JEGYZŐKÖNYV
a d eb re e z e n -h a jd u n á n á si v a s ú t ig a z g ató sá g á n a k
1892. évi szeptember hó 19-én d. e. 9 órakor

Debreczenben a városháza nagytermében tartott 62 (Y.) üléséről.

Elnökölt: Simonífy Imre, kir. tanácsos, elnök.
Jelenvoltak: Ságy Gyula, György Endre, Balogh Mihály, Magy Miklós, Somossy
Béla és dr. Király Ferencz igazgatósági tagok, — továbbá Sesztina Lajos, Steinberger
Gyula, mint a felügyelő bizottság tagjai.
55. szám .
Az alapszabályok értelmében konstatáltatván a határozatképesség, elnök az ülést megnyitottnak nyilvánírja s a felveendő jegyzőkönyv meghitelesítésére Balogh Mihály igazgatósági tagot
kéri fel.
56. szám .
Azon veszteség következtében, mely közelebbről Kovács Sándor felügyelő bizottsági tag
elhalálozása folytán a társulatot é rte :
Az igazgatóság egyhangúlag elhatározta, hogy részvétének és kegyeletes megemlékezésének jegyzőkönyvileg ad kifejezést.
57. szám .
Elnök előterjeszti, miszerint Kovács Sándor elhalálozása folytán a felügyelő bizottság rendes
tagjainak száma kettőre apadván, az alapszabályok 30. §-ának rendelkezéséhez képest a póttag
behívandó.
György Aladár felügyelő bizottsági póttagnak behívása elhatároztatván,
foganatosításával az elnökség bizatik meg.
58. szám .
120. Társulati képviselő bemutatja és beterjeszti a folyó év öt első hónapjára vonatkozólag
a debreczen-hajdunánási vasút végleg leszámolt üzleti eredményét, mely szerint volt
az összes bevétel
az összes kiadás
Januáriusban
11,554 frt 95 kr.
5,185 frt 42 kr.
Februáriusban
8,296
„ 57 „
4,501 ,. 16 „
Máreziusban
8,091
„ 08 „
4,364 „ 46 „
Áprilisban
7,831
„ 63 „
4.218 „ 67 „
Májusban
8,79 4 „ 35 „
4,747 „ 13 „
Tudomásul szolgál.

5 9 . szám .
121. Az 1892. évi február hó 1-től érvényes helyi árudijszabáshoz és kilometermutatóhoz
kiadott I. pótlék 2 — 2 példánya a m. államvasutak igazgatósága által megküldetvén :
Irattárba tétetett.
60. szám .
122. A debreczen-hajdunánási vasúton 1892. évi márczius hó 1-től érvényes árudijszabás
hoz f. é. augusztus hó 20 án életbe lépett I. pótlék 15 példányban megküldetvén.
Három példány irattárba tétetett a többi használat végett az igazga
tóság tagjai közt szétosztatott.
61. s z á m .
123. A m. kir. államvasutak igazgatósága f. é. crr^r szám alatt kelt átiratával tudatja, mi
szerint f. é. augusztus hó 15-től a m. kir. államvasutak és azzal kapcsolatban a debreczen-hajdunánási
vasút helyi díjszabásában gyors és teherárukra nézve fenálló dijtételek csekélyebb távolságokra vonat
kozólag felfognak emeltetni, a mennyiben az eddigi rövidített kezelési illetékek helyett a teljes kezelési
illeték beszámításával képzett uj dijtételek fognak életbe léptettetni. Egyben felhívja a társulatot,
hogy ezen dijtételek egy példányban megküldött pótlék tervezetét elfogadni s a nevezett igazgatóságot
értesíteni szíveskedjék.
Ezzel kapcsolatban társulati képviselő bejelenti, hogy noha a szóban forgó pótlék tervezet
a rövidforgalom tekintetében jelentékeny emelkedést tartalmaz, mindazonáltal az államvasutakkal
létrejött egyezmény folytán annak alkalmazása ellen nem lehetvén kifogást emelni, ahoz való hozzá
járulását a társulat nevében annak idején kijelentette.
Tudomásul szolgál.
62. szám .
124. A m kir. államvasutak igazgatóságának f. é, julius 22-én c -,-sz . a. kelt átiratában
foglalt megkereséséhez képest, a társulatnak ahozvaló hozzájárulása, hogy a teljes kocsirakományok
ban szállítandó szőlőkaró küldemények után kilométer és 100 Kg.-kint 0-20 egységtétel alkalmaz
tassák a budapesti képviselőség által kijelentetvén:
Helybenhagyólag tudomásul vétetik.
63. szám .
127. A m. kir. államvasutak igazgatóságának f. é julius hó 18-án
sz. a. kelt értesitvénye szerint a társulat üzletjövedelmi fölöslegéből 14,800 frt lett a budapesti fővárosi takarékpénz
tárnak, mint a társulat meghatalmazottjának rendelkezésére bocsátva.
Tudomásul szolgál.
64. szám .
128. Olvastatott a m. államvasutak igazgatóságának f. é. julius 23-án x x " sz. a. kelt átirata,
melyben a peage vonal 1891. évi 205 frt 31 krt tevő tiszta jövedelmének megosztása tárgyában
tudatja, hogy ezen összeg felével vagyis 102 frt 05 krral a debreczen hajdúnánási vasút f. é. május
havi üzleti folyószámlája, terheltetett el a debreczen-füzesabonyi vasút javára.
Hozzájárólag tudomásul vétetik.
65. szám .
130. Olvastatott a m. kir. államvasutak igazgatóságának f. é. julius hó 1 1-én — sz. a. kelt
átirata, melyben vonatkozással a f. é. februárius 1-én életbe léptetett személyzóna díjszabás következ
tében felszaporodott személyforgalomra, kiváltképen a debreezen-vásártéri, — H.-Szentgyörgy és
EI.-Böszörményi állomásokon, mely állomások váró helyiségei már elégteleneknek bizonyultak, és a
forgalom akadálytalan lebonyolítása czéljából ezen állomások felvételi épületeinek bővítése szükséges
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és nélkülözhetetlen: felhívja a társaságot, hogy a visszavárólag megküldött tervek és költségelőirány
zatoknak betekintése után a mintegy 16,140 frt költséget igénylő munkáknak a társaság terhére való
eszközléséhez beleegyező nyilatkozatot adni szíveskedjék.
Ezzel kapcsolatban György Endre társulati képviselő bemutatja és egész terjedelmében fel
olvassa az imént tudomásra hozott átiratban foglalt felhívásra, több igazgató társának előzetes tudo
másával és hozzájárulásával — az államvasutak igazgatóságához intézett következő válaszát:
Nagytekintetü igazgatóság!
A debreczen-hajdúnánási vasút Debreczen-vásártér, H.-Szentgyörgy és IE-Böszörmény
állomásain foganatba veendő pótépitkezések tárgyában van szerencsénk f. é. 87361. sz. a. kelt becses
megkeresésökre az összes csatolmányok visszazárása mellett következőkben válaszolni:
Társulatunk pénzügyi helyzetének meggondolása a legkomolyabb takarékosságra int, és
pedig annyival inkább, mert üzleti bevételeink nem mutatnak megfelelő haladást, sőt pl. a folyó évi
ápril havában visszaesést mutatnak. Ennélfogva kénytelenek vagyunk, csupán a már nélkülözhetlenné
vált pótlásokra terjeszkedni ki, s a hivatalnokok jobb elhelyezésének kérdését egyidőre mellőzve,
csupán az utazó közönség jobb elhelyezéséről gondoskodni.
1. A debreczen-vásártéri állomáson e tekintetben a nagyobb változtatások elkerülésével
elegendőnek tartanók az állomáson az előtér és III. osztályú váróterem közt levő aß és ßy közfalaknak
a szegletoszlopok fentartása mellett való eltávolítását a mi által, a III. oszt váróterem helyisége a foko
zódott forgalmat megbirná. Ez annálinkább is lehető, mivel Debreczen-vásártér és Debreczen-M. Á. V.
pályaudvarai közt tarifális különbség nem lévén, mindkét pályaudvar használható lesz a közönség
részére. Szükségesnek tartjuk továbbá itt a zónakorlát felállítását, a mely irányban egyúttal a debreczeni üzletvezetőséget annak létesítésére fel is hatalmaztuk.
2. H.-Szt.-György állomáson a forgalom'csekély volta a további befektetést elkerülhetővé
teszi. Hiszen hogy csak egy példára hivatkozzunk, a nagyobb forgalommal bíró Ebes megállónál a
közönség részére még egy kis helyiség sincs. Az állomás: felvigyázónak elhelyezése pedig — a
fentebbi előreutalással — egyelőre a régi maradhat.
3. H.-Böszörmény állomáson a vonalok találkozása folytán a várótermek bővítése és a zóna
korlát létesítése nézetünk szerint is feltétlenül szükségessé vált. A zónakorlát tárgyában egyideüleg
megkerestük már a debreczeni üzletvezetőséget; a várótermeknek a terv szerint való megnagyobbitására pedig készségünket jelentjük ki. A felvételi épület másik szárnyának meghosszabbítása azonban
egy második lakás létesítése végett egyelőre itt is el volna ejtendő.
Mindezek folytán, — a mennyiben úgy a debreczen-vásártéri, mint a h.-böszörményi állo
máson a zóna-korlát létesítésére már a debreczeni üzletvezetőséget felhatalmaztuk, hátra volna a debreczeu-vásártéri állomáson az előtér és III. osztályú váróterem között létező közfalak kibontása, továbbá
a h.-böszörményi állomás felvételi épületének a várótermek megnagyobbitása czéljáből terveit egy
oldalú megnyújtása.
Mindkét munkálatnak sürgős megejtése czéljából tisztelettel kérjük az elmondottak tudo
másul vétele mellett a tervezetnek hozzánk visszajuttatását.
Az államvasutak igazgatóságához intézett ezen átirat felolvasása után György Endre társu
lati képviselő kéri előterjesztésének elfogadását illetve annak helybenhagyó tudomásul vételét.
Ennek ellenében Ságy Gyula igazgatósági tag kijelenti, hogy a debreczen-vásártéri állo
máson a váróhelyiségek olyként való bővítése, miként az előadatott, czélszerü nem leond, minthogy az
I. és II. oszt. utasok jegyváltás, podgyászfeladás és a vonathoz való kimenet czéljából kénytelenek
lennének a III. oszt. várótermen keresztül járni, mi épen a magasabb igényeket támasztó I. és II. oszt.
utasoknak gyakori és indokolt panaszokra szolgáltatna okot a mennyiben a III. oszt várótermet, külö
nösen ha abban még podgyászfelvétel is eszközöltetik, nem lehet mindig oly tisztán tartani, de az ott
tartózkodó nagyszámú, jobbára az alsóbb néprétegekhez tartozó utasok oly nagy füstöt idéznek elő,
hogy az ott tartózkodás más utasoknak, különösen nőknek, terhére van.
Azon érveléssel szemben, hogy oly utasok, kik nagyobb kényelemre tartanak igényt, a
debreczeni főállomásról is indulhatnak, kiemeli, hogy az utazó közönséget ily irányban kényszeríteni
nem lehet, mert az utasok tapasztalat szerint Debreczen-vá.-ártér állomást B -Sz.-Mihály vagy Füzes
abony felé való utazásnál azért keresik fel számosabban, mert ez részben azon helyekhez, hol dolgai
kat vagy vásárlásaikat végezik, közelebb fekszik, és mert ott nincsenek kitéve azon eshetőségnek,
hogy tévedés vagy félreértésből más irányba közlekedő vonatba szAlljanak, mert továbbá a vonatok
ezen állomásról 14 —19 perezczel később, tehát kedvezőbben indulnak és mert végül a menetárak sem
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minden viszonylatban egyenlők, mert p. u. H.-Nánásra Debreczen állomásról a III-ik vonalszakasz
szerinti menetdij, — ellenben Debreczen-vásártér állomásról csak a Il-ik vonalszakasz szerinti menetdij fizetendő.
Mindezeknél fogva és mert a menetjegyek kiadását ily okok miatt a debreczen-vásártéri
állomáson megszorítani,illetve korlátozni nem lehet, a váró helyiségeknek, javasolt módon való kibőví
téséhez hozzá nem járulhat, hanem az államvasutak igazgatósága által bemutatott bő.vitési tervet kéri
elfogadni.
H.-Szent-György megálló rakodó helyre nézve pedig kiemeli, hogy ezen állomás a m. kir.
államvasutak Ebes megálló helyével párhuzamba nem vonható, mert mig Ebesen a pályaőr csak szom
szédos forgalmú menetjegyeket árulhat el, addig Szt.-Györgyön menetjegyek a helyi érdekű vasút
minden állomására adatnak ki, de ezenkívül magántáviratok, podgyász, gyors- és fehéráruk is vétetnek
fel, illetve adatnak ki, miért is a vonatoknál ki- és berakodások és föladások eszközöltetnek, azért kell
tehát ott egy altisztet is tartani, hogy mindezen teendők akadálytalanul elvégeztessenek, az altiszti
lakás elégtelensége miatt pedig a debreczeni üzletvezetőség fennállása óta jelenleg már a harmadik
állomási elöljáróság van ott, mert családos ember meg nem marad, a váltóőr pedig lakás hiány miatt
Alsó-Józsa községben kénytelen lakni s ezért mert lakása az állomástól távol van, kihasználhatása is
felette korlátolt.
H.-Böszörmény állomásra vonatkozólag azon érveléssel szemben, hogy altiszti lakás ott
nem szükséges, mert a személypénztáros ott lakhat, a hol eddig lakott, előadja, hogy ezen állomáson
eddig személypénztáros rendszeresítve nem volt s csakis a vonalszakasz díjszabás életbeléptetése foly
tán nagymértékben emelkedett személyforgalom tette szükségessé, hogy f. é. február havában oda
külön személypénztáros helyeztessék, ki ez ideig ugyan még magánlakásban lakik, de a szolgálat pon
tos és panasznélküli végrehajtása teszi szükségessé, hogy részére természetbeni lakás létesittessék —
ezen megjegyzések által helyreigazitottnak véli azt a téves informátiot, mintha a jelen esetben egy
már régóta ott levő közeg részére készítendő lakásról volna szó, és hogy az igazgatóság itt az emel
kedett forgalom következtében beállott személyszaporitással áll szemben.
Mindezek alapján javasolja, hogy az igazgatóság a m államvasutak igazgatóságának átira
tában kijelölt bővítéseket és átalakításokat teljes mértékben szavazza meg.
Komoly megfontolás s a fenforgó viszonyok és körülmények —- vala
mint a felhozott ellenvetések elfogulatlan számbavétele és elbirálása után az
igazgatóság egy szavazat ellenében kimondja és határozattá emeli a budapesti
képviselőség imént felolvasott átiratának helybenhagyó tudomásul vételét, s ahoz
képest az építkezéseknek és átalakítási munkálatoknak az érintett két állomáson
a jelzett terjedelemben leendő foganatosításával jelentésének bevárása mellett
György Endre igazgatósági tag bizatik meg.
66. szám .
94. Olvastatott H.-Böszörmény város képviselő testületének f. é. julius hó 4 én 138. sz. a.
kelt átirata, melyben tudatja, hogy a társaság igazgatósági gyűlésein részvételre a nevezett város
képviseletében továbbra is Somossy Béla polgármester bízatott meg.
Tudomásul szolgál.
67

szám .

95. Ugyanannak f. é. julius hó 4-én 139. sz. a. kellő számú személykocsik hiánya tárgyá
ban ide intézett panaszos beadványa :
megfelelő orvoslás végett a helybeli üzletvezetőséghez áttétetni határoztatott.
68. szám .

96.
A m. államvasutak igazgatósága f. é. junius hó 8-án írn i sz. a. értesíti ezen igazg
ságot, hogy H:-Dorog állomásról 1890. év november havában Sedlesz— Kuttenberg állomásra továbbí
tott dohány küldemények után a megejtett rektificatio alapján 221 frt 31 krt tevő összeg lett a
társulat javára folyó számláján elkönyvelve.
Tudomásul szolgál.
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69. szám .
98., 109. A f. é. márczius és május havi üzleti eredmények folyószámla kivonata meg
küldetvén :
A számadások egybeállításánál leendő felhasználás végett irattárba
tétettek.
70. szám .
100. H.-Böszörmény város képviselő testületének f. é. julius 4-én 139. sz. a. kelt abbeli
megkeresése, hogy az ottani indóház váró helyiségei kibővítessenek — a mai napon 66. j. k. sz. a.
hozott határozat által elintéztetvén:
Mint további intézkedést nem igénylő ügydarab irattárba tétetett.
71. s z á m .
101. Az 1892. év I. felére szóló folyószámla kivonat, mely a debreczen-hajdunánási vasút
javára 36,982 frt 30 kr egyenleget tüntet ki, az egyesült budapesti fővárosi takarékpénztár által f. é.
junius hó 30-án megküldetvén.
A számadások egybeállításánál leendő felhasználás végett irattárba
tétetett.
72.

szám .

104. A kereskedelemügyi nagyméltóságu minisztérium f. é. julius hó 27-én 46811 sz. a. kelt
leiratával értesíti a társaságot, hogy a felhozott indokok figyelembe vételével egy külön tartalék alap
nak már most leendő megalkotásától egyelőre eltekint, de elvárja a társaságtól, hogy pénzügyi viszo
nyainak rendezése után tartalék alap megalkotásáról gondoskodni fog.
Köszönettel tudomásul vétetik.
73. szám .
131. Debreczen város nyomdai mü vezetőségének számla követelése átvizsgálás és jelentéstétel végett, ügyvezető igazgatósági tagnak kiadatni rendeltetett.
74. szám .
Ügyvezető igazgatósági tag jelentést tévén még a múlt űlés’óta beérkezett, elintézett és ki
adott _ igazgatósági határozatot nem igénylő — ügydarabok tartalmáról, elnök az ülést berekesztette.
Jegyzetté : Dr. Király Ferencz.
75. szám .
Felolvastatván, meghitelesittetett.

Sim onffy Imre,
kir. tanácsos, elnök.

Debreczen, 18Ö2. Nyomatott a váro3 könyvnyomdájában. — 1058.
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