgyűlésének és a magyar államra 

nézve a törvényhozásnak jóváhagyásával válik kötelezővé. 

 


