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TÖRVÉNYEK, RENDELVÉNYEK, OKMÁNYOK.
2) A vallás- és közoktatási 111. kir. minister rendelete a mérnöki és gépészmérnöki diplomák é s műegyetemi szigorlatok tárgyában.
A magyarországi műegyetemi szigorlatok rendezése, a technikai képességi okmányok megállapítása, az azok érvényessége körüli kételyek elhárítása, nem különben a technikai szaktudományok fejlődése érdeméhen a következőket rendelem.
A tanulmányaikat végzett és közszolgálatba lépni ^szándékozó technikai
tanulókra nézve eddigelé gyakorlatban volt úgynevezett államvizsgáitTneg-"Saüuugk, és ezek helyébe a mérnöki, s gépész-mérnöki szakosztályokat illetőleg technikai .szigorlatok lépnek életbe ; megjegyeztetvén, hogy a vegyeszi és
később felállítandó építészi szakosztályokra nézve, mihelyt a körülmények engedik, ugyanazon elv fog alkalmazásba vétetni.
Ennek alapján mindazok, kik a szigorlatokat minden tekintetben kellő
sikerrel állották ki, képességi okmányt (diplomát) nyernek.
A nyilvánosan tartandó szigorlatokra kivétel nélkül csak is azok bocsáttathatnak, kik az egyik, vagy másik technikai szakosztályba sorozott öszszes tantárgyakat rendesen és jó sikerrel végezték, mit mindenkor előlegesen
és hitelesen tartoznak igazolni.
A vizsgáló bizottmány, a ni. k. közmunka- s közlekedési ministerium által
kijelölendő szakférfiú elnöklete és a magy. k. műegyetem igazgatóságnak alelnöklete alatt, a műegyetemi rendes tanárokból áll.
A szigorlatoknál jelen lesz mindenkor egy a vallás- és közoktatási magy.
kir. ministerium által kinevezendő egyén, kinek feladata leszen a szigorlatok
rendes menetét tanügyi szempontból figyelemmel kisérni, s az egyes szigorlatok eredményét, nemkülönben a technikai szigorlatok általános menete körüli
észrevételeit a vallás- és közoktatási ministeriumnak feljelenteni.
A kiállítandó képességi okmányban (diploma) a megvizsgáltnak elméleti
és gyakorlati képessége részletesen kitüntetendő.
A képességi okmány tulajdonosát arra minősíti, hogy állami, lUfigy.elővárosi, vagy bármely közszolgálatba lépheti mint szakértő, hiteles véleményt adhat, technikai intézetnél szaktanári állomásra igényt tarthat, megjegyeztetvén,
hogy a műegyetemi képességi okmány, ;t polgári jogok gyakorlatára nézve
más felsőbb_ tantintézetek diplomáival, teljesen és mindenben egyenlőnek tekintendő.
Miután a műegyetemnél gyakorlatban levő díjnélküli évi vizsgálatok a
tanulók előmenetelének kipuhatolására és a tanulási-ösztön fentartására, az
egyszerű examinatoriumoknál sokkal alkalmasabbak, az évi vizsgák a magy.

145
kir. műegyetemnél ezentúl is fentartandók — és pedig olykép, hogy a diploma
elnyerésére rendelt szigorlatokra, csak azok bocsáthatók, kik előlegesen igazolják, hogy az illető szakosztály minden tantárgyait, a mint azok az illető
tanrendben előadvák, jó sikerrel és rendesen hallgatták; magától értetvén,
hogy bármely szakosztálybeli tanuló, magasabb osztályba csakis az évi vizsgák kellő letétele után léphet.
Minden szakosztályban, a tantárgyak számához képest, két vagy három
szigorlat tartatik, olykép, hogy egy-egy szigorlatnak csak két tantárgyra szabad terjeszkedni.
A szigorlatoknak három év leforgása alatt be kell fejeztetniük.
A szigorlatok kellő felügyelet alatt, részint zárt helyen készítendő Írásbeli dolgozatokból, melyeknél a vizsgálók által kijelelt segédeszközökön kivül
a feladatok megoldását segítő könyvek, vagy irományok használata meg nem
engedtetik, részint szóbeli megvizsgálásból állanak.
A mérnöki szakosztályban három szigorlati vizsgálat tartatik, úgymint:
a) a gyakorlati mértanból, kapcsolatban a felsőbb geodaesiával — és a
felsőbb mennyiségtanból; szigorlati díj 25 ft.
b) a műszaki természettanból, az erőmű- és géptanból. — Szigorlati díj
25 forint.
c) a száraz és vízépítészetből, kapcsolatban a műépítészettel. Szigorlati
díj 30 ft.
A gépészeti szakosztályban szintén három szigorlat tartatik, úgymint:
a) a műszaki természettanból és vegyészeti iparműtanból. — Szigorlati
díj 25 ft.
b) a felsőbb mennyiségtanból és az erőmű géptanból. — Szigorlati díj
25 forint.
c) a gépszerkezettanból és az iparműtanból (mechanische Technologie.)
Szigorlati díj 25 ft.
A szigorlati díjak vissza nem adatnak, és ismétlés esetében újólag leteendők.
A diploma kiállítási költsége külön fizetendő.
Azon feltételek teljesítésén kivül, melyek az egyik vagy másik szakosztálybeli diploma elnyerésére megkívántatnak, még a következő két általános
feltétel kivántatik bármely diploma elnyerésére, ugyanis:
Minden megvizsgálandó, a szorosan vett szakosztálybeli tantárgyakon
kivül, tartozik kimutatni, hogy a nemzetgazdászatot, a váltójogot és az ügyirálytant, — a gépészi diplomát elnyerni óhajtó pedig,' az említetteken kívül
még azt is, hogy a gyári könyvvitelt jó sikerrel végezte.
Mielőtt a diploma kiadatnék, az illető tartozik kimutatni, hogy valamely
technikai vállalatnál, vagy gyárban szakjában kellő gyakorlati jártasságot
szerzett magának.
M. mérnök-egyesület

köti.
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E gyakorlati idő a gépészeknél két évre, mérnökökre nézve, kik a gyakorlat egy részét már az intézetben, az illető tanár vezetésé alatt végzik, egy
évre terjed; a gyakorlatot a szigorlatok után is lehet kimutatni, ennek igazolása
azonban minden esetben a diploma kézbesítése előtt szükséges. Ebbeli intézkedéseim a jövő tanév elejével lépnek hatályba.
Azokra nézve pedig, kik technikai pályájukat ez idő előtt végezték, a
következőket rendelem:
Azok, kik a hajdani mérnöki intézet és ezzel együtt a mérnöki diploma
megszüntetése óta az 1867-iki tanév végéig látogatván a hazai vagy más technikai főtanintézetet, a felsőbb mennyiségtan, a gyakorlati mértan, az erőmügéptan, a száraz- és vízépítészetre nézve jó osztályzatú vizsgálati bizonyítványt
mutatnak fel, jelentkezésük esetében úgynevezett absolutoriumot nyernek,
mely a jelen rendeletem szerint ezentúl kiállítandó rendes diplomával, mind a
közszolgálati képesség, mind a polgári jogok gyakorlása tekintetében mindenben teljesen egyenlőnek tekintendő.
Azon esetben pedig, ha valaki az említettek közül a jelen rendeletemben
körülírt szigorlatoknak kívánná magát alávetni, mire azonban nem köteleztetik, a szigorlatok kellő letétele után diplomát nyer.
Az 1850 évig diplomát nyert mérnökök a jelen intézkedésem alapján
diplomát kapott szakférfiakkal szintén minden irányban egyenlőknek tekintendők.
Azok végre, kik az elemi mennyiségtanból és a gyakorlati mértanból
műegyetemi rendes bizonyítványnyal birnak, és egy szigorlatnak, melyen a
gyakorlati mértanból és az úrbéri törvényekből vizsgáltatnak meg, alávetik
magukat, földmérői diplomát nyernek, mely tulajdonosát csak a felmérések,
úrbéri szabályozások és határvillongásoknál előfordúló mérnöki munkálatok
vezetésére képesíti.
A diploma kinyerése előtt azonban szintén tartoznak igazolni azt, hogy
földmérési és úrbéri rendezési mérnöki munkálatokkal két évig foglalkoztak,
és e teendőkben kellő jártasságot szereztek magoknak.
E földmérői szigorlat letételére azonban a jövő tanév elejétől számítandó
három évi zárbatáridő engedtetik csak, mely időszakon túl ily földmérői diploma többé senkinek sem fog kiszolgáltatni.
Budán 1867. évi september hó 25-én.

