
TÖRVÉNYEK, RENDELETEK ÉS OKMÁNYOK. 

A vallás- és közoktatási magyar királyi ministernek a 
királyi József-műegyetemi szigorlatok és oklevelek tár-
gyában az 1867-ik évi september lió 25-én 934. sz. a. kibo 
csátott s a „Budapesti Közlöny" 1867-ik évi 189-ik számában 
közzétett rendelete kiegészítéséül még a következő részletek 

hozatnak a közönség tudomására : 
r 

I. A l t a l á n o s h a t á r o z m á n v o k . 
1. A műegyetemi szigorlatra kivétel nélkül csakis azok bocsáttathatnak, 

kik technikai tanulmányaikat az alább következő pontokban elsorolt követel-
mények szerint nyilvánosan végezték. 

2. A szigorlatot letenni szándékozók kötelesek a szigorlati díj lefizetése 
mellett, személyesen vagv írásban a műegyetem igazgatójánál jelentkezni, ki a 
vizsga idejét kitüzendi. 

3. A szigorlatok november 1-töl junius végéig tartatnak, kivéve a kará-
csonyi és húsvéti szünnapokat. 

4. A szigorlatok részint zárt helyen, kellő felügyelet alatt készítendő 
írásbeli dolgozatokból, részint nyilvános szóbeli megvizsgálásból állanak, az 
írásbeli vizsga megelőzvén mindig a szóbelit. 

;>. Az írásbeli és szóbeli szigorlatok, a mennyire lehetséges, egymásutáni 
napokon tartatnak. Az írásbeli szigorlat egy tárgyból legfellebb 6, a szóbeli 
pedig legfelebb 1 ',, óráig tarthat. 

6. A szóbeli vizsga befejeztével az eredmény a szigorlónak azonnal tud-
tára adatik, s az egymásra következő szigorlatok időközét a vizsgáló bizott-
mány ez alkalommal határozza meg. Azoknak, kik a szigorlatot kellő sikerrel 
ki nem állják, a vizsgáló bizottmány az ismétlési szigorlatra azonnal időt 
tűz ki. 

7. Az oklevélben képességi fokozat nem tétetik ki. A mérnöki és gépész-
mérnöki oklevél pergamenten és függő pecséttel állíttatik ki. Kiállítási díja 10 
frt. Az úrbéri földmérők oklevele regal-papiroson fehér pecséttel állíttatik ki. 
Kiállítási díja 5 frt. 

II. R é s z l e t e s h a t á r o z m á n y o k 
azokra vonatkozólag, kik műegyetemi tanulmányaikat az 1867/s"iki tanév 

után végezték. 
A") A mérnöki szigorlatokra csak azok bocsáthatók, kik előlegesen iga-

zolják, hogy a mérnöki szakosztály minden tantárgyát, nevezetesen : 
M. mérnök-egyesület közi. II. köt. 10 
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az elemi mennyiségtant, 
felsőbb mennyiségtan I. és II. folyamát, 
gyakorlati mértant, kapcsolatban a térképrajzolással, 
felsőbb geodaesiát, 
erőmű- és géptant, kapcsolatban a géprajzolással, 
kísérleti természettant, 
műszaki természettant, 
általános vegytant, 
ásványtant és földtant, 
miiszaki és díszítményi rajzot, 
leirati mértant, kapcsolatban a szerkesztésekkel, 
száraz építészetet, kapcsolatban a szerkesztésekkel, 
a víz- és hídépítészetet, kapcsolatban a szerkesztésekkel, 
az út- és vasútépítészetet, kapcsolatban a szerkesztésekkel, 
a műépítészet I. és II . folyamát, kapcsolatban a szerkesztésekkel, 
a nemzetgazdaságtant, váltójogot és ügyirálytant jó sikerrel végezték, s 

azt vizsgálati bizonyítványokkal igazolni képesek. 

IV) A gépészmérnöki szigorlatokra csak azok bocsáthatók, kik előlegesen 
igazolják, hogy a gépészmérnöki szakosztály minden tantárgyát, nevezetesen : 

elemi mennyiségtant, 
felsőbb mennyiségtan I. és II. folyamát, 
kísérleti természettant, 
műszaki természettant, 
általános vegytant, 
vegytani iparműtant, 
műszaki és díszítményi rajzot, 
leirati mértant, kapcsolatban a szerkesztésekkel, 
erőmű- és géptant, kapcsolatban a géprajzolással, 
mechanikai iparmütant, 
gépszerkezettan I. és 11. folyamát, kapcsolatban a szerkesztésekkel és 

tervezésekkel, 
a gőz- és léggépek elméletét, 
a nemzetgazdaságtaut, váltójogot, gyári könyvviteltant és ügyirálvtant 

jó sikerrel végezték, s ezt vizsgálati bizonyítványokkal igazolni képesek. 

C) A mérnöki és gépészmérnöki osztály azon hallgatóira nézve, kik tanul-
mányaikat az 1867

/s-iki tanév előtt kezdették, s ezen tanévben még folytatták, 
az imént elsorolt követelmények általában véve kötelezők; oly esetekben azon-
ban, hol a régi tanrendből az ú j tanrendbe az átmenet teljesen nem volt léte-
síthető, a műegyetem igazgatója minden egyes esetben az illető szigorló által 
követett, és a műegyetemi tanártestület által annak idejében helybenhagyott 
tanrend tekintetbe vételével fog intézkedni. 
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III. R é s z l e t e s h a t á r o z m á n y o k 
azokra vonatkozólag, kik műegyetemi tanulmányaikat az 186-%-iki tanév 

előtt végezték. 

A) Azok, kik a hajdani mérnöki intézet és ezzel együtt a mérnöki okle-
vél megszüntetése óta az 1867/s-iki tanév végéig látogatván a hazai vagy más 
technikai főtanintézetet, a felsőbb mennyiségtanból, gyakorlati mértanból, az 
erőmű- és géptanból, a száraz építészetből és vízépítészetből jó osztályzatú 
vizsgálati bizonyítványt mutatnak fel, jelentkezésük esetében mérnöki szigor-
latra bocsáthatók. 

Kzen mérnöki szigorlat azonban nem három, hanem csupán két szigor-
lati vizsgálatból áll, úgymint : 

ai A felsőbb mennyiségtanból és gyakorlati mértanból: szigorlati díj 
2ö forint. 

b) Az erőmű- és géptanból, a szárazépítészetből és vízépítészetből; szi-
gorlati díj 30 frt. 

B) Azok, kik a hajdani mérnöki intézet és ezzel együtt a mérnöki okle-
vél megszüntetése óta az 186T/s-iki t anévvége iga hazai királyi József-mű-
egyetemet. és azon magyarországi mérnökök, kik ugyanazon időszakban vala-
mely más technikai fötanintézetet látogatván, a felsőbb mennyiségtanból, gya-
korlati mértanból, erőmű- és géptanból, a szárazépítészetből és vízépítészetből 
jó sikerű bizonyítványt mutatnak fel, de a 11T-ik. czikk A pontjában körülírt 
mérnöki szigorlatoknak magukat alávetni nem akarják, jelentkezésük esetében 
a vizsgálati bizonyítványok visszatartása mellett mérnöki absolutoriumot 
nyernek, mely a III. czikk A pontjában körülírt mérnöki oklevéllel, mind a 
közszolgálati képesség, mind a polgári jogok gyakorlása tekintetében, minden-
ben teljesen egyenlőnek tekintendő. Ezen absolutorium regál-papiroson és 
fehér pecséttel állíttatik ki. 

Kiállítási díja 5 frt. — A visszatartott bizonyítványok az absolutorium 
kiszolgáltatása után megsemmisíttetnek. 

IV. A k ü l f ö l d ö n n y e r t 
mérnöki és gépészmérnöki oklevelek nostrificáltatása. 

Azon magyarországi mérnökök vagy gépészmérnökök, kik tanulmányai-
kat oly külföldi intézeten végezték, vagy végzendik, mely a közönséges isko-
lai bizonyítványokon kívül külön képességi oklevelet is állít ki, és kik ily 
mérnöki vagy gépészmérnöki diploma birtokában vannak, hogy hasonnemü 
hazai okmánynyal járó polgári jogokat és a közszolgálati képességet elnyer-
hessék, oklevelüket nostrificáltatni tartoznak. Mire nézve a műegyetem igaz-
gatójánál személyesen vagy írásban jelentkezvén, a nostrificálást a vizsgáló-
bizottmány a tudomány-egyetemnél szokásban lévő eljárás szerint intézi el. 

Budán. 1868- évi Junius 9-én. 
13* 


