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AZ EGYESÜLET TÁRGYALÁSAI. 

April hó lí) éu tartott rendk. 3-ik közgyűlés. 

Az eddigi alapszabályok megváltoztatására, azok értelmében, a választ-
mány által 1868. april hó lí*-ére összehívott rendkivüli közgyűlésen e napon 
reggeli 10 órakor körülbelül 50 tag jelent meg az egylet helyiségeiben. —• 
Elnök ur távollétében Sztoczek József alelnök elnökölt, — ki a jelenlevőket 
melegen üdvözölvén, azon megjegyzéssel nyitja meg az ülést, hogy Hentz 
Antal egyleti tag alapszabály-tervezete, melyet az utolsó közgyűlés a tagok-
nek megküldeni rendelt, nem mellékeltethetett a meghívókhoz, miután a kér-
déses alapszabály-tervezet szerzője által mindeddig be nem küldetett. 

1) Felolvastatik a mult közgyűlés jegyzőkönyve, mely annak idejében 
időh'ányból nem hitelesíttetett. Semminemű észrevétel nem tétetik. 

2) Molnár Pál egylettag, vonatkozással a kir. családban közel jövőre 
várt örömteljes eseményre, indítványozza, fejezné ez alkalommal a m. mérnök 
egylet is ki hódolatteljes üdvözletét a fejedelemnőnek. —Elnök ur a jelenlevők 
osztatlan véleményét gondolja kifejezni, midőn az indítványt örömmel fogad-
va, felkéri az közgyűlést, bizza meg a választmányt a kellő intézkedések meg-
tevésével. — Az indítvány egyhangúlag elfogadtatik. 

3) A f. évi rendes közgyűlés utmutatásai alapján az egyl. titkár által ki-
dolgozott, és a tagoknak megküldött alapszabály-tervezet tárgyalása lévén 
napirenden, a közgyűlés kijelöli a kívánt módosításokat és véglegesen úgy ál-
lapítja meg az egylet alapszabályait, a mint azok a '/. alatti mellékletben fog-
laltatnak. 

4) Ezzel a napirendre kitűzött ügyek ki meríttetvén, elnök ur megkö-
szöni a jelenlevők figyelmét és a f. évi rendes, valamint a jelen közgyűlés 
jegyzökönyve hitelesítésére, és a főnemiitett '/. alatti alapszabályok átvizsgá" 

(Az alapszabályok az egyleti t agoknak annak idejében meg fognak küldetni .) 



lására ') Győri Lajos, Molnár Pál, Mitterdorfer Ferencz, tagokból álló bizott-
mányt kérvén fel, délután 1% órakor az ülést bezárja. 

XTI1I. választmányi iilés junius hó 7-kén. 

1) Felolvastatik Haynald István választmányi tag inditványa, tárgyal-
tassék a közmunka kérdése egyidejűleg az állami útak kezelése kérdésével. — 
Az indítvány véleményadás végett az I-ső szakosztálynak adandó ki. 

2) Felolvastatik a folyó hó 6-kán tartott egyetemes ülés jegyzőkönyve. 
— Tudomásul vétetik. 

3) Az állami útak kezelése illetőleg megvámolása kérdésében kiküldött 
bizottmány jelentéséből felolvastatnak azon változtatások, melyek a munká-
latban a f. hó 6-ki egyetemes ülésen állapíttattak meg. — A jelentés elfogad-
tatik és igazgató ur annak 2000 példányban kinyomtatásával bizatik meg. 

A jelentésnek az országgyűlés előterjesztése és a képviselők közötti el-
osztása alkalmas úton eszközlendő. — Nem különben az az egyleti tagoknak, 
a közlekedési minisztériumnak, és a törvényhatóságoknak is megküldendő. 

4) Titkár előterjeszti Lejtény Ferencz e. t. kérvényét, segélné az'egylet 
tagjai körében nyitandó előfizetés által a kőutak fölött irt munkája kinyom-
tatását. — A munka véleményadás végett az I-ső szakosztálynak adandó ki. 

5) Titkár közli a gépészeti szakosztály május hó 19-kén tartott ülése 
jegyzőkönyvi kivonatát. — Határoztatik a) Wiebe „Skizzenbuch für lűgenieure 
und Maschínenbauer" czimü munkájának 45. füzete 30 tallérért megtartandó 
ha a pénztár állapota azt lehetővé teszi, — minek megvizsgálásával a titkár 
bizatik meg. b) Ilőke Dániel e. t. indítvány a értelmében a gépészeti szakosz-
tály által készitett programm litografirozandó s azon iparvállalatoknak kül-
dendő meg, melyek a fönemlitett jegyzőkönyvi kivonathoz mellékelt jegyzék-
ben foglaltatnak. 

6) Titkár átadja Jánoska Nándor egylettag által az egyletnek emlékül 
adományozott Brockhaus-féle „Conversations-Lexicon"-t. — Az egylet köszö-
nete levélben fejezendő ki. 

7) Bemutatja Wissgrill bécsi gőz fürész-malom tulajdonos által beküldött 
lecztámla (Lattentuch) leírását. — Tudomásul van. 

8) Közli, hogy a német mérnök egylet szerkesztősége a csereviszonyt el 
nem fogadja. — Tudomásul van. 

9) Hieronymi Károly igazgató felolvassa az előfizetési felhivást, melyet 
a szerkesztő bizottmány a választmány megbízásából Bodoky Lajos egylettag 
Humphrey és Abbot munkája után irt müve részére szerkesztett. - A terve-
zett felhívás változás nélkül elfogadtatik és igazgató úr annak kinyomtatásá-
val bizatik meg. 

•10) Titkár közli Brückenberg János kérelmét, tiirültetnék ki az egyleti 



tagok névsorából, miután neve oda tudta nélkül jegyeztetett be. A választ-
mány a kérelemnek engedni határoz, elrendeli azonban, hogy a kérelmező 
azon állitása megczáfolására, hogy tudta nélkül igtattatott az egyleti tagok 
közé — néki sajátkezű aláírásával ellátott nyilatkozata megküldessék. 

11) Jelenti, hogy Kissházy Gyula e. t. felkérte az egyletet, íratnék le a 
mód, a melyen barnaszénnel meszet, téglát és díszedényt égetni lehet, vagy 
jelöltetnének ki az illető szakmunkák. — Az ügy Wartha Vincze egylettag-
nak adandó át. 

12) Tagokul jelentetnek : Asbóth Géza mérnök Fuzinén. — Konrád Já-
nos mérnök Hm. Vásárhelyen. 

K i v o n a t 
a m. mérnök egylet VI-dik vagyis középitészeti osztályának 1868. évi julius 

hó 28-kán tartott rendes osztály ülésének 

Jegyzökönyvéből. 
3. Második tárgyul a Hencz Antal indítványa folytán egy bizottság által 

készített s az osztály által már egy ízben behatón tárgyat pályázati szabály ügye 
levén kitűzve, a jegyző által az említett tárgyalás pontozatai alapján össze-
állított szabályterv olvastatott fel, mely egyetlen csekély változtatással egész 
terjedelmében elfogadtatván, jegyzőnek meghagyatott: miszerint e dolgozat 
azon kérelemmel tétessék át a választmányhoz, hogy az eshetőleg a többi 
osztályokkal is netaláni hozzászólás végett közöltetvén, a. in. k. közmunka és 
közlekedési minisztériumhoz a választmány részéről azon alázatos kérelemmel 
terjesztessék fel: miszerint az újon készülő építkezési rendszabályok megálla-
pításánál e tervezetet is lehetőleg figyelembe venni méltoztássék. 

Megjegyzés 
A választmány ez indítványt elfogadva, a tervezet t a többi szakosztályok-

nak is megküldeni határozta, egyszersmind annak az egyleti közlönyben ki-
nyomatását is elrendelvén, hogy igy a vidéki tagoknak is alkalom adassék 
netalán megjegyzéseik érvényesítésére. 

Nyilvános pályázati szabályzat. 
ELSŐ RÉSZ. 

P r o g r a m m. 
A pályázat kihirdetése alkalmával közzé teendő programm a követke-

zőket tartalmazza : 
1. A tervezendő épület czéljának és föladatának pontos meghatározását, 



valamint a terjedelemre s minden egyéb hely: körülményekre vonatkozó ada-
tot, és minden külön kelléket és kívánalmat. 

2) Kiteendő abban azon összeg, mibe a tervezendő építménynek kerülnie 
szabad; és pedig : 

a) vagy határozottan; 
b) vagy csak közelítő meghatározással. 
3. Minden programmban okvetlenül kiteendő az is: 
a) hogy a pályázó müvek legjobbjának csak akkor adatik ki a kitűzött 

díj, ha átalános becsű s az igényeknek tökéletesen megfelel; vagy hogy 
b) a beérkezendő pályamüvek közül a viszonylagosan legjobbnak Íté-

lendő — dijaztatik. 
Megjegyzendő azonban, hogy az a) esetben is a viszonylagosan legjobb 

pályamű a kitűzött dijnak legalább felével mindenesetre dijaztassék; mely ha-
tározmány a másod, harmad stb rangú díjakra is érvényes. 

4) A pályázási határnap és a boadás helye a programmban pontosan kö-
rülírandó. 

5) A pályázati programm a hivatalos lapon kivül legalább még kettőjében 
a magyar, és kettejében a német legolvasottabb lapoknak közöltessék. 

6) A programm összeállításában egy szakértő okvetlen részt vegyen, ki 
aztán maga nem versenyezhet; de kire nézve óhajtandó, hogy annak idejében, a 
a bírálók között helyet foglaljon. 

7) Az is meg legyen említve a programmban, hogy a pályázati határidő 
elmulta után négy nappal a pályamüvek bizottmányilag fognak felbontatni, s 
azután legalább 8 napig valamely nyilvános helyiségben (mi ha a pályázás 
Pesten történt, legczélszerübben a m. mérnök egyleti holyiségben történhetik) 
köszemlére kitétetni. 

8) A kitűzendő első díj legalább is az illető építkezési rendszabályoknak 
az építészek díjazására vonatkozó határozatainak feleljen meg. 

9) Jelentessék ki a programmban határozottan: vájjon az első díjjal az 
épitkezés vezetése is össze van-e kötve vagy sem ? Továbbá az is: hogy az 
építkezés vezetéseért mily külön díjazás vár az illető nyertes pályázóra? 

10) Végre megjegyeztetik, hogy a pályanyertes müvek azellemi része 
itánti tulajdonjog minden esetben a tervezőé marad. 

MÁSODIK RÉSZ 

P á l y á z a t i e l j á r á s . 

1) Valamenyi pályamű a szerző nevének szigorú titokban tartása mellett, 
jeligével ellátva, a programmban kitűzött határidőig vagy az illető megjelölt 
helyen kézbesítendő, vagy valamely postaállomáson postára adandó, vevény 
mellett, mely szükség esetén igazolásul szolgálhat. Minden pályaműhöz a szer-
ző nevét és lakását rejtő jeligés levélke mellékeltelsék. 

M. mérnök-egyesület közi. II. köt. 2 3 
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2) A jelige se a pályamüvön, se a levélen ne legyen a szerző keze-
irása. 

3) Álnevű szerző pályanyertes nem lehet. 
4) A pályázó müvek feleljenek meg minden tekintetben a programm 

pontozatainak. Az I-ső rész 2-ik pontjának a) része olyképen értendő: hogy a 
szigorúan meghatározott összeg határain felül vagy alul 5%-nyi, a b) alatti 
rész pedig úgy: hogy a kiirt összegen szintén felül vagy alul 2%-nyi mozog-
hatási tér engedtetik. 

5) A pályázatból az oly pályamüvek, melyek a kitűzött határidőig be 
nem küldettek, illetőleg postára nem adattak, s általában mindazok, melyek 
az ezt közvetlen megelőzött 4 pont föltételeinek meg nem felelnek, ki vannak 
zárva. 

A beérkezett pályamüvek legfellcbb 14 nap alatt a lefolyt 8 napi kiállí-
tási idő után a pályabii'áiók által megbirálandók, kik azután a nyerteseknek 
jelentett müvek jeligés leveleit felbontják, s a dijazandókat mindazon lapok-
ban, melyekben a pályázat hirdetve volt, nyilvánosan megnevezik. 

7) A nem nyertes pályamüvek jeligés leveleit nyilvánosan elégetik. 
8) Minden dijat nem nyert pályamüvek, melyek a díjazás napjától szá-

mított 3 hó alatt, kellő igazolvány mellett el nem vitetnek, a magy. mérnök-
egylet tulajdonaivá lesznek; mely aztán róluk tetszése szerint rendelkezik. 

9) A pályanyertes tervezet eredeti példánya, vagy legalább egy fény-
képezett másolata okvetlen küldessék meg annak idejében a m. mérnök-egy-
let számára. 

10) Minden pályázó, ha óhajt ja, egy másolatát a pályakoszomzott 
műnek nyeri jutalmul a pályazatbani részvételeért. 

11) A mennyiben pályázatképes müvek léteznének, a kiirt dijak vagy 
egészben, vagy az I-ső rész második pontja értelmében felerészben minden 
esetre kiadandók. 

12) A pályázathirdető, pályabirák, és pályázók közt felmerülhető min-
dennemű nehézség vagy viszály ügyében a m. k. közmunka- és közlekedési 
minisztérium képezi a felebbezési bíróságot. 

HARMADIK RÉSZ 
A pályabirák. 

1) Pályázó, birói tisztelt nem vállalhat. 
2) Pályabirák páratlan számmal, és pedig legalább öten, s legfelebb ki-

lenczen, nagyobbrészt műszaki egyének legyenek. 
3.) Emlékszerü jelleggel bíró (monumental) építményeknél a bírálók kö-

zött a külföld építészei is képviselve legyenek. 
4.) Azon esetben, ha a bírálók többsége oly értelmű Ítéletben állapodnék 

meg, hogy a pályázó müvek között általános becsű egy sincs, köteles a bíráló 
bizottság ez Ítéletét nyilvánosan indokolni. 
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5) A pályabirák azon 8 napi időszak alatt választatnak meg, midőn a 
pályamüvek közszemlére kiállitvák. 

Pályázati hirdetmény. 
Szabad s királyi Győr városa közgyűlése részéről az üresedésben levő 

városi mérnöki állomásra pályázat nyittattik. 
Ezen állomással 1000 frt, azaz egy ezer osztrák értékű forint évi fize-

tés van egybekötve; a megválasztandó mérnöknek pedig hivatalos teendőihez 
tartozand, a városnak minden techikai ügyeit és munkálatait vezetni, és a 
mérnöki munkálatokat teljesiteni, mire nézve a hatáskört körvonalozó szabály-
zat e polgármesteri hivatalban meg tekinthető. 

A pályázni szándékozók felhivatnak, miszerint kellőleg felszerelt kérvé-
nyeiket e város polgármesteri hivatalahoz 186ü-ík évi Január hó első napjáig 
benyújtsák. 

Kelt Győrött az 1868-iki Oct. hó 13-án tartott városi rendes közgyü-
lésbö'. K au t z G u s z t á v m. p. 

főjegyző. 

Figyelmeztetés. 
Tóth Ágoston tagtársunk előfizetést nyit „a helyszínrajz és földkép készítés 

történelme, elmélete és jelen állása" czimü munkájára ajánljuk, tagtársaink figyel-
mébe. 


