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1836. évi XXV. törvénycikk

az Ország köz-javát és kereskedését gyarapító 

magányos vállalatokról
• A legközelebbi Ország-Gyűléséig, mellyen a haza köz-javát előmozdító magányos vállalatok eránt a

Törvényhozás kimerítőleg okvetlenül fog rendelkezni, ideigleni határozat gyanánt rendeltetik: hogy

• 1. § Minden olly magányos személyek, vagy társasági egyesületek, mellyek

• 1-ször Pestről Bécs felé Austria határszéléig -

• 2-szor Pestről a magyar tengeri rév partokig -

• 3-szor Pestről Zimonyig -

• 4-szer Pestről Morva és Szilézia széléig -

• 5-ször Pestről Galíczia határszéléig -

• 6-szor Pestről Erdélyig, Kolosvár felé -

• 7-szer Pestről Erdélyig, Nagy-Szeben felé -

• 8-szor Bécstől, s illetőleg Ausztriának határszéleitől egy részről a magyar tengeri révpartig, más részről

Eszékig, s így tovább Török Országig -

• 9-szer Bécstől, s illetőleg Ausztriának határszéleitől Magyar Országon keresztül Krakóig

• 10-szer Nagy-Szombattól Kassáig -

• 11-szer Kassától Krakóig -

• 12-szer Miskolcztól Galíczia s Orosz Ország felé -

• 13-szor Sziszektől a magyar tengeri révpartokig, az Ország kereskedésének előmenetelét eszközlő víz-

csatornák, vas-utak, és ezekhez szükséges hidaknak, még pedig akár a feljebb kijelelt két végpontok közötti

vonalnak egész kiterjedésében általánosan, akár pedig csak bizonyos részben, saját költségeiken leendő

megkészítését vállalják magokra, a jelen Törvény által engedett kedvezéseket használhatják, és ennek

oltalma alatt egyedül ezek állandanak.
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• 2. § Minthogy az illy vállalatok eleve nagyobb készületeket és felméréseket 
kívánnak, midőn a Vállalkozók olly előmunkálatokat tenni szándékoznak, 
magokat esetről esetre az illető Köz-Törvényhatóságok előtt jelentsék, s ennek 
megtörténésével a Vármegyék ugyan Szolgabíráiknak és Esküdtjeiknek… 

• az eféle munkálatokra alkalmaztatandó földmérőknek vagy egyéb személyeknek 
minden akadályoztatás elhárítására szükséges és gyors segedelem nyujtása végett, 
tüstént rendeljék ki; kiknek kötelességökben fog állani az is, hogy az 
előmunkálatok alatt történhető minden károkat sommás úton, s egyedül a birtokon 
kivűli feljebbvitel fennhagyásával, ítéljék meg…

• ha pedig valaki megitélt kárának valóságos lefizetése után is az előmunkálatok 
teljesíthetését gátolná, annak ellenkezését az illető Köz-Törvényhatóság 
hatalomkar-rendeléssel is múlhatatlanul háríttassa el.

• 3. § A vállalatok egész vonalába eső földek és épületek tulajdonosai kötelesek az 
e végre szükséges és egyedül ezen czélra fordítandó helyet, tökéletes és teljes 
mértékű kárpótlás mellett, általengedni,

• 4. § Ezen vállalati munkáknak használatából az utasok és szállítók által minden 
külömbség nélkül fizetendő bérnek mennyisége a vállalkozótól függvén, azt, 
hogy a bérszedés mikor kezdődjék, és hány esztendőkig tartson?
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• 5. § Minden kérdéseket és környülményeket, mellyek a feljebb érdekletteken 
kivűl még a szerződési egyezkedések és határozatok alkalmával, vagy későbben 
is, a bérszedésre engedett esztendők lefolyásáig magokat előadhatják, bírói 
itéletteli elhatározást kivánnak…

• 6. § Mi illeti a vállalatok vonalába eső urbéri földekért nyerendő kárpótlást, - a 
jobbágytelki a végre fordítandó állománynak Földes-Ura köteles a miatt az urbéri 
lajstromot megigazítani, s illető Jobbágyának kilenczed s egyéb adózásait, és 
szolgálatait igazságos arányban leszállítani…

• 7. § A vállalkozók ugyan a vállalat utánni köz-adózástól felmentetnek, -
tökélletesen biztosíttatnak arról is, hogy vállalatjokra nézve minden önkényes 
adózástól és taksáltatástól mentek lesznek, - mindazáltal az urbéri kisajátított, és a 
vállalat helyéül használt javakra aránylag eső adót megfizetni tartoznak; nem 
külömben mind azon mester-emberek, felvigyázók és cselédek is, kiket a 
Vállalkozók munkálatokra és szolgálatokra fordítandanak,…

• 8. § Az illy vállalatokra való felügyelés az illető Köz-Törvényhatóságokra 
tartozik; - továbbá, az akár véletlenül, akár hibából okozott károkért a 3-dik §-ban 
kijelölt bíróságok, a kárnak ahoz értők általi megbecsültetése után,… ellenök az 
illető Köz-Törvényhatóság Törvényszéke előtt indítandó per útján megszabandó, 
s tetteik mivoltához mérséklendő büntetés alá vontattassanak. 



Sokváltozós döntési folyamat az útvonal tervezésben

Sokváltozós döntés

Természeti

Környezeti

Gazdasági

Politikai

Útvonal kiválasztás

Korlátok

C1

C2

C3

C4

R=f(C1,C2,C3,C4)



Pareto optimális helyettesíthetőségi görbe a 
válságkezelés  jelen és jövő idejű költségei között

.

Költségek a jelenben

K
ö

ltség
ek a jö

vő
b

en

A legkisebb jelen idejű 

költségű megoldás – brit, amerikai

Háborús finanszírozás hitelből

A legkisebb jövőbeli

hatású megoldás – magyar 

hiperinfláció

A mindkét célt teljesítő

Optimális, de 

elérhetetlen megoldás

Elérhető, hatékony megoldások

Gazdaságilag ésszerűtlen megoldások

Németország 
újraegyesítés
e 
1990-ben

Görögország 
válságkezelése 
2010 előtt



Természetföldrajzi korlátok

#

#

+8 millió euro

+24 millió euro

+40 millió euro

10 km
+16 millió euro

Építési költség

4 millió euro kilométerenként
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Környezeti korlátok

#

#

10 km
1 az értéke

3 az értéke

5 az értéke Környezeti kár értéke:

2 millió euro kilométerenként



Gazdasági potenciál
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Politikai korlátok

#

#

10 km
Támogató város 24 

millió euróval hozzájárul

NIMBY:

24 millió eurot követel az építkezésért



Összesített térkép

#

#

10 km



Orosháza



Szeged



Debrecen



Békéscsaba



Kecskemét



Nyíregyháza





A világ országai megalapításának, kikiáltásának vagy függetlenné válásának évei



A jelenlegi országok határai utolsó módosításainak évei



Az egyes országok hatályban lévő alkotmányai életbe lépésének évei



A világ országaiban elsőként üzembe helyezett közforgalmú vasutak megnyitásainak évei



Közép-Európa államainak, országhatárainak 
változása 1914 és 1992 között
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Kiemelt vasútfejlesztési projektek











Vasúti személyszállítás 
visszaesése 2020 második 

negyedévében.
A járvány után lesz még 

visszaút a vasút számára?





Modal split - vasút
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Nemzetközi árufuvarozás

y = -163,91x + 11060
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y = 15,804x + 9179,7
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Vasúti fejlődési irányok – ellentétes trendek
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Németország Spanyolország Franciaország Olaszország Lengyelország
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