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I. Konlrnly Mi klos. Hnll6 csillagok megfigyelese a magynr korona
terület6n I. resz. 1871-1873. Ara 20 kr. - II. Konlcoly M,ikl6s. Hull6 csillagok megfigyelese a magyar korona t erületen. II. resz. 1874-1876. Ara 20 kr.
- III. Az 1874. V. (Borelly-fäle) Üstökös definitiv palyaszamitasa. Közlik dr.
Gmber Lajos es Kurländer Ignacz kir. observatorok. 10 kr. - IV. Schenzl
Guido. L ehajlas meghatarozasok Budapesten es Magyarorszag delkeleti reszeben. 20 kr. - V. Gruber Lajos. A november-havi hu116csillagokr61 20 kr. VI. Konlcoly Milclos. Hu116 csillagok megfigyelese a magyar korona területen
1877-ik evben. III. Resz. Ara 20 kr. - VII. Konkoly Miklos. A napfoltok es
a napfelületenek kinezese 1877-ben. Ara 20 kr. - VIII. Konkoly Miklos.
Mercur atvonulas a nap elött. Megfigyeltet.e tt az 6-gyallai csillagdan 1878.
majus 6-an 10 kr.
Hetedik kötet.

I. Konkoly Miklos. Mars felületenek megfigyeleee az 6-gyallai csillagdan az 1877-iki oppositi6 utan. Egy tablaval. 10 kr. - Konlrnly MiklOs. All6
csillagok szinkepenek mappirozasa. 10 kr. - III. Konkoly Miklos. Hull6csillagok megfigyelese a magyar korona területen 1878-ban IV. resz. Ara 10 kr.
- IV. Konkoly Miklos. A nap felületenek megfigyelese 1878-ban 6-gyallai
csillagdan. 10 kr. - VI. Hunyady Jenö. A Möbius-fäle krit0riumokr61 a kupszeletek elmeleteben 10 kr. - VI. Konkoly MiklOs. Spectroscopicus megfigyelesek az 6-gyallai csillagvizsgal6n 10 kr. - VIII. D?-. Weinck L1iszlö. _Az
instrumentalis fänyhajlas szerepe es Venus-atvonulas photographiai felveteleuel
20 kr. - IX. Suppan Vi lmos. fü1p- es hengerfeliiletek önall6 ferde vetit~s
ben. (Ket tablaval.) 10 kr. - X. D1-. Konek Sandor. Emlekbeszed Weninger
Vincze 1. t. fölött. 10 kr. - XI. Konkoly Miklos. Hull6csillagok megfigyelese
a magyar korona területen 1879-beu. 10 kr. - XII. Konkoly Miklos. Hu116csillagok radiatio pontjai, levezetve a magyar korona területen tett megfigyelesekböl 1871-1878. vegeig 20 kr. - XIII. Konlrnly Miklos. Napfoltok megfigyelese az 6-gyallai csillagvizsgal6n 1879-ben. (Egy tabla rajzzal.) 30 kr. XIV. Konlcoly Miklos. Adatok Jupiter es Mars physikajahoz, 1879. (Harom
tabla rajzzal.) 30 kr. - XV. Rethy Mor. A fäny töreae es visszaverese homogen isotro1) atlatsz6 testek hataran. Neumann m6dszerenek altalanositasaval
es bövitesevel. (Szekf. ert.) 10 kr. - XVI. R ethy Mor. A sarkitott fänyrezges
elhajlit6 racs altal val6 forgatasanak magyarazata, különös tekintettel Fröhlich
eszleteire. 10 kr. _:.. XVII. Szily Kalman. A telitett göz nyomasanak törvenyeröl. 10 kr. - XVIII. Hunyadi J enö. Masodfoku görb0k es felületek meghatarozasar61. 20 kr. - XIX. Hunyady Jenö. Tetelek azon determinansokr61,
melyek elemei adjungalt rendszerek elemeiböl vannak componalva. 20 kr. XX. Dr. Frölich Izar. Az allanc16 elektromos aramlasok elmeletehez. 20 kr.
XXI. Hunyady Jenö. Tetelek a componalt determinansoknak egy külöuös
nemeröl. 10 kr. - XXII. König Gyula. A raczionälis függvenyek altalanos
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A VASUTAK JÖVEDELMEZÖSEGERÖL,
KAPCSOLATBAN A TARIFAK KERDESEVEL.
~~

- KisFA.LUDI LIPTHAY SA.NDOR
levelezö tagt61

(Szekfoglal6 lniekezes. OI:rastatott 1892 april 11.)

BEVEZETES.

A vasutak jövedelmezösegenek egyik tenyezöjeröl, t. i.
a val6szinü bevetelek elözetes meghatarozasar61, 1881-ben
behat6bb tanulmanyt közöijem, *) a melyben a hazai vasutak
statisztikajab61 meritett adatok nyoman bizonyos együtthat6kat
allapitottam meg, melyek segitsegevel a jövedelmezöseg kerdesenek eme resze elegendökepen megvilagithat6.
Az emlitett m6dszer, a mely az6ta szamos magyar p~lya
elömunkalatanal utmutatasul is szolgalt, velejeben azon tapasz- .
talati teny ertekesiteseböl all: hogy ha a különfäle vasutakat
evenkent hasznal6 utasok szdmdt, valamint a vasüt rendes
forgalmaban elszallitott teher-tonndk szdmdt, a vasüti dllomdsok lakossdgdnak letszamahoz viszonyitjuk, az igy rryerhetö
aranyszamok a hasonl6 jellegü vasutakon meglehetösen szük
hatarok között feküsznek.
*) A Magyar Mernök- es Epitesz-Egylet Közlönye 1880. evfolyam,

511. lap.
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LIP'l'HAY SANDOR.

A meglevö vasutak üzletenek ereclmenyeiböl levont aranyszamok segitsegevel tehat kielegitö közeledessel meg lebet
itelni valamely tervezett vasutvonalon is a rajta majdan evenkent közlekedö utasoknak es teher-tonnaknak ntl6szinü menynyiseget is.
Az utasokt61, illetöleg teher-tonnakt61 vegzett val6szinü
dtlagos utakra nezve, viszont a terver;ett vonalszakaszok azon
sulypontjai nyujtanak j6 tajekozast, a melyek fekvese a kii.lönfäle allomasolr lakossaganak letszamahoz ~epest van megszabva.
Az utasok es teher-tonnak szamanak az atlagos utakkal
val6 összefoglalasab61 meghatarozhatjuk vegre a tervezett
vasutra nezve az altala elörelathat6lag teljesiMndö szemelykilometerek es tonnakilometerek szamat is, mel,v teljesitmenyek
dijazasa a vasutak beveteleit teszi.
E beveteli tajekoz6dasokban egyes allomasok rendkivüli
forgalma, peldaul banyak es nagyobb gyarak szallitasai, termeszetesen kltlön megallapitasok targyat alkotjak es ugyanaz all
az atmenö forgalomra nezve is, a mely esetleg idegen palyak
csatlakozasat61 varhat6.
Jelen tanulm:inyom elsö sorban a vasutak val6szinü iizleti
kiaddsainak a meghatarozasara vonatkozik. A fenforg6 tenyleges
nehezsegek miatt ugyanis eddig, az ez iranyhan törtenö tajekoz6dasokban, csak igen hozzavetöleges becslesekre szoritkoztak
oly fonnan, hogy a val6szinü kiadasokat egyszerüen a val6szinü bevetelek bizonyos szazalekara vettek, mely szazalelmak
merteket hasonl6 palyak eredmenyei nyoman valasztottak.
A következökben bemutatott okszerübb eljaras azon statisztikai adatokra tamaszkodik, a melyek a közös es a tisztan 1nagyar
vasutakr61 az orsz. m. kir. statisztikai hivatalt61, a es. k. kereskedelmi miniszterium statisztikai osztalyaval együttesen kiadott,
<1 Statisztikai közlemenyek az osztrdk-magyw· monarchia msutair6l)) czimü evkönyvekben vannak közzeteve, a melyek legut6bbi -- 1891-ben - megjelent evfolyama e vasutak 1888.
evi üzleti eredmenyeit közli.
A vegböl, hogy megbizhat6bb eredmenyeket kapjunk, szamitasainkat ez alkalommal az 1879-töl bezar6lag 1888-ig terjedö teljes evtizedre kiterjesztettük es pedig mindazon vasutakra
nezve, a melyeknek vagy kifejezetten vagy legalabb tulnyom6an
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fövas·äti, illetöleg mellikvasV.ti jellegök van, es a melyek egyuttal huzamosabb ideig üzletben allottak.
Egyes evek üzleteböl meritett adatok a különbözö zavar6
körülmenyek sokasaga miatt nem jogositottak volna biztosabb
következtetesekre; - söt egyes evek kiszakitott adataira val6ban
-igen sokszor raillik a statisztikai adatok ellen nemelykor altalanossagban emelt vad, hogy ink8.bb magyarazatra szorulnak, a
helyett, hogy valamit megmagyaraznanak.
Az uj vasutakat azonban nemcsak azert kellett kizarni az
összehasonlitasb61, mert keves evröl szolgalnak adatokkal, de
fökep azert, mert a vasutak kiadasai az elsö evekben - a dolog
termeszetenel fogva - rendellenesen alakulnak.

I. A vasutak üzleti kiadasai.
A vasutak üzleti kiadasa szoros összefüggesben allvan a
vasutak forgalmanak siirusegevel, mindenekelött ennek merteket kell megallapitanunk.
A statisztikai adatok közül, a melyek valamely vasuton
.a forgalom sürüseget jellemzik, czeljainkra legalkalmasabb elsö
sorban a palya minden kilometerje utan evenkent teljesitett munka-egysegek - szemelykilometerek es tonnakilometerek - szamat kivalasztani, a mely adatokat t. i., a bevezetesben
erintett beveteli tajekoz6dasok alapjan, uj vonalakra nezve is
.közelitöleg mar elöre meg lebet allapitani.
Fajlagos suriisegnek pedig a következökben a palya minden kilometerjere naponkent atlag esö munkaegysegek szamat
fogjuk nevezni es S-sel jelölni.*)
A vasutak forgalmanak elenksege meg kezzelfoghat6bban
jellemezhetö azonban a rajta naponkint dtlag közlekeclö vonatok szdmdval, a melyet ezentUl V-vel jelölünk.
Ez alkalommal vonat neven altalaban azt a jar6mücsopor*) A «Közlemenyek» 708. szamu rovata a pilya egy kilometerjere esö szemely-kilometerek szamat, a 791. rovat pedig a kilometerenkenti tonnakilometereket tartalmazza. Ez adatokat az ev napjainak szamaval osztva, megkapjuk a szemely- illetöleg teheFforgalomnak fajlagos
sürüsegeit, a melyek összege az S adatot szolgaltatja.
1*
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·tot fogjuk erteni, a mely valamely vasuton egy lokornotivval
egyszerre mozg6sithat6, ugy bogy az elöfogatu vagy tol6-lokomotivok segitsegevel vontatott vonatokat, az illetö utreszen, ket
vonatnak szamitjuk.
Az :lgy ertelmezett vonatszamok a «Btatistikai Közlemenyeb -ben a lokomotivok teljesitette evenkenti haszon- kilometerek rovataban 1) közölt adatokb61 allapithat6k meg, ba azokat
az illetö vasutak evi atlagos üzleti hosszlisagaval 2) es az ev napjainak szamava1 osztjuk, es össze nem tevesztendök azon basonl6
adatokkal, a melyek a «Közlemenyeh X. fejezete alatt közölvek.
A naponkenti vonatszam es a fajlagos sürüseg közötti kapcsolat mindenesetre összefügg azzal, hogy hany utast, illetöleg
hany tonnat lebet egyszerre, egy vonattal tovabbitani es ezert
altalaban mersekelt lejtesek es munkabir6bb lokomotivok eseten
ugyanazon siU-üsegnek kevesebb vonat fog megfelelni, mint a
mennyi kedvezötlenebb viszonyok között szükseges.
Gyökeres befolyast gyakorolnak azonban ez összefüggesre a
forgalom azon tenyezöi is, a melyek a vonatok teherbirasanak
kihasznalasat m6dositjak.
Az oly palyakon peldaul, a melyeken a vonatok tlilnyom6an csak a menet egyik iranyaban vannak j61 kibasznalva,
mig visszafele jobbara üresen közlekednek, ugyanazon sürüsegnek mindenesetre több vonat fog megfelelni, mint kedvezöbb
jellegü palyakon, es hasonl6 befolyast gyakorolhat az a körülmeny is, hogy a forgalom az egesz evre meglehetösen egyenlöen
van-e elosztva, vagy tlilnyom6an csak egyes evszakokra szoritkozik.
A következö tablazatban a tanulmanyunk alapjat tevö
különfele vasutak megfelelö adatait egymas melle allitjuk) az
1. abra als6 reszen pedig e tablazat adatait rajzbelileg is kitüntetjük olykepen, hogy a valasztott ortbogonalis coordinata-reiidszerben az összetartoz6 adatokat összrendezökül raktuk fel es az
igy nyert pontokat a tablazatbeli ·sorszammal jelöltük meg.
') Az 1891. evben megjelent "Közlemenyek" -ben a 636. szamu

rovat alatt.
2

)

Az 1891. evben megjelent «Közlemenyelr»·ben a 16. szamu

rovat alatt.
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A fajlagos sürüseg es vonatszam összefüggese.
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A mint ez ut6bbi abrab61 kiderül, a keletkezö pontok, elen kebb forgalom eseten meglebetösen az OA egyenes vonalban,
illetöleg e vonal közelsegeben elosztva fekszenek, es az is lathat6,
hogy az egyes palyak különbözö evfolyamainak ad<ttai az egyenesnek mind a ket olclalan sorakoznak.
Az OA egyenes fölött es alatt megrajzoltuk azon egyeneseket is, a melyek ordinatai 100/o-kal nagyobbak, ilietöleg kisebbek az OA vonal ordinatainal, a vegböl, bogy az egyes pontok
eltereseinek merteket meg lehessen itelni.
Bele nem ertve egyelöre a sorozatba az 1, .\ a, b, es c,
alatt felsorolt vasutaknak megfelelö pontokat, a többiekre nezve
megbataroztuk az OA vonalt61 mert es pedig a hatarvonalak
eltereseihez aranyositott ordinata kiilönbsegeiket.
Kiszamitva azutan e külön bsegek közeperteket, az S =
550 fajlagos sürüseget meghalad6 szakaszra közepes e1teresül
5·80/o, az S = 550 fajlagos sürüsegen al6li szakaszra nezve 18·1 O/o
következett. *)

':') Annak a megitelesere, mennyiben elegendö ez a megközelites
az üzleti kiadasok meghatarozasara, a következök szolgaljanak. A kesöbbi
(3) alatti keplet szerint az üzleti kiaclasok

U=A+BV
keplettel szamithat6k. A V vonatszam meghatarozasab[tn elkövetett d V
hiba ennelfogva a kiadasok meghatarozasakor

clU=BdV
absolut hibat fog okozni.
A kiaclasoknal eredö relativ hiba tehat

dU

BdV

füV

71= A+Bv= A+BV

„

11yoman szamithat6 ki, ha a. a vonatszam relativ hibajat jelenti.
Föca.mtakndl: A = 550 es B = 77 tovabba S > 550 vagyis V> 5
eseten a. = 0·058. Ennelfogva :
dU
4-466 V
550 +77 V
keplet következnek nz okozott relativ hiba kiszamitasara, a melyböl

u-

következik.

V= 5 vonatnal

dJ = 2·4°/o hiba

V= 10

"

V= 15
Y= 20

= 3·9°/o «
• = 4·3°/o •
«

= 3·4°/o

•
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Az OA vonalnak egyenlete
V-0·009 S .
(1)
leven, a mondottakb61 azt a következtetest vonhatjuk, hogy 1:1
naponkenti vonatok atlagos szamat a fajlagos sürüsegböl az (1)
keplettel közelitöleg meg lebet hatarozni, söt hogy a val6sagot
meg jobban megközelitö eredmenyeket is erhetünk el, ha a
fentebb reszletezett kedvezöbb viszonyok val6szinüsege eseten
a vonatszamot az (1) kepletböl következönel valamivel kisebbre,
kedvezötlenebb viszonyok között pedig ennel valamivel nagyobbra becsüljük.
Ha egyfelöl a szemelyforgalom, masfelöl a teherforgalom,
teljesen elkülönitett vonatokkal foganatosittatnek, meg okszerübben lehetne a vonatszamot megallapitani oly m6don, hogy
a szemelyvonatok szamat a szemelyforgalomnak, a tehervonatoket a teherforgalomnak fajlagos sürüsegevel aranyositan6k.
Az a körülmeny azonban, hogy a forgalom jelentekeny reszet
vegyes vonatokkal eszközlik, ez eljarast lehetetlenne teszi.
A szemely- es teherforgalom befolyasanak különvalasztasa

S < 550 illetöleg V < 5 esetben a = 0·181 volt, ennelfogva
dU

1J -

13·937 T'
550 + 77 T'

keplet allana, a melyböl

V= 2 vonatnat U

dU

= 3·90/o

V= 3
V= 4

«

= 'fr3°/o

következnek.
Mellikpdlydkndl : A
nezve

= 220,

«

B

= 6·5°/o

= 50

es a

hiba
«

«

= 0· 193. Ennelfogva ezekre

dU
9·65 T'
u-220 +50. V
keplet következnek, a melyböl

V= 2 vonatnal dg = 6·00/o hiba
V= 3
V= 4

«
«

= 7·8°/o "

=

9·2°/o «
ad6dik ki. A vonatszam hibajanak befolyasa ennelfogva azon hataron belül
van, a mely hatarig, a kesöbbiek szerint, a kiadäs a különbözö esetekben elöre megbecsülhetö.
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egyebirant oly m6don is eszközölhetö volna, hogy az összefüggest a vonatszam es sürüseg között
V=a S1 + ßS2
alaku keplettel fejeznök ki, a melyben
sl ~ . a szemelyforgalom fajlagos sürüseget,
slf! .. a teherforgalom fajlagos sürüseget,
a es ß ... pedig megbatarozand6 együtthat6kat jelentenenek.
Minthogy azonban az elözmenyek tanusaga szerint az (1)
alatti keplettel a kerdes szinten elegendökepen megközelithetö,
annal inkabb megmaradhatunk az ott követett m6dszer mellett,
mert az üzleti költsegek sem oszthat6k szet teljes szigorusaggal
a forgalomnak ama ket agazatara.
A tablazatban 1, 5, a, b es c-vel jelölt vasutak adatai elternek az elöbb megallapitott törvenytöl. Ezek mindannyian csekely forgalmu es aranylag rövidehb szakaszokra tagoz6d6 vasutak, a. melyeknek közös jellegük, hogy a vonalaikon vegig
vagy a rajtok atmenö forgalomnak hijan majdnem kizar6lag
sajat helyi forgalmukra vannak utalva, ugy hogy forgalmuk
jelentösege tekinteteben mindannyian a mellfkvasutak jellegevel birnak.
Az ily vasutaknal, szükseg eseteben
V= 0·0133 S .
. . (2)
keplettel lebet a fajlagos sürüseg es vonatszam közötti összefüggest 19·30/o atlagos hibaval megbecsülni, mely eredmenyekre
az abran OB-vel jelölt vonal segitsegevel jöttünk.
Az üzleti kiaddsok kerdesere atterve, ezeknek ket csoportjat lebet megkülönböztetni. Az elsöbe azokat a kiadasokat sorozbatjuk, a melyek az illetö vasut forgalmanak sürüsegetöl függetlenek, mig a masodik csoportba a forgalom elenkülesevel
nagyobbod6 kiadasok tartoznak.
A forgalomt61 független kiadasok ugy szemelyi, mint dologi
jellegüek.
A vegböl ugyanis, hogy a vasutat a közforgalomnak egyaltalaban at lebessen adni, nemcsak az allomasokon, de a központi igazgatas különbözö szakosztalyaiban is, bizonyos minimalis szemelyzeti letszam · elkerülhetetlenül szükseges, a mely
azutan a forgalom elenkülesenek bizonyos hataraig elegendö is
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marad a szolgalat ellata~a.ra, ugy hogy e szemelyzet gyarapitasa
csakis a forgalomnak a jelzett hatru:on t-6.1 terjedö elenkülesekor
valik szüksegesse.
A palyafelügyelet, vagyis a vonatok biztonsaga fölötti örködes a palya menten, kapcsolatban a palya fentartasaval, szinten
leköt bizonyos szemelyzeti letszamot, mihelyt a forgalom az
illetö vasuton egyaltalaban megindul es e szemelyzet kiegeszitese is csak a forgalom nagyobb elenkülesekor fog bekövetkezni.
A dologi kiadasok közül a palya es tartozekainak j6karban
fentartasara forditott költsegeknek bizonyos resze szinten független a forgalomt61, nevezetesen mind azokr61 a kiadasokr61 all
ez, a melyek az elemek okozta rongalasok helyrnbozasara szüksegesek.
Igy a vasutak alepitmenyenek, nevezetesen a töltesek, bevagasok, bidak es alagutak, valamint a magas epitmenyek rongalasai is, tulnyom6an nem a palya forgalmanak, hanem a legköri
behatasoknak a következmenyei es a megfelelö költsegek földmüveknel, csuszamlasok, valamint arviz okozta karok czimen
igen felszaporodhatnak.
A vasutak felepitmenyenel, a vaganyzatnal, a talpfak rongalasait szinten tulnyom6an a legköri behatasok okozzak es
meg azokb61 a költsegekböl is, a melyeket a vasuti jar6müvek
fentartasara kell forditani, bizonyos resz nem a kihasznalasuk
intensitasab61 ered, hanem avulasuk következmenye.
A kiadasok masodik, a forgalommal szorosabb okozati összef:üggesben all6, csoportjaba mindenekelött azokat a kiadasi
teteleket sorozzuk, a melyek közvetetlenül a vonatok közlekedeseböl keletkeznek.
Ide tartoznak, a lokomotiv- es vonatszemelyzet illetmenyein
kivül a lokomotiv taplalasara forditott anyagoknak, a szennek,
viznek, olajnak stb. költsegei; tovabba a lokomotivok es jar6müvek fentartasanak azon költsegei, a melyek hasznalatuk
következteben valnak szüksegesse; nemkülönben a sinek es
egyeb felepitmenyi anyagok kopasab61, valamint a vaganyok
irany- es szint-szabalyozasab61 eredö kiadasok is.
A masodik csoportba sorozand6k vegre meg mind azok a
kiadasok, a melyek a központi igazgatasnal es az allomasokon
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mi.lködö vegi·ehajt6 szemelyzetnek abb61 a szaporitasab61 erednek, a melyet a vonatforgalomnak elenkülese fokozatosan elöidez.
Mind ezeknel fogva tehat, ha a palya-hosszusag minden
kilometerjere naponkent atlag esö iizleti kiadasokat Un-vel, a
palyan naponkent közlekedö vonatok szamat pedig - mint
elebb - V-vel jelöljük, akkor altalaban veve
Un = A + BV .
. (3)
keplettel lebet kifejezni az összefüggest az üzleti kiadasok es a
forgalom elenksege között, mely kepletben A es B bizonyos
együtthat6kat jelentenek.
Ebböl a voncitkilometerre esö kiadas reszere
K - u„

- V

miatt:

K-~+B
- V

(4)

keplet következik.
Az együtthat6k meghatarozasara a következö tablazatban
összeallitottuk az idevag6 statisztikai adatokat, *) es az elsö
abra felsö reszen e statisztikai adatokat rajzban is kitüntettük
olykepen, hogy a valasztott coordinata-rendszerben a vonatok
szamat abscissakul, a vonatkilometerenkenti üzleti kiadasokat
pedig ordinatakul raktuk fel es a nyert pontokat az illetö vasuttablazat szerinti sorszamaval jelöltük meg.
A (4) keplet nyilvan valamely egyenszdru hyperboldnak
egyenlete, a melynek egyik assymptotajat ~z ordinata tengely,
masik assymptotajat pedig az abscissa tengelytöl B tavolsagban
vont parhuzamos egyenes hatarozza meg.
Az emlitett abran meg is rajzoltuk azt az egyenszaru hyper·
bolat, a mely a megszerkesztett pontok közepes vonalat követi
es a melyhez kepest az összetartoz6 adatok felrakasa majd
fölötte, majd alatta fekvö pontokat eredmenyezett.
A sz6ban forg6 eltereseknek oka abban rejlik, hogy a vonatkilometerkent keletkezö költsegek nem egyedül a sürüseggel

*) A haszon-kilometerkenti üzleti kiadäsokat a «Közlemenyek» 901.
sz. rovata közvetlenül megadja.
·

.....
1:-S

Vonatkilometerkenti üzleti kiadasok.
A vasut megnevezese

1882

1883

1884

1879

1880

1881

V K

VI K

VIK V I K VIK V JI V I K V K

1885

1886

1887

1888

V

K V K

7•6 1'35 8·o 1·34 8•9
1 Magyar-gacsorszagi vast'.lt ___ 3•8 2·01 4•5 1·90 4'4 1·82 4•8 1"72 5•4 1•69 6·5 1·57
92 1•40 91 1•35 9•5 1'32 11·5 1"10 12·1 1'15 13•2 1·17 13•5 1"17 12•5 1"17 12·1
2 Kassn-oderbergi vast'.lt. --3 Osztrak-magyar allamvasut t. 12·1 1•50 12·6 1•41 13·4 1•39 14•7 1•34 14·4 1'18 14•9 1·10 15•2 1•05 13·J 1"{)0 13•5
4 Cs. kir. sznb. deli vasut --- 14•2 1·21 14·4 1·16 15'6 1'17 16"4 1·25 18•1 1·22 18•7 1·06 19•8 1"00 19•6 1·00 18·2
7"8 1•40 7•6 1"37 7•2
5 Magyar nyugoti vasut ·-58 1'63 5·8 ]'64 5•9 1"66 5•9 1·66 6'4 1'76 7'1 1"56
6 M. allamvasutak, eszaki von. 8·1 1·59 8·G 1'60
deli vonal. 4•4 2·22 5•7 1•98
7
keleti
von. 4•8 2·37 G·4 1·91 ' 8·o 1·51 8·8 1·44 9•9 1'30 9·9 1•37
8 •
•
tiszavid. v. 6'8 l'f'J4 7•2 1'99
10•7 1·33 10·2 1°22 10·2
9
5•0 1"67
v/tgvölgyi V.
10
5•0 1'66 5•2 1"73 5·2 1'69 5•7 1·52 5•6 1•71 5•6 1·99
11 Alföld-fiumei vasut_ ---

1·27 9·1 1'53
1·17 12·9 1·13
1·00 13·9 1·00
1·04 18•5 1·01
1"38 7•4 1•46

Fovasutak.

•

•

•

•
•

•

l

ll1

~

rn

11>-

1·20

9•7 1·16

1

4·7 2·16
4•0 2·40

4·9 2·13
4•3 2·30

4„6 2· 12

13 Magyar l szakkeleti vasu t ___
14 Arad-temesvari vasut_

4•6 1·74

4· 1 2·04

4·2 1'79

4•8 2·09
4•7 1·95
4•2 2·06

3·7 1·17
3•9 !0·94

--- -----

4·7 1·94

5• 1 2·27
5•1 1'95
4•2 2·09

6•2 1'65
4·3 2·13

3·611·21

4·311·26
2·5 1•17

4·4 11·04
4•2 0·91

3 ·6 li-09

3·3 11·34

4·2 l1·06

6·6 1•64
5•3 1"85

6'6 1'57
4 •2 2·10

G·7 1·50
4·2 1"86

6·9 1'33
4•2 2·04

Mellekvasutak.
n Arad-körösvölgyi vnsut _ --b Amd-csanadi vast1t ___ --c Szamosvölgyi vasUt --- ---

4·G 1·05
1·12
4· 1 0·95 }4 ·2
4•8 1·00 4·0 0•98

4-·a

z

ö
0

~

---

12 Erd01yi vasut ___

§

lo·go

3 4 11·02

51
/:"
3•2 1·20
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allanak okozati összefüggesben, hanem hogy alakulasukra mas
körülmenyek is befolynak.
lgy nevezetesen, különfole palyakat tekintve, a lejteseknek
es kanyarulatoknak többe-kevesbbe kedvezö volta emelni, illetöleg apasztani fogja nemcsak a vontatas közben törtenö gözfogyasztasnak, de a jar6müveknek es a palyanak fentartasi költsegeit is.
Befolyassal van a különfele palyakon az üzlet rendszere
is, hogy t. i. a forgalmat keves, de sUlyos, vagy több, de könnyü
vonattal foganatositjak-e, stb.
De meg ha ugyanazon palyanak eredmenyeit hasonlitjuk
is össze egymassal, azt lathatjuk, hogy a megfelelö pontok
majd valamivel feljebb, majd valamivel alabb esnek az atlagot
jelzö hyperbolanal.
Ezek az elteresek bizonyos kiadasokb61 keletkeznek, a melyek az illetö ev folyaman a rendestöl elterö mertekben valtak
szüksegesse es jobbara a fentartas költsegeiböl erednek.
Ha peldaul valamely evben nagyobb mertekü sin- vagy
talpfa-cserelesek törtennek, vagy ha a jar6müvek körül kiad6sabb javitasok szüksegesek, vagy ha csuszamlasok vagy arvizek
a palyatesten nagyobb rongalasokat ideztek elö, vagy a h6nak
eltakaritasa rendkivülibb kiadasokat okozott: mincl ezek a megfelelö evi atlagnak emelkecleseben fognak kifejezesre jutni.*)
Az abran, a melyen a 10 es 150/o-kal kisebb, illetöleg
nagyobb ordinataju hyperbolakat is kitüntettük, mindamellett
latbat6, hogy a felsorolt zavar6 körülmenyek hatasa, a melyet
különben szamszerüleg elöre kimutatni teljesen lehetetlen volna,
alarendelt jelentösegü marad ahhoz a befolyashoz kepest, a me-

*) Az elteresek egyik oka különben abban is rejlik, hogy a statisztikai .adatok igen sokszor elterö jellegü palyak eredmenyeit együttesen közlik. igy peldaul a m. k. allamvasutak vonalainak kiadasai a
fövonalokon kivül a mellekvasutakra forditott költsegeket is magukba
foglaljak, mely ut6bbi vonalak kiterjedese 1888-ban a kezelt összes
h3.16zatnak közel 0·3 reszet tette. Az illetö vonatkilometerkenti kiadasok
gyors apadasa tehat reszben annak tufajdonithat6, hogy a mellekvonalak
hä.16zata kiterjedöben volt. Reszletesebben elkülönitett adatok közlese
eseten ezert a felvetett kerdes is nagyobb pontossaggal volna megoldhat6.
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lyet a vonatkilometerkenti költsegek alakulasara a forgalom
sürüsege gyakorol.
Az atlagos elteres meghatarozasara a 100/o-nyi elteresek
hyperbolaihoz aranyositva lemertük az egyes pontoknak az
atlagos hyperbolat61 val6 tavolsagait.
Az elteresek absolut összeget osztva a pontok szama;rnl,
7·9o;o következik azon közepes elteresül, a mely egyes üzleti
evek adatai es a 10 evi atlagot jelzö hyperbola között keletkezik. Ha ellenben a hyperbola fölötti eltereseket positiv, az alaja
esöket pedig negativ jelüeknek veve, algebraikus összegüket
az adatok szamaval osztjuk, + 0·40/o ad6dik ki, mely közepertek
azt a pontossagot fejezi ki, a melylyel e byperbola a különbözö
vasutak 10 evi atlagat jellemzi.
Az elmondottakhoz kepest az 1. abran lathat6 hyperbolanak egyenlete, vagyis
550
77 .
Ll=v+
T.T

(5)

felhasznalbat6 a fövasutakon vonatkilometerkent atlag keletkezö üzleti kiadasok iranti elözetes, közelitö tajekozasul, söt ha
.a tablazatbeli vasutak közelebbi jelleget is szamba veve, valamely
tervezett vasutnal az üzleti kiadasokat a fenforg6 kedvezö vagy
kedvezötlen viszonyok alapjan megfelelöleg valamivel nagyobbra
vagy kisebbre veszszük az összes vasutak atlagab61 foly6 erteknel, ez altal a val6sagot nyilvan meg jobban megközelitö eredmenyekre juthatunk.
A mellekvasutakra nezve közölt adatokb61 a vonatkilome-terenkenti kiadasokra nezve egeszen azonos utou,
f{' = 220

V

+ 50

(5')

kepletre jutunk.
A-z egyes evek eredmenyeinek atlagos eltereseül, hasonl6
m6don eljarva, 9·3o;o következik; ellenben ismet + 0·4o;o azon
.B.tlagos hibaul, a melylyel az· illetö hyperbola a több evi adatok
.litlagat kifejezi. Altalaban tehat a hyperbolak az üzleti kiadasok
valtozasait igen j61 abrazoljak . .
Ha mar most valamely tervezett vasutra nezve az üzlet
val6szinü kiadasait kell meghataroznunk, ezt az elözmenyek
nyoman ugy tehetjük, hogy megallapitva az ertekezesünk bekez-
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deseben jelzett m6don a varhat6 forgalom val6szinü fajlagos
sürüseget, az (1) keplettel meghatarozzuk a naponkent közlekedö vonatok val6szinü szamat (V) es azutan az (5) keplet segitsegevel a val6szinü vonatkilometerkenti kiadasokat. Az evenkenti üzleti kiadasok val6szinü összege ezek alapjan a palya
minden kilometerje utan
(6)
Ue = 365 V. f{ .
lesz.
Emlitesre melt6 azonban e helyen, hogy a vasutaknak a
tulajdonkepeni üzleti kiadasokon kivül egyeb kiadasaik is vannak, a melyek jövedelmezösegük megiteleseben szinten latba
esnek.
Ilyen kiadasok peldaul az ad6k, belyegek es illetek-egyenlegek, jarulekok a nyugdij- es betegsegelyzö alapokhoz, befizetesek a tartalek- es a törlesztö alapokba, az igazgat6-tanacsnak
jarulekai stb.
E kiadasok merteke iranti tajekozasul megemlitjük, hogy a
vizsgal6dasaink targyat tevö es 1879-töl bezar6lag 1888-ig
terjedö evtizedben a tulajdonkepeni üzleti kiadasok az összes
kiadasoknak következö szazalekai voltak :
A közös vaeutaknal ___
84%,
a magyar allamvasutaknal --98 O/o'
a magyar maganvasutaknal
90%.
Ehhez kepest tebat a val6szinü összes kiadasok meghatarozasara a (6) kepletböl foly6 ertekhez meg megfelelö szazalekos p6tlekot kell hozzasza.mitani.

* *' *
A vonatkilometerkenti üzleti kiadasok csökkenesenek azon
törvenye, a melyet az 1. abra nyoman elemeztünk, a vasutak
u. n. önköltsegeivel összefüggö nemely dijszabasi kerdesben is
meggyözöbb erejü következteteseket enged, mint a milyeneket
az ervek es ellenervek egyszerü szembeallitasa különben eredmenyezni szokott.
Minthogy a szallitas munkaegysegeinek - szemelykilometer, tonnakilometer - költsege a vonatkilometerek költsegevel
szinten valtozik, az önköltsegeknek valamely concret esetben
valO meghatarozasa nyilvan nem szolgalhat a szallit6-dijak alta-
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lanosabb ervenyii megszabasanak alapjaul, a mint ez az idevag6
irodalomban gyakran partolva volt.
Mint az abran lathat6, az önköltsegek annal kisebbek lesznek, mennel nagyobbii valik a forgalom.
Hogy ennelfogva valamely vasut val6ban olcs6n szallithasson, oda kell törekedni, hogy a szallitas lehetöleg tömegesse valjek.
Ez a törekves talal kifejezest az u. n. ertek- dijszabdsndl,
a melynel a kevesbbe ertekes arukat olcs6bban szallitjak az ertekesebbeknel; a clifferenczidli,s tarifdkndl, a melyeknel nagy tavolsagokra olcs6bb kilometerenkenti egysegarral törtenik a szallitas,
mint rövid tavolsagokra; valamint a kocsirakorndny-dijszabasoknal es a refakczidkndl, a melyek a tömeges szallitas közvetlen ösztönzeseül szolgalnak.
E gyakran megtamadott dijszabiisi m6dozatok az elözmenyek szerint közerdekfi hatast gyakorolnak, mert elösegitven a
szallitasok tömegesseget, az önköltsegek csökkeneset eredmenyezik. Ez alapon azutan a dijszabasok altalanos mersekleset
teszik lehetöve es igy közvetve azok a szallitmanyok is hasznat
.veszik, a melyekre közvetlenül nem is vonatkoznak.

II. A dijszabäs befolyasar61 a vasutak jövedelmezösegere.
Az ertekezesünk elsö feleben nyert eredmenyek tajekoztatassal szolgalnak arra nezve is, hogy a szallitas dijteteleinek merseklesevel elerhetö forgalomszaporodas, illetöleg az ezzel elerhetö beveteli többlet mily aranyban all az üzleti kiadasok növekedesevel, es hogy az ily intezkedesek mily visszabatassal
vannak valamely palya jövedelmezösegere.
A dijszab:isok leszallitasa ugyanis - tapasztalat szerint a szallitmanyok tömegessegenek fokozasat idezi elö, minthogy
a legtöbb teljesitmeny aranak alaszallitasa, annak keresetet altalaban veve fokozza. Nyilvanval6 azonban, hogy a forgalomnak
e fokoz6dasa a körülmenyek szabta bizonyos bataron tul meg
akkor sem emelkedhetnek, ha a vasut a szallitast egeszen ingyen
is teljesitene.
Megforditva, a dijszabas emelese a szallitmanyok tömeges-

17

A VASUTAK JÖVEDELl\IBZÖSEGERÖL.

seget csökkenteni fogja es a forgalom teljesen megszünnek, ha a
dijszabas emelese bizonyos hataron tul törtennek. Ezt a hatart
reszben az illetö aruknak erteke szabja meg, mert a szallitas
költsegenek ehhez kepest olyan aranyban kell allania, hogy az
ar{mak a rendeltetese helyere val6 szallitasa meg kifizetödjek;
reszben pedig e hatar a többi szallit6 eszközök, a közutak es
viziutak versenyetöl függ.
Ha tehat a forgalomnak valtozasat a dijszabas valtozasaihoz kepest egyenletesen valtoz6nak kepzeljük, a mi termeszetesen csak bizonyos megszoritasokkal all, akkor a dijszabas es
forgalom közötti összefüggest a 2. abran DF-vel jelölt vonallal
lehet abrazolni.
y
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Ez abran valamely Ppontnak y=PQ ordinataja a munkaegysegenkent - szemely- es tonnakilometerkent - atlag eler
bevetelt jele.nti, a mely nyilvan a legszorosabb összefüggesben
all a fennall6 dijszabassal; annak x = OQ abscissajat pedig a
forgalom sürüsegevel kepzeljük aranyosan felrakva.
Az OF metszek ennelfogva azt a forgalmi sürüseget jeleritene, a melynel nagyobb meg ingyenes szallitas eseten sem keletkezhetnek; az OD = a metszek ellenben azzal a dijszabassal
volna aranyos, a melynel a forgalom teljesen megsziinnek.
A DF vonalnak az OX rendezö-tengelylyel be-zart hajlas:
M. T. AK. fRT. A l\IATH. TUD, KÖREBÖt..

1892.

XV. X.

1.

SZ.

2
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szöge tovabba annak a befolyasnak a mertekeül szolgal, a
melyet a dijszabas merseklese a forgalom elenkitesere gyakorol.
Ez a szög nyilvan annal kisebb lesz, mennel inkabb növekedik
a forgalmi sürüseg a dijszabas bizonyos leszallitasakor es viszont
annal nagyobb hajläs-szög keletkezik, mennel kevesbbe elenkiti
a dijszabas azonos leszallitasa a forgalmat.
Altalaban veve a dijszabas azonos leszallitasa a különbözö '
szallitmanyokra nezve különbözö hatast gyakorol, meg pedig
olykepen, hogy a csekelyebb ertekü aruk forgalmanak gyarapodasat sokkal nagyobb mertekben fokozza, mint az ertekesebb
aruket, a melyeknel a szallitas költsegei az erteknek csak alarendeltebb reszet teszik, ugy hogy azok szallithat6sagat kevesbbe
is befolyasoljak.
A különbözö aruknak ennelfogva különbözö fekvesü DF
vonalak felelnenek meg, a melyek közül a csekelyebb ertekü
aruk vonalai kisebb, az ertekesebbeke viszont nagyobb hajlasszögeket kepezn6nek a rendezö tengelylyel.
A szemelyszallitasnal viszont a dijszabas merseklesenek
hatasa a nepesseg vagyoni helyzetevel függ össze es a forgalomnak annal jelentekenyebb gyarapodasat fogja letrehozni, mennel szegenyebb a vasut-szelte videk nepessege.
Ha az üzleti kiadasokat is elegendö pontossaggal lehetne
szetosztani a különbözö teljesitmenyekre, akkor külön-külön
lehetne kimutatni a dijszabas merseklesenek befolyasat a szallitas különbözö agazataiban.
De az üzleti kiadasok közül csakis azokat lebet pontosabban szetvalasztani, a melyek a szoros ertelemben vett vontatassal összefüggnek, mig az altalanos igazgatasnak, a palyafentar_
tasnak, a vegrehajt6 szolgalati agak igazgatasanak es az allom11Bi szolgalatnak költsegeit csak bizonyos feltevesek alapjan
lehet szetosztani. Minthogy ezek összesen az össir,es üzleti kiadasoknak majdnem 2/s-ad reszet felemesztik, az üzleti kiadasok
szetvalasztasanak alig marad biztos alapja, ugy bogy az üzleti
kiadasok atlagos figyelembe vetelet helyesebbnek veljük.
Ezert a következökben a DF vonalat is atlagosnak ertjük,
ugy t. i., hogy ordinatai azt a bevetelt jelentsek, a mely a fennall6
dijszabasok alapjan a különbözö osztalyu utasok es teherszallitmanyok utan, egyre-mdsra szemely- es tonnakilometerkent
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.dtlag tenyleg befolyt, a mely tetelt tebat a statisztikai adatokb61
meg is allapithatjuk.
A dijszabas es forgalomgyarapodas közötti összefüggest
11brazol6 atlagos DF vonal az elözmenyek nyoman annal kisebb
hajlas-szöget fog bezarni az OX tengelylyel, mennel tulnyom6bban foglalkozik csekelyebb ertekü aruk szallitasaval az illetö
vasut es mennel szegenyebb a vasut videk~nek a lakossaga.
Hazai vasutainknal peldaul, a melyek szallitmanyainakjava
Teszet nyerstermenyek kepezik, es a melyek tlllnyom6an oly
vid~keken vonulnak vegig, a melyek lakossaga szereny anyagi
viszonyok között el, a dijszabasok valamely leszallitasa a forgalomnak atlag nagyobb gyarapodasat fogja elöidezni, mint kedvezöbb helyzetü allamok vasUtjain.
A 2. abrahoz visszaterve, a melyen az abscissak a kilometerenkent es naponkent teljesitett munkaegysegek szamaval aranyosak, nyilvanval6, hogy az OQ . PQ szorzat a kilometerkenti
·es naponkenti atlagos üzleti beveteleket fogja jelenteni.
Ha ezt a szorzatot a DF vonal különbözö pontjaira nezve
meghatarozzuk es az eredmenyeket az illetö pontokon atmenö
ordinatakul
y= OQ. PO= QR
feh·akjuk, ugy a nyert pontoknak geometriai helye - az ORF
görbe vonal - ama valtozasokat fogja abrazolni, a melyeket a
dijszabas m6dositasa az üzleti bevetelekben elöiclez.
Minthogy a DF egyenesnek egyenlete :

a
y=a-b x

(7)

-az ORF vonal egyenlete
a
y = ax - b x 2

(8)

volna, vagyis a sz6ban forg6 görbe oly parabola lesz, a mely az
0 es az F pontokon atmegy es a melynek függöleges tengelye
.az OF metszeket felezi.
A naponkent közlekedö vonatok szama az elözmenyek szerint a fajlagos sürüseggel

V=a..S
összefüggesben 3.11, ha az illetö együttbat6 szamerteket 11.-val
jelöljük. Minthogy a 2. abran az x abscissak a fajlagos sürü2*
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seget jelentik, az ezeknek megfelelö naponkenti vonatszam
altalaban rJ.X volna.
Ha tehat a naponkenti es kilometerkenti üzleti beveteleket
a naponkenti vonatok szamaval osztjuk, ugy a vonatkilometerkenti bevetelek gyanant
a
a
y
rJ.X = -;-- rJ.b .X
( 9)
egyenletre jutunk.
A vonatkilometerkenti bevetelnek a dijszabas m6dositasaval bekövetkezö valtozasait ezek alapjan a 2. abran az Fponton atmenö es FG-vel jelölt egyenes vonal abrazolna, a mely-

3. abra.

nek az ordinata-tengelyen mert metszeke

OG = !!___
(J.

volna.
A 3. abran, melyen FG a vonatkilometerkenti bevetelek
iment emlitett egyeneset, LM pedig a vonatkilometerkenti
üzleti kiadasok hyperbolajat jelenti, most mar összehasonlithatjuk a különbözö dijszabasok eseten vonatkilometerkent eredö
beveteleket es kiadasokat, s nyilvanval6, hogy valamely tetszöleges PQ dijszabas alkalmazasa eseten a vonatkilometerkenti
tiszta hozadek az ST metszekkel volna abrazolva.
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'!J1

Ez alkalommal - magat61 erthetöleg - a hyperbola megrajzolasakor ugy kell a vonatszam felrakasanal hasznalt lepteket
megvalasztani, hogy az a fajlagos sürüseg leptekevel összhang.zasban legyen, a mint ez peldaul mar az 1. abran is törtent.
Az abran latnivalö, hogy ugy a P 1 Q1 mint a P 2 Q2 dijszab:isok eseten a vonatok beveteleit a kiadasok felemesztik, es hogy
ugy a P 1 Q1-nal nagyobb, mint a P 2 Q2-nal kisebb dijszabasok
alkalmazasa eseten a kiadasok a beveteleket fölülmulnak, hogy
tehat csakis a P1 Q1 es P2 Q2 hatarok közötti dijszabasoknal lebet
üzleti fölöslegekre szamitani.
A pdlya minden kilometerjere eso naponkenti atlagos tiszta
hozadekot njrilvan ugy nye1jük, hogy a vonatkilometerkenti hozadekot a naponkenti vonatok szamaval megszorozzuk.
A 3. abrabeli megjelölesekkel a tiszta hozadekot az OQ es
ST hosszusagok szorzata adna es ha ezt a szorzatot a vele aranyos QZ ordinataval abrazoljuk, akkor a különbözö dijszabasoknak megfelelö Z pontokat magaban foglal6 Q1ZQ'!. görbe vonal
a dijszabasok m6dositasakor a kilometerkenti tiszta hozadeknak
valtozasait fogja abrazolni.
A (4) es (9) egyenletek alapjan a vonatkilometerkenti bevetelek es kiadasok különbsege

ST= (.!!:__!!_x
a

leven, a

Q 1 ZQ~

ab

)-(A
+ B)
ax
.

görbenek egyenlote
lJ =V. ST

miatt
lJ

a 2
= (a-aB)x-bx
-A

. . (10)

lesz. A tiszta hozadek görbeje ennek folytan szinten függöleges tengelyü parabola, melynek tetöpontja

a, ~~ = o feltetelböl

kö-:

v~tkezö:

b

. Xo

ab

--:2- 2a B

~

:• -· (11)

abscissaval bir. A parabola az abscissa-tengelyt ket helyen
metszi; e metszespontokra nezve lJ = o miatt:

22

LIPTHAY SANDOR.

V

(a - rJ.B) ±
(a - o.B) 2
X1," = - - - - - " ' - - - - - - •
a

-

4

~A

.

(12}

2.b

kepletek allanak.
A sz6ban forg6 parabola, a melynek tengelye a (11) es
(12) kepletekbCil következtethetö
X1+ X2

Xo= - --

2
összefügges miatt az abscissa-tengelyen keletkezö metszeket szinten felezi, vilagos kepet nyujt arr61 a befolyasr61, a melyet a
dijszabas valasztasa a vasutak tiszta hozadekara, tehat jövedelmezösegökre is, gyakorol.
Mint lathat6, letezik egy tl1lsagosan magas(P1 Q1) es egy tlllsagosan alacsony (~Q~ dijszabas; a melyeknel a kiadasok a beveteleket felemesztik es a melyeken tl11 a vasut bevetelei meg
az üzleti kiadasokat sem fedezik.
A sz6ban forg6 tulsagosan magas dijszabas merseklesekor
a tiszta hozadek kezdetben növekszik, mig egy bizonyos (P0 Q0)
dijszabasnal legmagasabb erteket eleri. Ez a dijszabas a vasut
jövedelmezösege szempontjab61 nyilvan a legkedvezöbb.
A dijszabas meg messzebb menö mersekleseko1· a tiszta
hozadek az abra szerint ismet apadni fog.
Latnival6 az is, hogy az emlitett legkedvezöbb dijszabas
elött es utan vannak oly magasabb es alacsonyabb dijszabasok,
a melyek ugyanazt a hozadekot eredmenyezik, mint peldaul a
PQ es P' Q' dijszabasok a 3. abran.
A vasut jövedelmezösegere nezve tehat közömbös, hogy
ezek közül melyik, PQ vagy P' Q' ervenyes. Közgazdasagi szempontb61 azonban nem szorul bizonyitasra, hogy az alacsonyabb
P' Q' dijszabasnak valasztasa az, a mely a vasut-szelte videk
erdekeinek jobban megfelel.
A dijszabas megallapitasakor ezek szerint .lenyeges befolyast fog gyakorolni az a körülmeny, hogy · az illetö vasut
magan- vagy allamvasut-e? Az elsö esetben a vasut törekvese oda fog iranyulni, hogy a tiszta hozadek szempontjab61
legkedvezöbb dijszaMst alkalmazza, mig a masodik esetben
nyilvan a közgazdasagi szempontb61 kedvezöbb dijszabasra
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kell a vasütnak törekednie, mert az allam a vasüt jövedelmezöseget nem pusztan tiszta hazadekanak alakjaban elvezi.
A tiszta hozadek parabolajab61 tovabba lathat6, hogy az a
kerdes, vajjon a tarifäk leszallitasa valamely vas{lt jövedelmezöseget fokozni vagy apasztani fogja-e, att61 függ, hogy az illetö
vasut forgalmi allapota a parabolanak melyik reszebe esik.
Ha a tarifak leszallitasat megelözö allapot a parabola elsö
felebe esik, - ha tebat x < x 0 - akkor a PQ dijszabas merseklese következteben a bozadek nagyobb lesz mint annak
elötte volt: felteve, hogy a leszallitas nem erte el a P' Q' hatart.
Ha ellenben valamely vasut forgalmi allapota a parabola
masodik felebe tartozik, ba tehat X > Xo : akkor a tai·ifak merseklese feltetlenül a hozadek csökkeneset fogja okozni.
Könnyen belathat6 az is, hogy a tiszta hozadek a dijszabasok leszallitasakor annal kedvezöbben fog alakulni, mennel
gyorsabban apadnak a vonatkilometm·kenti üzleti kiadasok a
vonatok szamanak növekedesevel. Minthogy a vonatkilometerkenti kiadasok byperbolas törvenye miatt azok apadasa ritka
forgalom eseten - t. i. a hyperbola homloka tajan - gyorsabban
törtenik, mint elenk forgalomban - vagyis az assymptotahoz
nyilvanval6, hogy ugyanazon forközelebb fekvö agban galom-gyarapodast föltetelezve, a dijleszallitasnak kedvezöbb
penzügyi eredmenyek fognak megfelelni a csekely forgalmu
vasutaknal, mint az elenk forgalmu palyakon.*)
A felsorolt okolmal fogva a dijleszallitas j6 sikere hazai
vasutainkra nezve val6szinübb, mint fejlettebb forgalmu vasutakon es viszont abb61, hogy az ide vonatkoz6 kiserlet osztrak
es belga palyakon - mint hiTlik - sikertelen volt, va.Iamint
*) Naponkßnt peldaul 9 vonatot föltetelezve, a vonatkilometerkenti üzleti kiadas az (5) keplet szerint 138 kr. lesz. Ha a vonatforgalom
naponkenti 3 vonattal gyarapodnek, vagyis 12 vonatra emelkednek, a
vonatkilometerkßnti kiadas az (5) keplet nyoman 123 krra apadna, vagyis
1'5 krral, a mi naponkent es kilometerkent 12 . 15=180 kr. kevesebb
kiadasnak felelne meg, az eredeti arral szemben. Ha ellenben naponkent eredetileg 18 vonatot es ut6bb 21 vonatot feltetelezünk, a vonatkilometerkenti kiadasok 108 krr61 csak 103 krra vagyis 5 krral apadnak,
a mi naponkent es kilometerkent csak 21 . 5 = 105 kr. kiadas apasztast eredmenyezne az erecleti egysegarral szemben.
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abb61, hogy a porosz vasutak,szamitasaik alapjan,a dijleszallitas
kiserletet magukra nezve karosnak tartjak, helytelen volna hazai vasutainkra nezve is ugyanazt következtetni.
Visszaterve a tiszta hozadek parabolajara, szüksegesnek
tartjuk meg kiemelni, hogy e vonal szigorl1an veve nem nyujt
meg teljesen szabatos kepet a palyanak a dijszabits különbözö
eseteiben oeall6 jövedelmezösegeröl, mert a forgalom sürüsegenek gyarapodasaval aranyosan gyarapitani kell a vasl1t jar6müveinek az allomanyat is, söt bizonyos mertekben a palya
epitmenyeinek a kibövitese is szüksegesse valik.
Mindezeknel fogva tehat növekszik a vaslltba beruhazott

4. abra.

töke, tehat megvaltozik az alap is, a melyhez kepest a tiszta
hozadek eredmenyezte jövedelmezöseg fokat szazalekokban kifejezni lebet.
E körülmeny befolyasanak elemzesere atterve, feltehetjük,
hogy ' a palyaba beruhazand6 töketöbblet aranyosan gyara.pszik a forgalom sürüsegevel, hogy tehat a sürüseggel aranyosan gyarapszik aiz e töke-többlet kamatoztatasara szükseges
összeg is.
A 4. abran az ON egyenesnek ordinatai annak a tökeszaporulatnak a kamatjait jelentik, a melylyel a forgalom bizonyos
sürüsegenel azt az alaptöket növelni kell, a melynek beruha·
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zasa okvetlenül szükseges, hogy a palyat a forgalomnak egyaltalaban at lehessen adni.
Nyilvanval6, hogy akkor az ON es Q1ZQ'l vonalak közötti
függöleges - UZ - metszekek mar közös alapra visszavezetett
beveteli fölöslegeket jelentenek es hogy a palya jövedelmezösegenek merteke e metszekek nagysagaval teljesen aranyosan
valtozik. A legnagyobb jövedelmezöseg ennelfogva az ON-nel
parhuzamos nn erintövel bir6 /,' pont alatt, vagyis a P' Q' dijszabasnal keletkezik, a mely tebat valamivel nagyobb annal a
P 0 Q0 -dijszabasnal, a mely a legnagyobb tiszta hozadekot eredmenyezne.
A tökeszaporodas egyik reszletere nezve, arra t. i., a melyet
a palya epitmenyeinek a forgalom elenkülese miatt szüksegesse
val6 kibövitese okoz, a ·vasutak statisztikaja altalanosabb következtetesekre elegendö adatokat nem szolgaltat; - ez a tökereszlet esetröl-esetre csakis reszleteseb b költsegvetesek utjan
volna megbizhat6bban kideritnetö.
A jar6müvek allomanyaban szükseges gyarapitasok megitelesere azonban a vasutak statisztikajab61 nemi tajekozas merithetö.
Erre vonatkoz6lag a következö tablazatban nehany adatot
közlünk es ez adatokat az 5-7. abrakon rajzban is kitüntetjük.
Az 5. abran az abscissak a naponkenti vonatok szamat (V),
az ordinatak pedig azt jelentik, hogy kilometerkent banyadresz
lokomotiv (L) van az illetö vasutnak a birtokaban; - az OA
egyenes vonal pedig a lokomotivok allomanya es a vonatforgalom közötti atlagos összefüggest abrazolja.
Az atlagt61 val6 elterö allomanynak okai fökep abban rejlenek, hogy kedvezöbb helyzetü vasutak lokomotiv-beszerzeseikkel a tenyleges szüksegletet jobban követhetik, mint kedvezötlenebb anyagi helyzetü palyak, a melyek inkabb arra vannak
utalva, hogy lokomotiv-allomanyukat szükseg eseten intensivebben kihasznaljak. Közrejatszik a vasüt kora is; idösebb
palyaknal a lokomotivok ·egy resze mar sokszoros tatarozasra
szorul es ezert a lokomotiv-allomany nagyobb szazaleka van a
mühelyekben, mint üj palyaknal. Egyeb körülmenyeken kivül
vegre rövid vonalaknal szembeszököbb különbsegek kelet-

L ok omotivok
A vasut megnevezese

~

jar6müvek allomanya.
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keznek meg abb61 is, hogy egesz szamü lokomotivoknak elosztasar61 leven sz6, az illetö viszonyszam egyes {1jabb lokomotivok beszerzesekor ugrasszerüleg valtozik.
Az abran lathat6 OA egyenesnek egyenlete, vagyis
L = 0·0163. V
(13)
a fentebbiek figyelernbevetelevel a forgalom-megkivanta lokomotivok szamanak közelitö megallapitasara felhasznalhat6.
A 6. abran az abscissak a szemelyforgalom fajlagos sürü·
seget (S1) vagyis azt jelentik, hogy az illetö palya forgalmab61
bany szemelykilometer esik naponkent atlag egy kilomcterre.
Az ordinatak ez abran viszont azt jelentik, hogy az illetö palya
szemelykocsijai alatti összes tengelyokböl mennyi esik (T1) a
palya egy-egy kilomete1jere; - az OB egyenes ennelfogva e ket
tenyezö közötti atlagos összefüggest jelzi.
Azokhoz az okokhoz, a melyeket az elteresek dolgaban az
5. abrara val6 vonatkozassal elöadtunk, a szemelykocsik allomanyaban val6 valtozasok a szemelykocsilmak az utaz6k reszeröl val6 kihasznalasanak aranyszamat61 is függnek, a mely a
forgalom jellege szerint nagyobb valtozasoknak lebet alavetve.
A szükseges szemelykocsi-tengelyek es a szemelyforgalom
fajlagos sürüsege közötti összefüggest közelitöleg az OB vonalnak egyenlete, vagyis
(14)

.:·
:

fejezi ki.
A 7. abran az összrendezök az illetö vasüt teherforgalmanak fajlago,s sürüseget (S2) es a kilometerre esö teherkocsi-tengelyek sza:p'.lat (T'i!) jelentik.
A mint az abran lathat6, a csekely forgalom eseten a viszonyszamok atlaga, a teherkocsik hianyosabb kihasznalasa miatt,
nagyobb, mint elenk forgalomban es ezert a viszonyszamok atlagos valtozasat kis es nagy forgalomban kettele vonallal, - az
abran OC es OD-vel jelölt vonalakkal - lehet csak kielegitöbben ·kifejezni.
Ehhez kepest ritka teherforgalom eseten
T2 = 0·013 . S~
(15)

ele~ke bb t_eherforgalom eseten pedig
1

. T2 = 0·007 . S2

(16)

A'""
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keplet ny11jt közelitö tajekozast a kilometerkint szükseges teherkocsi-tengelyek szamara nezve.
A teherkocsik allomanyaban különben szinten nagy elteresek tapasztalhat6k a különfäle vasutalmal, a melyek az elöbb
emlitett okokon kivül meg abb61 is kimagyarazhat6k, hogy a
vasutak teherkocsi-szüksegletüket, ujabb beszerzesek helyett,
gyakran kölcsön-kocsikkal fedezik.

III. A m. kir. allamvasutak dijszabasai.
Az 1889. ev nyaran am. kir. allamvasutakon, beleertve az
allamositott m. eszakkeleti, am. nyugati es a budapest-pecsi
vasutakat is, vagyis közel 5700 kilometer hosszasagu vonalon, a szemelyforgalomra nezve tetemesen leszallitott dijszabas
lepett eletbe, a mely z6na-tarifa neven csakhamar nepszerüve
valt. Ezt az intezkedest nemsokara a teherforgalom dijszabasainak ama leszallitasa is követte, a mely az 1891. ev kezdetetöl
fogva ervenyes.
Az6ta az uj szemely-dijszabas egyik normalis evfolyamanak, az 1890-ik evbelinek eredmenyei mar ismeretesekke valtak: a teherforgalomra nezve pedig az 1891-dik evfolyam adataj az uj dijszabas velejere nezve bizonyos becslesekre jogositanak.
A következökben a bemutatott m6dszert ez uj dijszabasok
következmenyeinek tanulmanyozasara fogjuk alkalmazni.
Az uj dijszabast megelözö evben, vagyis 1888-ban, az
elöbb re.szletezett hal6zaton a forgalom sürüsege atlag a következö volt:
Naponk~nt es kilometerenkent:

1. A szemelyforgalom ban :
176 polgari utaskilometer egyenkent atlag 2·21 kr. bevet('lllel
25 katonai
o· 8 ((
Összesen 201 szemelykilometer dtlag 2-03 kr. bevetellel.
2. A teherforgalomban :
788 tonnakilometer 2·15 kr. bevetellel.
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Összefoglalva tehat a szemely- es teherforgalmat:
1888-ban vegeztek 989 munkaegyseget 2·13 kr. bevetellel.
A zonatarifät követö evben, vagyis 1890-ben, a polgari utasok szama naponkent es kilometerkent 338 szemelykilometene
-emelkedett, egyenkent atlag 1•41 kr. bevetellel, ugy hogy a pol:gari utasok dijszabasa 2·21-röl 1·41 kiTa lesza116 bevetelt eredmenyezven, a leszallitas merteke atlag 36 0/o ·ra becsülhetö,
minek elleneben a forgalom gyarapodasa 176-r61 338-ra atlag
920/o-ot tesz.
A dijszabast61 nem erintett katonai utasok szamat valtozatlannak feltetelezve, a szemelyforgalom sürüsege 1890-ben,
a katonai utasokat is beszamitva, a következöleg alakult :
338 polgari utaskilometer egyenkent atlag 1·41 kr. bevetellel
25 katonai
o· 8 ((
Összesen 363 szemely kilometer dtlag 1·36 kr. bevetellel,
vagyis az 1888. evi hasonl6 atlaghoz kepest a dijszabas 33 0/onyi leszallitasa 81 O/o forgalomgyarapodast letesitett.
A mi a teherforgalom uj dijszabasat illeti, ez a regivel
szemben, mintegy 10%-kal becsülhetö alacsonyabbra es abb61
a körülmenyböl, hogy 1891-ben a teherforgalomb61 eredö bevetel majdnem valtozatlan maradt, azt a következtetest lebet
vonni, hogy a teherforgalom sürüsege ebben az evben mintegy
10%-kal fokoz6dott.
Hogy mennyi esett ebböl a fokoz6dasb61 a dijszabasra,
illetöleg mennyivel apadt vagy növekedett volna különben a
forgalom evközben az elTe behat6 mas köriilmenyek miatt, ezt
kimutatni termeszetesen nem lebet. De viszont ketsegtelenül
all az is, hogy a teherforgalom sürüsegenek gyarapodasa nem
allhat be oly ugrasszerüen, mint a szemelyforgalome, mert
egyfelöl a dijszabas merseklese folytan elerhetö uj piaczokon a
kereskedelemnek elöbb fogyaszt6kat kell talalni az aruk reszere,
hogy az odaszallitas nagyobb mertekben megindulhasson es
mert masfelöl a regi piaczokon is bizonyos idö kell, mig az
arak csökkenese miatti többfogyasztas bekövetkezik. Bizonyosra
veszszük tehat, bogy a teherforgalom sürüsege mar a közel
jövöben tetemesebben fog gyarapodni, mint az uj dijszabas
fennallasanak elsö eveben, annyival inkabb, mert e gyarapo<last a szemelyforgalom könnyitese is sietteti.
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Positiv eredmenyek hijan szamitasainkat a teherforgalomra
nezve ama feltevesek alapjan eszközöljük, hogy a dijszabas
10 O/o-kos leszallitasa a forgalom sürüsegenek 20 O/o, 40 O/o, illetöleg 60% gyarapodasat fogja elöidezni.
· E föltevesek közül a 20% gyarapodast a legközelebbi evek
eredmenyeire veljük vonatkoztathatni, mig a 40%-os illetöleg
600/o-os feltevesek varatlanul kedvezö viszonyok alakulasat
jelezven, inkabb a messzebb jövönek kepet tarhatjak elenk.
Vizsgal6dasainkat ezek nyoman a következö negy esetre
fogjuk kiterjeszteni.
I. esel. Pusztan a szemelyforgalomnak valtozasat föltetelezzük, U.gy a mint az az 1890. evben tenyleg bekövetkezett, a teherforgalmat pedig 1888. evi sürüsegeben megmarad6nak
kepzeljük. Föltetelezünk teMt naponkent es kilometerkent :
363 szem.-kilom.-t, egyenkent atlag 1·36 krral.
788 tonna-kilom.-t,
9:!"15
Összesen 1151 munkaegyseget, egyenkent atlag 1·90 krral.
II. eset. A szemelyforgalomnak azonos valtozasa mellett
azt feltetelezzük, hogy a teherforgalomban a 10%-nyi dijleszallitas 20%-nyi sürüseggyarapodast fog letrehozni.
Feltetelezünk tehlit naponkent es kilometerkent:
363 szem.-kilom.-t, egyenkentatlag 1·36 krral.
946 tonna-kilom.-t,
1·93
Összesen 1309 munkaegyseget, egyenkent atlag 1•77 krral.

III eset. Azonos szemelyforgalom mellett a teherforgalom
400/o gyarapodasat feltetelezzük, vagyis :
363 szem.-kilom.-t, egyenkent atlag 1·36 krral.
1103 tonna-kilom.-t,
1·93
Összesen 1466 munkaegyseget, egyenkent atlag 1•79 krral.

IV. eset. Azonos szemelyforgalom mellett 60% gyarapodast a teherforgalomban, vagyis:
363 szem.-kilom.-t, egyenkent atlag 1·36 krral.
1261
1·93
Összesen 1624 munkaegyseget, egyenkent atlag 1·80 krral.
A fajlagos tiszta hozadek kiszamitasa az elözmenyekben
közölt (1) es (5) kepletek segitsegevel következöleg alakul :
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A) Az 1888. evi forgalomra nezve:
Üzleti bevetel, 989 munkaegyseg utan 2· 13 krral= 21 ·07 frt.
Naponkenti vonatszam:
V= 0·009 . 989 = 8·9.
Vonatkilometerkenti üzleti kiadas :
550
]{ = . + 77 = 138·7 kr.
89
Üzleti kiadas nap- es kilomet.-kent 138·7 . 8·9=1 2·35 frt.

Tiszta hozadek nap- es kilom.-kent

___

___

= 8-72 frt.

B) Az ( I) alatti esetben :

Üzleti bevetel
___ ·-- ___ ___ 1151 . ~·90=21·87 frt.
Naponkenti vonatszam :
V= 0·009. 1151=10·4.
Vonatkilometerkenti üzleti kiadas :
550
1( = 10·4 + 77 = 129·8 kr.
Üzleti kiadas nap- es kilom.-kent 129·8 . 10·4= 13·50 frt.
Tiszta hozadek nap- es kilom.-kent
= 8-87 frt,
vagyis 40/o apadas A)-hoz kepest.
C) A (II) alatti esetben :
Üzleti bevetel
___ ___ ___
1309. 1·77=23·18 frt.
Naponkenti vonatszam :
V= 0·009. 1309 = 11 ·8.
Vonatkilom.-kenti üzleti kiadas:
550
/( = - - + 77 = 123·6 kr.
11•8
Üzleti kiadas nap- es kilom.-kent 123·6 . 11·8=14·58 frt.
Tiszta hozadek nap- es kilom.-kent ___ ___ = 8·.59 frt,
vagyis 1·5o;o apadas A)-hoz kepest.
D) A (3) alatti esetben:
Üzleti bevetel
___ ___ ___ ___ 1466 . 1·79=2G·24 frt.
Naponkenti vonatszam:
V= o·009. 1466 = 13·2.
Vonatkilom. -kenti üzleti kiadas :
550
]{ =
. + 77 = 118·6 kr.
13 2
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Üzleti kiadas nap- es kilom.-kent 118·6 . 13·2= 15·66 frt.
=10·58 frt,

Tiszta hozadek ___
vagyis 21 %-kal több mint A) alatt.
E) A ( 4) alatti esetben :
Üzleti bevetel
Naponkenti vonatszam :

1624 . 1·80=28·23 frt.

V= 0·009 . 1624 = 14·6.
Vonatkilom.-kenti iizleti kiadas :
J(

550
. + 77 = 114·6 kr.
= 14
6

Üzleti kiadas nap- es kilom.-kent 114·6 . 14·6= 16·73 frt.
=11'f50 frt,
Tiszta hozadek ___
vagyis 32% gyarapodas A)-hoz kepest.
A 8. abran az I-IV. eseteln-e nezve megszerkesztettiik
a tiszta hozadek parabolait is a 10-12. kepletek segitsegevel.
Ez abran PQ a munkaegysegenkent 1888-ban elert atlagos
bevetelt, az 1', 2', 3', 4' ordinatai ellenben az I-IV. esetekben
föltetelezett munkaegysegenkenti bevetelt jelentik.
Ezek alapjan ZQ az 1888. evi tiszta hozadekot abrazolja,
az 1.., 2., 3. es 4. pontok ordinatai ellenben a megfelelö esetekben val6szinü tiszta hozadekot jelzik.
A parabolak ama felteves a.lapjan vannak szerkesztve, hogy
a dijszabas es a forgalomgyarapodas közötti összefüggest abrazol6 egyenesek egyfelöl a P, masfelöl az 1.', ~·. 3', illetöleg 4' pontokon mennek at, a mi termeszetesen csak közelitöleg ervenyes.
E vonalat csak akkor 8.llapithatn6k meg pontosabban, ha szamos
tarifa-kiserletböl foly6 pontok allananak rendelkezesünkre, ezek hijan termeszetesen az abrabeli parabolak is csak közelitö
tajekozasokkal szolgalbatnak.
Az elözmenyekböl vonand6 következtetesekre atterve, mindenekelött latba~juk, hogy pusztan a szemelydijszabas leszallitasa
eseten a B ) alatti szamitas atisztahozadek mersekelt-40/o-OS apadasat eredmenyezi. Ez apadasnak szarnszerii ertekere nagyobb
sl1lytermeszetesen nem belyezhetö, mert az egesz szamitas a dolog
termeszetenel fogva csak közelitö lehetett. Viszont az is ketsegtolen, hogy a szemelyforgalom vegrehajtasanal a vonatok teljel\r. T. A.K. ERT. A MATHEM. TUD. Kl'iREDÖL.
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sebb kihasznalasara vonatkoz6 intezkedesekkel a vonatok szamat nemileg csökkenthetjük es azzal a tiszta hozadekot javithatjuk : de ezen az {lton tetemes eredmenyeket elerni azert nem
lehet, mert ily iranyban tulhajtott intezkedesek az utazas kenyelmessegenek a rovasara törtennek es ezert ismet a dijszabas
leszallitasanak hatasat ellensulyozzak.
A tiszta hozadeknak ez elerhetö javulasat is figyelembe
veve, velemenyünk oda terjed, hogy vasutaink üzleti fölösleget
a szemelydijszabas sz6ban forg6 leszallitasa zavarni nem fogja,
mas sz6val, hogy nem val6szinü, hogy annak következmenyeül
a tiszta hozadek, több evnek atlagat tekintve, szambavehetöleg
apadjon vagy növekedjek. Ez azonban nyilvan nem zarja ki azt,
hogy egyes evekben, a melyekben az üzleti kiadasok- az ertekezesünk folyaman reszletezett okokb61- kedvezöbben alakulnak,
hozadeki többlet keletkezzek; csakhogy ezzel szemben mas
evekre nezve, a melyek üzleti kiadasai kedvezötlenebbekke valnanak, a hozadeki hianyok eshetösege is fenforog.
A szemely<lijszabas es teherdijszabas együttes hatasat
tekintve, a C) alatt nyert eredmeny a tiszta hozadek alig
szambavehetö - 1·5%-nyi - apadasat jelzi. A vonatok jobl;>
kihasznalasara törekedve, ezert ebben az esetben csakugyan
remenyleni lebet meg a t.iszta hozadeknak mersekelt növekveset is, ugy hogy reszben meg a jar6mü-allomany szaporitasahoz szükseges összegek gyiimölcsöztetese is varhat6.
Arra nezve, hogy a jar6müvek eme szaporitasa mily mertekü beruhazasokat fog az 1888-iki allomanyhoz kepest szüksegesse tenni, a következökben tajekoz6dunk.
A reszünkröl val6szinünek fölvett II. esetben a vonatforgalom az 1888. evi 989 munkaegysegnek megfelelö naponkenti
8·9 vonatr61 az 1309 munkaegysegnek megfelelö 11 ·8 vonatra
fog felszaporodni, a vonatszam valoszinü növekedese tehat 2·9
lesz. Ennek a (13) keplet szerint

L = 0·0163.2·9 = o·0473
lokomotiv felelne meg kilometerenkent, vagyis egy lokomotivot
atlag 32000 forinttal szamitva, a lokomotivok szaporitasa czimen szükseges összeg kilometerenkent mintegy 1514 forintra
tehetö.
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A szemelyforgalom fajlagos sürüsege 1888-hoz Mpest
201-röl 363-ra emelkedven, a kilometerkenti szemelykilometerek
növekedese 162 lett. Ennek a (14) keplet szerint

T1 = 0·0028 . 162 =' 0·4536
szemelykocsi-tengely felelne meg kilometerenkent. A szemelykocsik arat tengelyenkent 2000 forintm veve, a szemelykocsik
szaporitasa czimen szükseges összeg kilometercnkent [)(J7 forintra becsülhetö.
A teberforgalom fajlagos sürüsege az 1888-iki 788-r61
946-m emelkedven, a kilometerkenti tonnakilometerek szaporodasa 158. Ennek a (16) keplet szerint
1~

= 0·007 . 158 = 1·106

teherkocsi-tengely felelne meg kilometerkent, vagy a teberkocsik
arat tengelyenkent 800 forintra veve 885 forint kiadas kilometerkent.
A jar6mü-allomany kiegeszitesenek összes költsege e szerint
kilometerkent kerekszamban 3300 forintra. tehetö, a mi az illetö
vonalak 5700 kilometernyi hosszusaga miatt kerekszamban
összesen közel 20 milli6 forintnyi berubazast*) mutat.
A kilometerkenti 3300 forintnak evi 5%-os kamataib61
egy napra atlag 45 krajczar esik, a mi a C) alatt kiszamitott
8·59 frt naponkenti tiszta hozadeknak csak 50/o-at teszi, ugy
hogy a vonatoknak a sürübb forgalom miatti tökeletesebb kihasznalasat feltetelezve, csakugyan remelhetö, hogy a val6saggal
eredö üzleti fölösleg a C) alatt kimutatott t ·5%-nyi apadason
kivül reszben a berubazas tökejenek kamatoztatasahoz is bozza
fog jarulni.

* * *
Az a velemeny, a melyet magunknak a megelözö fejtegete. sek nyoman arr61 a befolyasr61 kepezbetünk, a melyet a sz6ban
*) E szamitasnal magat61 erthetöleg az van feltetelezve, hogy az
1888-iki jar6mü-allomany az akkori szüksegletnek teljesen megfelelt.
Ha ez illomany a szüksegletnel nagyobb vagy kisebb lett volna, a beruhazas összege megfelelöleg kisebbedik illetöleg nagyobbodik, - de ez a
különbseg nem eredven a dijszabä.s reformjab61, itt mellözhetö volt.
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forg6 tarifa-leszallitas az illetö vasiüvonalak jö'veclelmezösegere
gyakorolni fog, ha nem is egyezik teljesen a r6zsasabb hivatalos
velemenynyel, de megis igen keclvezönek mondhatö.
A tarifa-leszallitas közvetlen hatasakepen nem remeljük
ugyanis - a közvetlenül küszöbön all6 evek atlagat ertve - a
tiszta· hozadek szambavehetö gyarapoclasat, cle viszont nem
tartjuk val6szinünek azt sem, hogy ez intezkedes a hozad-ek
csökkeneset ereclmenyezze. Az allam ennelfogva a tarifa-leszallitassal elert közgazdasagi elönyöket nezetünk szerint pusztan
azzal a koczk:izattal fizeti meg, a mely az ujabb beruhazasok
tökejenek bizonytalan kamatoztatasaban rejlik es nem habozunk
kimondani azon velemenyünket, hogy ezt az art a teljesitmenynyel szemben igen mersekeltnek tartjuk, annyival inkabb,
mert a beruhazand6 töke egyuttal hatalmas tenyezöje lesz a
magyar ipar föllendülesenek es mert bizonyara nem tulsagosan
tavoli idökben vasutaink forgalma mar a termeszetes fejlödes
soran is annyira fokoz6dni fog, hogy az allam hozzajarulasat a
sz6ban forg6 töke kamatoztatasa körül üi teljesen megszüntesse.
A leszallitas elöidezte közgazdasagi hatasnak jellemzese
tlü esven ertekezesünk kereten, e tekintetben csak annak a
fölemlitesere szoritkozunk, hogy a dijszabas sz6ban forg6 reformja közvetlen következt6ben vasutainkon a forgalo:in sürüsege mintegy 300/o-kal fokozödott, a mire ez impulsus nelkül
egy evtized alatt is alig szamithattunk volna. E forgalom-gyarapodas egyuttal nepünk vagyonanak gyarapoclasat, nemzetünk
erösbödeset jelenti, es igy bizonyara hatalmas lepest kepez azon
lazas törekvesünkben, hogy - a multak mulasztasait pötolva a nagy kulturallamok elöhaladasat megközelitsük.
A polgari utasoknak nyujtott 300/o-nyi kedvezmeny a szemelyforgalomban majdnem ugy hat, mintha a tavolsagok ugyanazon aranyban kisebbedtek volna, -vagy mert a területek e tavolsagok negyzetevel aranyosak - mintha az orszag területe,
azonos nepesseg mellett, elöbbi kiterjedesenek mintegy 0·4-ed
reszere összevonödott volna.
A nepesseg ennelfogva a szemelydijszabas reven virtualis
ertelemben a megelözö allapotnak 2·5-szeresere sürüsödött, ugy
hogy közgazdasagunk ezentül az eddiginel kedvezöbb alapokon
indulhat.
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A szemelyforgalom könnyitese a mindennapi tapasztalat szerint mozgekonynya tette nepünk ama retegjeit is, a
melyek ekkoraig születeshelyükhöz szinte oda voltak rögzitve,
ezek folytan ezentul a kulturanak es a gazdasagi fejlödes modern
eszközeinek az eddiginel gyorsabb terfoglalasara szamithatunk;
valamint arra is - a mi minket a vasutak jövedelmezösegenek
tanulmanyozasa alkalmaval legközvetlenebbül erdekel - bogy
vasutaink forgalma, a mely mindezeknek fokmeröjet kepezi,
ezentul az eddiginel gyorsabb a.ranyban fog elenkülni.
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