
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 

I. 
253—1928. szám, 
1 I. 1. 

HIRDETMÉNY. ' 

Az 1928. évben a tavaszi erdészeti államvizsga 1928. év 
április hó 16-án és a rákövetkező napokon fog megtartatni. Az 
1928. év tavaszán erdészeti államvizsgát tenni szándékozókat 
felhívom, hogy a szabályszerűen felszerelt és kellően felbélyeg
zett kérvényeiket az ehhez szükséges engedély iránt a föld
mívelésügyi minisztérium erdészeti osztályának címére (Buda
pest, V., Kossuth Lajos-tér 11.) legkésőbb 1928. évi március hó 
5-ig küldjék be. 

Az erdészeti államvizsgára való bocsátásra mindazok igényt 
tarthatnak, akik a főiskola szabályszerű elvégzését záradékoll 
leckekönyvvé] igazolják. 

Az erdészeti államvizsga alkalmával 50 (ötven) pengő vizs
gadíjai kell fizetni. 

Budape-sl, 1928. évi január hó 16-án. 

M. kir. Földművelésügyi .Miniszter. 

II. 
Budapesti Mérnöki Kamata. 680—1928. sz. 

F E L H Í V Á S . 

1. 
A Budapesti Mérnöki Kamara felhívja mindazokat a magyar 

állampolgárokat és külföldieket, akik • Magyarország területén 
állandó lakással bírnak és valamely mérnöki cím használatára a 
mérnöki rendtartásról szóló 1923:XVII. t.-c. valamely rendelkezésé
nek megfelelően jogosultságot szereztek, de a mérnökök (címjogo
sultak) nyilvántartásába felvétel végett még mindig nem jelent
keztek, hogy jelentkezésüket a reájuk vonatkozó, multévi szeptem
ber hó 30-án lejárt határidő elmulasztásának igazolása mellett most 
már legkésőbb február hó végéig benyújtsák, mert ellenkező eset
ben a Kamara ellenük a kihágási eljárást hivatalból meg fogja 
indítani 

2. 
A Kamara felhívja azokat a mérnököket, akik jelentkeztek 

ugyan, de születési anyakönyvi kivonatukat, esetleges névváltozta
tásuk engedélyiratát, mérnöki oklevelüket, illetőleg utolsó iskolai 



bizonyítványukat még nem mutatták be, hogy ezt a jogkövetkez
mények terhe mellett február hó végéig pótolják. 

Továbbá azokat, akik jelentkezésük alkalmával á mérnöki 
munkásságuk jellemző adatainak megállapítására alkalmas konkrét 
adatokat nem, vagy nem kielégítően szolgáltatták, felhívja a 
Kamara, hogy ezt a hiányt legkésőbb ezévi február hó végéig 
pótolják az alábbiak figyelembevételével. 

aj A választmány a nyilvántartásnak a mérnök működésének 
jellemző adataira vonatkozó rovatát a mérnöki részletmunkakörök 
megjelölése céljára megállapított következő címszavak alkalmazásá
val fogja vezetni: 

Geodézia, útépítés, vasútépítés, hídépítés, vízépítés, lakóépületek és 
üzletházak, világi középületek, egyházi épületek, vígalmi épületek, ipari 
és gazdasági épületek, városrendezés, műemlékek, általános gépszer
kesztés, hőtechnika, elektrotechnika, hidraulikus és pneumatikus 
géptechnika, mezőgazdasági gépészet, szárazföldi járművek, vízi 
járművek, légi járművek, mechnikai technológia, elemzési munkák, 
anorganikus kémiai technológia, organikus kémiai technológia, 
elektrokémiai technológia, mezőgazdasági kémiai technológia, élelmi
szeripari technológia, bányaművelés, bányamérés, geológiai kutatá
sok, mélyfúrás, érc- és szénelőkészítés, bányagépészet, vaskohászat, 
fémkohászat, kohászati elemzések, erdőgazdasági üzem, erdőrendezés, 
gyárberendezések tervezése, tudományos működés, mechanikai 
anyagvizsgálat, közigazgatás, kereskedelem. 

b) Eme címszavak közül egyeseket az eset természetéhez képest 
a részletmunkakor szűkebb területét jelző szóval és a mérnök tényke
désének iminőségét jellemző szóval fogunk együttesen alkalmazni. 

c) A ténykedés miinőségét a következő szavak jellemzik: terve
zés (melynek fogalomkörébe tartozik az ellenőrzés, leszámolás, felül
vizsgálat is) , szerkesztés, építés, gyártás, igazgatás, üzemvezetés, 
fenntartás, becslés, laboratóriumi gyakorlat.-

Igy alkalmazzuk pl.: 
hídépítés, vashidak, tervezés; 
lakóépületek és üzletházak, tervezés, építés, becslés; 
szárazföldi járművek, vasúti vontatási üzem; 
anorganikus kémiai technológia, műtrágya, laboratóriumi gya

korlat, üzemvezetés; 
bányamívelés, szénbányászat, telepítés, üzemvezetés; 
vaskohászat, nagyolvasztó, tervezés, építés, vasmű-igazgatás, 

becslés; 
erdőrendezés, üzemterv, becslés, stb. 
Egy-egy ilyen címszónak vagy címszócsoportnak valakire alkal

mazása nem azit jelenti, hogy neki csak e-nré a munkára van joga, 
hanem csupán azt, hogy ebben már dolgozott. Nem jelenti tehát azt 



sem, hogy az, akiire ez a címszó még nem alkalmazható, mert 
még ily munkát nem végzett, ezt a munkát — ha arra szaktudása 
van — önállóan nem válllalhatná. 

d) Minden mérnökre csak azok a címszavak alkalmazhatók, 
amelyeknek megfelelő mérnöki működést konkrét adatok bejelenté
sével kimutatott, mely adatokért teljes felelősséggel tartozik. 

Az adatokat úgy kell bejelenteni, hogy a választmány megállapít
hassa, hogy a konkrét ténykedések alapján mely címszavak alkal
mazandók. 

így pl. aki bejelenti, hogy 1913—14-ben az x-i vasút n-i alagút-
jának tervezését és építését vezette, arra a „vasútépítés, alagút, ter
vezés és építés" megjelölést alkalmazzuk, aki csak általában azt je
lenti, hogy „alagutat épített", annak a bejelentését, mint ellemőriz-
hetetlent, figyelmen kívül hagyjuk. 

e) A kiegészítő jelentéseket kezelési okokból a beküldéshez hasz
nált boríték hátán és az iraton magán is a következő felirattal 
kel'l ellátni: 

• — •— •— ~— mérnök kiegészítő jelentése a 
mérnökök nyilvántartásához. 

Félreértések elkerülésére megjegyezzük, hogy az egyes mérnö
kök szakját (építészmérnök, gépészmérnök stb.) és működésének 
módját (magánmérnök, közalkalmazott stb.) a fenti címszavaktól 
függetlenül a nyilvántartás külön rovatában jegyezzük fel. 

A fent megadott határidőn túl érkező pótlások már csak utóla
gos kiegészítések gyanánt lesznek az előírt folyamatos nyilvántartási 
munka során figyelembe vehetők. 

Budapest, 1928 január 31. Budapesti Mérnöki Kamara. 

III. 

Budapesti Mérnöki Kamara, 681—1928. sz. 

F E L H Í V Á S . 

A Budapesti Mérnöki Kamara felhívja tagjait, hogy a kamarai 
ügyrend 137. §-a értelmében kiállítandó arcképes hivatalos igazolvá
nyok céljaira szükséges arcképüket február hó végéig a Kamarába 
beküldjék. 

Az arckép vizit (6X9 cm.) alakú, kemény kartonlapra felhúzott 
legyen és azt a képes oldalán és a hátoldalán is a tulajdonos névalá
írásával el kell látni. 

Az igazolvány kiállításának és lerovandó bélyegilletékének költ
ségeit a Kamara a felvételi jelentkezési díjból fedezi, tehát ez alka
lommal sem díjat, sem okmánybélyeget nem kell beküldeni. 

Budapest, 1928 január 31. Budapesti Mérnöki Kamara. 




