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bizottmánynak a levelezési jog. — Az indítvány ellenvetés nélkül elfogad-
tatik. 

12) Felolvastatik a Yl-ik szakosztály kivánata, kéretnék fel, Pest városa 
tanácsa a kiirt pályaliirdetést megsemmisítő határozata visszavonására. Elnök 
úr felkéretik a Pest városi tanácshoz intézendő kérelem szerkesztésére egy bi-
zottmányt hívni össze, mely munkálatait a f. hó 8-án tartandó rendkivüli ülé-
sen a választmány elé terjeszsze. 

XIV ik választmányi ülés martius 8-án. 
1) Az alapszabályok átnézésére kiküldött bizottmány nevében Hieronymi 

Károly igazgató tesz jelentést, — kifejtvén, hogy a bizottmány a szóban forgó 
tervezeten néhány stylaris változtatáson kivül csak oly javításokat tett, melyek 
a közgyűlés által óhajtott egyéb újítások logikai következményei. — Az alap-
szabálytervezet azon megjegyzéssel határoztatik k i u y o m t a t a n d ó n a k , hogy a 15. 
pont fönérintett változtatása, mint olyan, melyet nem a közgyűlés határozott, 
de mely egyébként mégis szükségesnek ítéltetett, — a vidéki tagok figyelmébe 
ajánltassék. 

Herrich Károly egyleti tag azon óhajt fejezi ki, vétetnék fel az ö általa 
tett indítvány is (1. közgyűlési jegyzőkönyv 5-ik pont) az alapszabály-terve-
zetbe. — A formulázott indítvány adassék függelékképen az alapszabály ter-
vezethoz, megjegyeztetvén, hogy a közgyűlés feladata eldönteni, véglegesen 
felvétessék-e az illető czikk az alapszabályokba. 

Végre elnök által a legközelebbi rendkivüli közgyűlés hozatván szóba, 
annak megtartására f. é. ápril 19-ike tűzetik ki. 

2) A Pest város által visszavont pályahirdetés tárgyában kiküldött bizott-
mány nevében Szkalnitzky Antal egyleti tag felolvassa a Vl-ik szakosztály e 
tárgyra vonatkozó jegyzőkönyvét, mire az ülés rövid időre fölfüggesztetvén, 
a Pestvárosa közgyűléséhez intézendő beadvány azonnali szerkesztésére Ambro-
zowich Béla, Hieronymi Károly és Szkalnitzky Antal tagok bizottmányilag 
küldetnek ki. Fél órai szünet után ezen bizottmány nevében Hieronymi Károly 
felolvassa a tervezett beadványt. — A beadvány csekély módosításokkal elfo-
gadtatik, és annak minél előbb kézbesítése határoztatik. 

A középitészeti szakosztály által a Pest városi épitési rend-
szabályok átvizsgálása tárgyában kiküldött bizottságnak 

V É L E M É N Y E . 
A magyar mérnök-egyesület Vl-ik középitészeti osztálya, a minisztérium 

által e czélból egybehitt enquoto tanácskozmány által készített és az egyesület-
tel közölt Pest városi építészeti rendszabály-tervezet átvizsgálására, és a fölött 
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adandó vélemény kidolgozását a egy albizottmányt küldött ki, melynek tagjai 
Ybl Miklós elnöklete alatt Koch Henrik, Kauser Lipót,^Pucher József, Szkal-
nitzky Antal és Beukó Károly (mint póttag) va lának . Ámbár a bizottmány ré-
széről más szaktársak is megliivattak az illető tanácskozásokra, sajnosan kell 
bevallani, hogy azokban a nevezett bizottmányi tagokon kiviil csak Feszi Fri-
gyes és Weber Antal helybeli épitész urak vettek részt. 

Hasonlókép sajnálattal kell itt megemlíteni, hogy több rendbeli Ígéretek 
daczára ez ügyre vonatkozó sem szóbeli, sem Írásban foglalt észrevételek vagy 
adatok a bizottmánynyal, mely azokat a szabályok megvitatásánál tekintetbe 
vehette volna, nem közöltettek. 

Az albizottmány munkálatát a következőkben bátorkodunk előterjeszteni. 
Miután már a tervezett szabályok első olvasásánál heves vita támadt, az 

egyes pontok vétettek részletes és beható tárgyalás alá, mely alkalommal azok-
nak részben való változtatása mutatkozott kívánatosnak. 

Bár mennyire ágaztak is el a bizottmányi tagok véleményei mégis egyet-
értettek abban, hogy a még mindég szabályban lévő építési rendszabályok szer-
kesztése óta, Pest városnak viszonyai oly tetemesen megváltoztak, hogy az új-
ból szerkesztendő szabályokban egyrészt azon megváltozott viszonyokra, más-
részt pedig a technikai tudományok azóta történt haladására és követelmé-
nyeire egyaránt figyelemmel kell lenni. 

Mindenekelőtt szükségesnek tar t ja az albizottmány, hogy 
1-ör. Mindazon hivatalos eljárások, melyek az építés megkezdése előtt 

teendők, minden az ügy menetét lassító formalitásoktól megszabadíttassanak, 
és hogy azon feltételek, melyekhez az építési engedélynek elnyerése kötve 
leend, a mostani viszonyoknak megfelelő módon állapíttassanak meg. 

2. Hogy azon általánosan nyilvánúló kívánatnak, miszerént olcsó lak-
házak előállítása megkönnyítessék, meglehessen felelni: szükségesnek tartja a 
bizottmány, hogy tekintettel a biztonsági és állandósági igényekre, a szerkezet 
megválasztása, és annak erőssége az egyes részekben, az épités vezetőjére bi-
zattassék annak személyes és szigorú felelőssége melleit; ellenben pedig arra 
különös figyelem fordittassék, hogy az építések vezetése csak oly egyéneknek 
engedtessék meg, kik ismereteik és tapasztalásaik folytán erre lcépesitvék. 

3. Hogy végre azon építési bizottmány, mely az építési rendszabályok 
szigorú megtartására fog felügyelni, kiválóan szakértők köréből választassék. 
minden tekintet nélkül arra, hogy az illető, városi képviselő-e, vagy sem ! 

Ezek voltak azon sarkalatos nézetek, melyekből a bizottmány tanácsko-
zásában kiindult. Hogy mennyiro sikerült a bizottmánynak minden egyes eset-
ben ezeknek megfelelni, a mellékelt építési rendszabályok azon példányából 
vehető ki, melybe a bizottmány észrevételei és a javasolt szerkezet-változtatá-
sok bejegyeztettek. YBL MIKLÓS. 

ZOFÁIIL GUSZTÁF 
jegyző. 


