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Bevezetés.

A selmeczbánvai m. kir. bányászati és erdészeti főiskola 
feladata bányamérnökök, fém- és vaskohómérnökök s erdő
mérnökök gyakorlati irányú kiképzése tudományos alapon.

A főiskolai rendszabályok, melyek az egyes szakokra nézve 
megkívánt gyakorlati államvizsgára vonatkozó szabályokat is 
tartalmazzák, kívánatra bárkinek ingyen megküldetnek.

A főiskolán a következő gyűjtemények és taneszközök 
vannak, ú. m.:

1. a könyvtár,
2. az ásványtani, geológiai és paleontológiái gyűjtemény,
3. a vaskohászati gyűjtemény,
4. a fémkohászati gyűjtemény,
5. a fizikai és elektrotechnikai gyűjtemény,
6. az építéstani gyűjtemény,
7. a bányatani gyűjtemény,
8. a bánya- és földmértani gyűjtemény,
9. az erőmű- és géptani gyűjtemény,

10. az erdőhasználat és iparműtani, vadászati és halászati 
gyűjtemény,

11. az erdőtenyésztéstani, állattani, rovartani és növény
tani gyűjtemény,

12. rajzoláshoz való mintalapok és gipszminták.
13. gépműhely,
14. két botanikus kert és pedig az úgynevezett felső bota

nikus kert, melynek területe 3‘47 kát. hold (1*5 hektár), és az 
alsó botanikus kert, melynek területe 1*23 kát. hold (0*71 hektár).
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15. az úgynevezett kis-iblyei tanpagony; ennek kiterjedése
a) szántóföld _______ 2*17 hold
b) kert ___ ______  5-14 »
c) rét __ ___ ___ ______  83*50 »
cl) erdő____ — ______  390-72 »
e) terméketlen ______  16-44 »

összesen: 49797 hold.
A 19,580 kötetből álló könyvtár a főiskolai tanárok, tanár

segédek és ifjúság által használható mindennap délelőtt 9—12, 
délután 3—8 óráig.

A könyvtár mellett van az ifjúság számára egy szép és 
tágas olvasóterem.

A tanárok, adjunktusok és segédtanároknak számos szak
lap áll rendelkezésére.
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Első rész.

f

Á l ta l á n o s  h a t á r o z a t o k .
(Kivonat a főiskolai rendszabályokból s a bányászati, kohászati és erdészeti 

államvizsgákra vonatkozó szabályokból.)

A főiskolánál való fölvételhez megkívántatik:
1. A rendes hallgatóktól a gimnáziumi- vagy reáliskolai 

érettségi bizonyítvány.
2. A vendéghallgatóktól, a kik csak egyes tantárgyakat 

kívánnak hallgatni, önállóság és nagykorúság igazolása.
A fölvétel és beiratás minden tanév kezdetén október 6-án 

és 7-én történik. A fölvétetni óhajtó személyesen jelentkezik 
a főiskola rektoránál vagy helyettesénél és bemutatja azokat 
az eredeti okmányokat, a melyeknek alapján fölvétele eszkö
zölhető. Fölvétel alkalmával minden fölvett hallgató a főiskolai 
ifjúsági segélyzőegyesület javára 10 K tagsági díjat és beiratási 
díj fejében 10 K-t fizetni köteles. A díjak lefizetése után indexet 
kap, melybe a hallgatandó tantárgyakat minden félév elején 
bejegyzi.

A hallgatók a főiskolán tandíjat nem fizetnek.
A főiskolán a következő szakosztályok vannak:
A) A bányászati ágazatnál:

1. a bányamérnöki szakosztály,
2. a vaskohómérnöki szakosztály,
3. a fémkohómérnöki szakosztály;

B) Az erdészeti ágazatnál:
4. az erdőmérnöki szakosztály.

A bányahatósági szolgálatra készülő ifjak a fennálló tör
vények és szabályok szerint megkívánt jogi képzettség meg
szerzése után a bányamérnöki szakosztály tantárgyait hallgatják.

Fölvétel és 
beiratás.

Tandíj.
Szak

osztályok.
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f)

A szakosztályt és az egyes félévekben hallgatandó tan
tárgyakat a hallgatók szabadon választhatják, azzal a meg
szorítással, hogy két oly tantárgyra be nem iratkozhatnak, a 
melyekből az előadások vagy a velők kapcsolatos rajzórák egy 
és ugyanazon időre esnek, sem pedig oly tantárgy második 
részére, a melynek első részét még nem hallgatták.

A hallgatók kötelesek a választott tantárgyakkal kapcso
latos rajzokat, házi dolgozatokat és feladatokat elkészíteni, a 
gyakorlatokon résztvenni és a rajzórákat látogatni.

A hallgató köteles minden félév elején indexét az illető 
előadó tanároknak az első előadási órában aláirás végett be
mutatni.

Vizsgálatok. Minden félév végén nyilvános rendes szóbeli vizsgálatok és 
minden félév elején nyilvános pólló szóbeli vizsgálatok tartatnak.

Az egyes tárgyaknál hiányzó vizsgaeredmény kétszeri pótló 
vizsgálattal pótolható; a ki a második pótló vizsgálatot sem 
állotta ki, köteles a tantárgyat ismételve hallgatni. Minden 
pótló vizsgálatért 10 K díj fizetendő.

A m. kir. bányászati és erdészeti főiskolán szerzett szak- 
képzettség és a szakismeretek helyes gyakorlati alkalmazásához 
megkivánt képesség igazolására államvizsgák tartatnak.

Bányászati A bányászati államvizsgák minden év október és márczius
államvizsgák, hónapjaiban Selmeczbányán tartatnak.

A vizsgáló bizottság a főiskola rektorának vagy prorekto- 
rának elnöklete alatt a vizsgálati tantárgyak tanáraiból és a 
pénzügyminisztérium által kiküldött szakférfiakból és biztosok
ból áll.

Az államvizsgák Írásbeli vagy tervezési dolgozatokból, 
laboratóriumi munkálatokból és nyilvános szóbeli vizsgálatból 
állanak.

Az államvizsgához csak azok bocsáthatók, a kik előlege- 
sen igazolják:

1. hogy feddhetlen erkölcsüek,
2. hogy az érettségi vizsgát letették és szaktanulmányaikat 

a hazai vagy azzal egyenrangú valamely külföldi főiskolán mint 
rendes hallgatók teljesen elvégezték;

3. hogy az egyes szakosztályokra kötelező tantárgyakat 
hallgatták és azoknak mindegyikéből legalább elégséges ered
ménynyel vizsgáztak;
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4. hogy tanulmányaik befejezése után a választott szak 
körébe tartozó rendszeres üzemnél legalább két évig gyakor
latban voltak. Ez alól csak a bányahatósági szolgálatra készülő 
és bányamérnöki szakosztályt végzett hallgatók képeznek kivé
telt, a kik egy évi gyakorlat után bocsáthatók az államvizsgához.

Mielőtt a szigorló az államvizsgához bocsáttatnék, köteles 
egy terjedelmes, kimerítő, a netalán szükséges rajzokkal ellátott, 
önállólag kidolgozott és sajátkezüleg írt munkálatot a főiskola 
rektorához beküldeni.

Az egyes szakosztályok államvizsgájának tárgyai a követ
kezők:

a) A bányamérnöki szakosztálynál: bányaműveléstan,
bányajog, kőszén- és érczelőkészítés, bányagéptan, bányamér- 
tan, geodézia, ásványtan, alkalmazott geológia és középítészet.

b) A vaskohómérnöki szakosztálynál: vaskohászat, vas
kohók tervezése, öntészet, tüzeléstan, vaskémlészet gyakorlati 
része, középítészet és vasgyári géptan.

c) A fémkohómérnöki szakosztálynál: elemző vegytan, 
vegyészeti iparműtan, kémlészet, fémkohászat, pénzverés, fém
jelzés, kohótelepek tervezése, középítészet és fémkohászati géptan.

Az államvizsgadíj 50 K. Kik az államvizsgát sikerrel ki
állották, mérnöki oklevelet nyernek

Az erdészeti államvizsgák évenkint kétszer, tavaszszal és Erdészeti 
őszszel Budapesten tartatnak. államvizsgák.

Az erdészeti államvizsga letételére a földmíveiésügyi m. 
kir. miniszter ad engedélyt annak, a ki igazolja, hogy

1. feddhetlen életű;
2. a főgimnáziumon vagy főreáliskolán az érettségi vizsgát 

letette;
3. a selmeczbányai bányászati és erdészeti főiskolán vagy 

azzal egyenrangú valamely más szakintézeten a selmeczbányai 
főiskola erdőmérnöki szakosztálya számára előírt összes tan
tárgyakból a vizsgákat letette;

4. az említett vizsgák letétele után legalább két évig 
rendszeresen kezelt erdőgazdaságnál gyakorlati szolgálatban 
állott;

5. mindazokról az erdészeti szakdolgokról, melyeket gya
korlati szolgálata alatt az erdőgazdaság körében látott és vég
zett, önállóan kidolgozott, sajátkezüleg írt leírást mutat be.
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Ösztöndíjak.

Államvizsgadíj 50 korona.
A vizsgára jelentkezettnek vagyontalansága esetén a 

vizsgadíj részben vagy egészben elengedtetik.
Az államvizsga Írásbeli és szóbeli részből áll. s a követ

kező tárgyakra terjed ki: a) erdészeti növénytan, nővénykórtan, 
talajtan és éghajlattan; b) erdőművelés, erdővédelem, erdő
használat és erdészeti iparműtan: c) erdőbecslés, erdőérték- és 
nyereségszámítás és erdőrendezés; dj erdészeti szállító eszkö
zök és berendezések; ej erdészeti földmérés és építkezés; f) 
vadászattan; g) erdészeti statisztika, adminisztráció és gyakor
lati közigazgatás; h) magyarországi erdészeti, vadászati törvé
nyek, szabályok és rendeletek, valamint az erdőgazdaságot 
illető birtokrendezési és adótörvények.

Az államvizsgálat letételéről a jelöltnek erdőmérnöki 
oklevél adatik ki.

A bányászati és erdészeti főiskolán a következő ösztön
díjak vannak rendszeresítve:

a) két Ferencz József nevet viselő, egyenkint 600 K-t 
(aranyban) tevő ösztöndíj;

b) harmincz 600 koronás bányászati ösztöndíj:
c) harmincz 600 koronás erdészeti ösztöndíj;
d) több 1000 koronás bányahatósági segélydíj;
e) két 600 koronás Yolny József-féle bányászati ösztöndíj;
f)  két 600 koronás erdészeti Bedő Albert-féle ösztöndíj;
g) gróf Andrássy Dénes-féle egy bányászati és egy erdé

szeti ösztöndíj, egyenkint 400 koronás;
h) egy 90 koronás Goldbrunner-féle bányászati ösztöndíj;
i) egy a »Magyar Vas- és Gépgyárosok Egyesülete« által 

kitűzött 200 koronás bányászati ösztöndíj.
Az a) alatt említett ösztöndíj adományozása iránti folya

modványok egyenesen Ő cs. és apóst, királyi Felségéhez czí- 
mezendők és közzétett pályázat alapján a cs. és kir. magán- 
és családi alapok igazgatóságához nyújtandók be.

A bányászati ösztöndíjakat a pénzügyi-, az erdészeti ösz
töndíjakat a földmívelésügyi-, a Volny-féle ösztöndíjakat a 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter, a gróf Andrássy 
Dénes-féle ösztöndíjat az alapító, esetleg megbízásából a tiszti 
szék adományozza a főiskolai tanács ajánlatára.
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Az ösztöndíj élvezete amaz év szeptember havának végéig 
tart, a melyben az illető hallgató tanulmányait befejezi. Abban 
az esetben pedig, ha valamely hallgató tanulmányait a téli 
félévben fejezi be. ösztöndíja ugyanazon év február végével 
szűnik meg.

Okleveles erdőmérnökök számára egy ‘2000 koronás állami 
ösztöndíj van rendszeresítve, melyet külön pályázat alapján a 
főiskolai tanács ajánlatára az illetékes minisztérium adományoz.

Az ösztöndíjak megüresedéséről a hallgatók minden alka
lommal pályázat útján értesíttetnek.

xAzok a középiskolai tanulók, a kik Mária Terézia- vagy 
pedig Jettim-féle ösztöndíj élvezetében állanak, ezeket az ösz
töndíjakat megtarthatják akkor is, ha tanulmányaikat a m. kir. 
bányászati és erdészeti főiskolán folytatják.

A főiskolán rendszeresített ösztöndíjakra csak olyan ren
des hallgatók tarthatnak számot, a kik:

1. a folyamodvány benyújtása előtti félévben minden 
tantárgyból, akár kötelesek voltak belőle vizsgázni, akár nem, 
legalább jó szorgalmi osztályzatot nyertek és szorgalmuk a 
folyó félévben sem esik kifogás alá;

2. minden hallgatott és vizsgaköteles tantárgyból sikerrel 
vizsgáztak és jeles és jó osztályzataik száma az összes vizsgá
lati és rajzosztályzatok számának legalább 50 % -át teszi:

3. jó magaviseletüek és vagyontalanok.
A vagyontalanság kimutatása hatóságilag kiállított sze

génységi bizonyítvány nyal történik. Ennek tartalmaznia kell:
1. a folyamodó nevét és illetőségét;
2. szüleinek állását, foglalkozását és ellátatlan testvérei

nek számát;
3. szüleinek vagy esetleg a folyamodónak vagyoni álla

potát vagy jövedelmét;
4. a folyamodó vagy testvérei állal netalán élvezett ösz

töndíj vagy segély minőségét és nagyságát;
5. az adóösszeget, a melyet a szülők vagy esetleg a folya

modó fizet.
A téli félév október hó 6-án, a nyári félév márczius hó 

6-án kezdődik; amaz február, ez július végéig tart.
A karácsonyi szünet 12, legföljebb 14 napra terjed.

A félévek 
kezdete és 

vége.
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Becsületszék.

Fegyelem.

A húsvéti szünet virágvasárnappal kezdődik és a húsvéti 
ünnepeket követő keddel végződik.

A pünkösdi szünet az ünnepnapokra és a következő keddre 
szorítkozik.

A hallgatók közt felmerülő s esetleg becsületbe vágó 
ügyek elintézésére az ifjúság kebelében fennálló becsületszék 
van hivatva.

A becsületszék 14 rendes és hét póttagból áll, a kiket a 
hallgatók minden tanév kezdetén általános szótöbbséggel saját 
kebelükből egy tanév tartamára választanak.

A becsületszék elnöke a főiskola egy tanára, alelnöke egy 
főiskolai hallgató.

A becsületszék névszerinti szavazattal mondja ki a vádlott 
felett a »hibást« vagy »nem hibást«, és a fegyelmi szabályok
nak megfelelő büntetést a jegyzőkönyvben indítványozhatja, de 
a továbbiak iránt a főiskola tanácsa intézkedik.

Fegyelmi tekintetben a hallgatók a főiskola tanácsa alatt 
állanak; rendőri tekintetben a rendőri hatóságnak, polgári 
ügyekben pedig a bíróságnak vannak alávetve.
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Az 1 9 0 4 —1905. t a n é v b e n  a l k a l m a z o t t  t a n á r o k  
é s  s e g é d t a n á r o k  ( d o c e n s e k )  n é v je g y z é k e .

A fő isko la  r e k t o r a :

Dr. Fodor László, m. kir. főbányatanácsos.

A fő isko la  prorektora:

Vadas Jenő, m. kir. főerdőtanácsos.

R en d es  t a n á r o k :

Fekete Lajos, m. kir. főerdőtanácsos, a III. osztályú vas- 
koronarend lovagja; előadja az erdőrendezés-, erdőbecslés- és 
erdőérték-számítástant, valamint az erdészeti statisztikát és 
adminisztrációt.

Dr. Schwartz Ottó, m. kir. főbányatanácsos, a 111. oszt. 
vaskoronarend lovagja; előadja a mennyiségtant.

Dr. Fodor László, m. kir. főbányatanácsos; előadja az 
ábrázoló mértani s a szerkesztési és technikai rajzot.

Schelle Róbert, m. kir. főbányatanácsos; előadja a bányá
szoknak a kísérleti chémiát, a qualitativ és quantitativ elemző 
chémiát és a chémiai technológiát.

Vadas Jenő, m. kir. főerdőtanácsos; előadja az erdő
műveléstant, az erdővédelemtant, az erdészeti állattant, a halá
szattant s végzi az erdészeti kísérleteket.

Bencze Gergely, m. kir. főerdőtanácsos; előadja az erdé
szeknek az organikus és anorganikus chémiát, a talaj- és a 
klimatant s az agrikultur-chémiai analízist.

Sobó Jenő, m. kir. főbányatanácsos, a Ferencz József- 
rend lovagja; előadja a középítéstant. az út- és vasútépítéstant 
s a víz- és hídépítéstant.

Második rész.
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Faller Károly, m. kir. bányatanácsos; előadja a fém- 
kohászattant és elektrometallurgiát, a fémkohótelepek tervezését, 
a fémkémlészetet, a pénzveréstant és a kohászati enciklopédiát*

H errm ann Miksa, m. kir. bányatanácsos; előadja az álta
lános géptan 1. és II. részét a hőelmélettel s a vaskohógéptant.

Dr. Böekh Hugó, m. kir. bányatanácsos; előadja a mi- 
neralógiát, geológiát és paleontológiát, a telepismerettant, az 
ásványok meghatározását s az erdészeti általános geológiát.

Téglás Károly, m. kir. erdőtanácsos; előadja az erdő- 
használattant és erdészeti iparműtant, a mezőgazdasági enciklo
pédiát és legelőgazdaságot, a vadászat- és fegyvertant s vezeti 
a lövészeti gyakorlatokat.

Szentistványi Gyula, m. kir. bányatanácsos; előadja a 
geodéziát, a bányaméréstant, a bányatelepek tervezését és a 
bányászati enciklopédiát.

Rendkívüli tanárok.

Pauer János, előadja a nemzetgazdaságtant, a bánya- és 
és vízjogot, a közigazgatási és magánjogot, a kereskedelmi és 
váltójogot, az erdő-, a vadászati és az úrbéri törvényeket.

Boleman Géza, előadja a mechanikát és szilárdságtant, 
a grafosztatikát s az erdészeti géptant.

Dr. B arlai Béla, előadja a vaskohászattant, a vaskohó- 
telepek tervezését, a vaskémlészetet, a tüzeléstant s vezeti a 
kalorimetrikus gyakorlatokat.

Ez időszerint betö ltet len  :
I. a bányaműveléstani, 2. a II. géptani, 3. a növénytani,

4. a fizika-elektrotechnikai és 5. az erdészeti földméréstani 
tanszék.

Segédtan árok .  (Docensek.)

Dr. Tóth Imre, m. kir. bányakerületi főorvos; előadja a 
közegészségtant.

Ágfalvi Alajos, m. kir. pénzügyi tanácsos, előadja az 
állami számviteltant.

Tomasovszky Lajos, chémiai adjunktus; előadja a vas- 
kohászati enciklopédiát s vezeti a chémiai analízis III—VI. részét.
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Negyedik rész.

Az 1904—1905-ik i  t a n é v b e n  t a r t a n d ó  e l ő a d á s o k
és  g y a k o r l a t o k .

1. M en nyiségtan .  I. rész.

I)r. Schwartz Ottó, rendes tanár. I. félév. Hetenkint 8 óra 
előadás, 6 óra gyakorlat.

Számrendszerek, a tizes rendszer fejlődése, egész tört, 
irrationális, imaginér, és complex, tevőleges és tagadó szám
fogalmak keletkezése. A rendes és rövidített számfejtések. 
Newton-féle binomíál tétel. Egyenletek; a több ismeretlennel 
bíró egyenletek megoldása a determinans alkalmazásával; má
sod és harmafokú egyenletek; összetett proportiók. Mennyiségek 
arányos felosztása. Számtani és mértani sorok; logarithmus; 
kamat-, kamatos kamat-, járadék- és törlesztés számítás. 
Goniometria-, trigonometria és alkalmazása a háromszögek 
felosztására. Körmértani függvények; analytikai síkmértan-, a 
pont-, egyenes vonal, másodfokú vonalak és cyclois tárgyalása; 
az érintők, húrok, átmérők tárgyalása; viszonylagos metszések-, 
függvények fogalma; folytonos és szakadozott függvények-, 
egyszerű és összetett függvények-, határhányados, az egyszerű 
függvények határhányadosai-, differentiál hányadosai, a differen- 
tiál fogalma, az egyszerű függvények differentiálja, határozatlan 
integrálé fogalma, alap-képletek, a határozott integrálé fogalma, 
a határozott és határozatlan integrálé közötti viszony, a kör
kúp-, parabolikus kúp köbtartalma, a csonka kúpok köbtar
talma, Simpson-féle köbözési szabály.

2. M en nyiségtan .  II. rész.

Dr. Schwartz Ottó, rendes tanár. II. félév. Hetenkint 8
óra előadás, 4 óra gyakorlat.

2
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Egyszerű és összetett függvények első és magasabbrendű 
differentiál-hányadosai. Két és több változóval bíró függvények 
első és magasabbrendű differentiál-hányadosa. A függő, változó, 
első és magasabbrendű differentiál-hányadosnak meghatározása. 
Két és több változóval bíró fejtetlen függvények. A határo
zatlan alakú kifejezések: 0 — oo; 1 co valódi értéké

nek meghatározása. Egy változóval bíró függvény viszony
lagos legnagyobb és legkisebb értékének meghatározása. Taylor 
és Mac Laurin-féle sorok leszármaztatása eax, sin ax, cos ax, 
log (x — h), Arc. tang a x  sorba fejtése, ezen sorok tulajdon
ságainak tárgyalása. A logarithmus és tu kiszámítási módja. 
A Taylor sorozat meghatározása két és három változó mellett. 
Hiba számítás. Integrálási módok. A határozott integrálé hatá
rainak változása és meghatározása, ha új változót helyettesí
tünk. Kettős és többszörös integrálok egy, két és három válto
zóval bíró függvények mellett. Az integrálok részletes differen- 
cirozása határozatlan paraméter szerint. ívhossz-, terület-, felület- 
és köbtartalom számítás. Guldin-féle szabály. La Place-féle 
integrálé. Algebrai egyenletek megoldása Horner-féle eljárás 
alapján. Első és magasabbrendű linear differentiál egyenletek 
megoldása állandó együtthatók mellett. Elsőrendű magasabb 
fokú differentiál egyenletek megoldása. Singuläre integrálé 
fogalma. Részletes differentiál egyenletek egyes eseteinek tár
gyalása. Analytikai térmértan; a pont-, sík-, egyenes vonal és 
másodrendű felületek egyenletei, viszonylagos metszések és 
fekvések tárgyalása. A differentiál számítás alkalmazása a sík 
és térmértanra. Első és magasabbrendű érintkezés a síkban — 
érintkezési paraméterek. Görbülési sugár. Szegélyző vonalak. 
Evolute és evolvente vonalak és ezek általános tulajdonságai. 
Első és magasabbrendű érintkezések a térbeli vonalak között. 
Érintő vonal. Normálsík. Görbülési sík-, görbülési sugár egyen
letei és azok kiszámítása.

3. Ábrázoló geometr ia .  I. rész.
Dr. Fodor László, rendes tanár. Egész évben hetenkint 

4 óra előadás.
Az ábrázoló geometria feladata és módszere. A rajzolás 

és jelzés módja. A pontnak s egyenesnek ábrázolása két síkon.
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Uj projectiósíkok fölvétele. Az egyenesnek helyzetei a projectió- 
síkokhoz; nyomai, a projectiósíkokkal alkotott hajlásszögei. — 
Forgatás a) a projectiósíkra merőleges, b) a projectiósíkra pa
rallel tengely körül; leforgatás. Pontok egymástól való távol
sága; pont távolsága egyenestől. Parallel, egymást metsző, ki
térő egyenesek; a kitérő egyenesek legkisebb távolsága. A sík 
ábrázolása, különböző helyzetei a projectiósíkokhoz; a projectió- 
síkokhoz való hajlásszögei. A síkban levő pont. egyenes vonal 
és sokszög projectiói; a sokszög valódi nagysága. Parallel s 
egymást metsző síkok. Egyenesek metszete síkkal; a síkra 
merőleges egyenes; pont távolsága síktól; parallel síkok távol
sága egymástól. Egyeneseknek hajlásszöge egymáshoz és síkhoz; 
két sík hajlásszöge egymáshoz.

A megvilágítás tanának elemei; a síkidom árnyéka. A 
polyederek ábrázolása, kontúrjok, látható s födött éleik, ön- 
és vetett árnyékuk határa. A gúla és a hasáb ábrázolása; ön- 
és vetett árnyéka, síkmetszete és hálózata.

A másodrendű görbék. A kör rajzolása adatokból; érint
kező körök; a kör s körív kiegyenlítése (Snellius). Az ellipsis, 
a hyperbola és a parabola legczélszerűbb szerkesztése. A kör 
vetett árnyéka.

A lap származtatása, érintője, érintő síkja, normálisa és 
normálsíkja. A forgáskúp s henger, valamint a gömb ábrázo
lása, síkmetszete, ön- és vetett árnyéka; a kúp s henger háló
zata. A forgás ellipsoid, hyperboloid és paraboloid megismer
tetése és síkmetszetei.

Szögletes testek ábrázolása axonometriái módon.

II. rész.

A pontra, egyenesre és a síkra vonatkozó szakasz kibő
vítése. Forgatás általános helyzetű tengely körül; a leforgatás 
alkalmazása; planimetriai feladatok megfejtése, ha a szerkesztés 
adatai nem feküsznek a projectiósíkban.

Ábrázolás egy síkon. A pontra, egyenesre és a síkra vo
natkozó feladatok megfejtése egy projectió-síkon. A három
oldalú szöglet.

A polyederekről általában; határlapjaik megvilágításának 
erőssége. A gúla ábrázolása meghatározó részekből; síkmetszete. 
Síkbeli és térbeli collineátió; hasonlóság. A csonkagúla háló-

9*
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zata Egyenesnek döféspontjai a gúlával. A gúla belsejébe, va
lamint más gúlára vetett árnyék. A gúlák kölcsönös átmet
szése. A hasáb ábrázolása meghatározó részekből. Antiparallel 
metszetek. A derékmetszet fölhasználása a ferde hasáb háló
zatának szerkesztésére. Síkbeli és térbeli affinitás, összeillőség. 
Egyenesek döféspontjai hasábbal. Hasáboknak egymásra vetett 
árnyéka. Hasábok kölcsönös átmetszése.

A görbe vonalakról általában; ív, húr, metsző, érin Lő. 
Egynemű görbültség, maximum és minimum; nem egynemű 
görbültség, a különös pontok. Zárt és nyílt görbék; az asymptota. 
Átmérő, társátmérők; középpont. Érintőkor s görbületi kör. 
A törvényszerű vonal rendje, degenerálás. Hasonló s összeillő 
görbék. Evolvens és evoluta. Egyenlőközű görbék. A másod
rendű görbék tengelyeinek s gyújtópontjainak fölkeresése ada
tokból. A cycloisok s a körevolvens. A görbe lapokról általában. 
A lap síkmetszete; Meusnier tétele a metszet görbültségéről. 
A lapok legfontosabb családjai: az egyenes vonalú (kifejthető s 
torz) lapok, a forgáslapok. A másodrendű lapok; fontosabb té
telek a másodrendű lapokról. A másodrendű kúp s henger 
ábrázolása adatokból; érintő síkjok, síkmetszetük; Dandelin 
tétele. Egyenesnek döféspontjai kúppal s hengerrel. A kúpnak 
s hengernek egymásra vetett árnyéka. A kúpok s hengerek 
kölcsönös metszete. A gömb ábrázolása adatokból; a gömb 
érintő síkja. Egyenesnek metszete a gömbbel. A gömb ön- és 
vetett árnyéka; metszete az eddig tárgyalt lapokkal s polye- 
derekkel. A forgás-ellipsoid, hyperboloid és paraboloid érintő
síkja; metszetök síkkal s egyenessel. Ábrázolásuk adatokból; 
ön- és vetett árnyékuk. Az eddig tárgyalt lapok kölcsönös met
szete, egymásra vetett árnyékuk. Az általános forgáslap sík
metszete, árnyéka; két forgáslap kölcsönös metszete. A torz
lapok; a hyperbolás paraboloid, a konoid s a csavarlapok. A 
buroklapok.

4. S zerk esz tő  rajz.

Br. Fodor László, rendes tanár. Egész évben hetenkint 
6 óra.

Az ábrázoló geometriai előadásokon tárgyalt tananyag s 
arra vonatkozó feladatok szerkesztő feldolgozása.
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5. Technikai rajz. I. rész.

Dr. Fodor László, rendes tanár. Nyári félév, hetenkint
4 óra.

Szabadkézi rajzolás lap- és gipszmintákról rajzónnal, kré
tával, tollal és festékkel; színezés. A tollrajz tüzetesebb gya
korlása.

II. rész.

Téli félév, hetenkint 6 óra.
A kataszteri térképek kulcsának rajzolása, különös tekin

tettel a bányászatnál s erdészetnél előforduló jelzésekre. Egy 
község helyszínrajzának elkészítése. A térképen adott pontok 
magassági kótáiból az isohypsák és profilok fölkeresése.

A gépelemek alapidomainak s egyszerű géprészeknek raj
zolása modellekről (vázlatozás, méretezés, anyagjelölés).

6. Mechanika  é s  Sz i lárdságtan.  I. rész.

Boleman Géza, rendkívüli tanár. I. félévben hetenkint
5 óra előadás, 2 óra gyakorlat.

Erőműtan.
Bevezetés: Nyugalom és mozgás. Az erőnek meghatáro

zása és ábrázolása. Az erő munkája. — A munkának az elve. 
Az erőnek szállító hatása. — Erők helyettesítése: AJ Síkbeli 
erőrendszer helyettesítése: 1. Közös támadó pontnál. Különleges 
esetek. 2. Egy síkban szétszórt támadó pontoknál: Az erő nyo- 
matéka vagy forgató hatása. Egy síkban szétszórt pontokra ható 
erők eredője. Síkbeli erőrendszer középpontja. Az erőpár. Az 
egyszerű erő és erőpár közti különbség. A súlypont. Felületek 
súlypontja. Példák a terület súlypontjának a meghatározására. 
B) Térbeli erőrendszer helyettesítése: E Közös pontra ható 
erők eredője. Az erők parallel-epipedona. 2. Szétszórt támadási 
pontoknál: Az erő forgató nyomatéka. Az erő pont körüli nyo- 
matéka. Az erő pont körüli nyomatékának közvetlen meghatá
rozása. Az erő tengely körüli nyomatéka. Az erő tengely körüli 
nyomatékának közvetlen meghatározása. Az erő nyomatéka 
párhuzamosan eltolt tengelyekre. A kezdőpont áthelyezése. Erő
pár. Az erőpár pont körüli nyomatéka. Czentrál nyomaték. 
Térbeli erőrendszer középpontja. Tömeg középpontja vagy a 
súlypont. Példa a test súlypontjának meghatározására.
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Egyensúlytan: AJ Síkbeli erőrendszer egyensúlya: 1. A 
közös támadópont egyensúlya aj tekintet nélkül-, b) tekintettel 
a súrlódásra. Egyensúly a lejtőn. 2. Szilárd testre ható síkbeli 
erőrendszer egyensúlya: Szabad test egyensúlya. Nem szabad 
test egyensúlya. Példák. 3. Néhány egyszerű gép egyensúlya: 
(Emelő, ék, csavar, álló és mozgó csiga, csigás emelő, a villa 
egyensúlya). Vasúti kocsi egyensúlya a lejtős pályán BJ Térbeli 
erőrendszer egyensúlya: Szabadpont egyensúlya. Nem szabad 
pont egyensúlya, tekintet nélkül és tekintettel a súrlódásra. 
Szabad test egyensúlya. Nem szabad test egyensúlya. Mozgé
konyán kapcsolt testek egyensúlya aj syntetikus eljárás; b) 
virtuális sebességek elve. Példák: Erőfüggvény. A sík kötélvonal 
elmélete. Közönséges lánczvonal.

Mozgástan: AJ A pont mozgása síkban fekvő pályán. Az 
út képlete. A sebesség. A sebesség vetülete és a vetületnek 
sebessége. Az összrendezők és a sebesség közti összefüggés. A 
gyorsulás. A vetületnek legnagyobb gyorsulása vagy a főgyor
sulás. Az erő mozgástanbeli kifejezése. Gyorsító és eltérítő össze
tevő. A szabad esés normál és helyi gyorsulása. A tömegegység. 
A tömeg kitartóssága vagy tehetetlensége. Az élő erő vagy 
kinetikai erély. Szabad esés légüres térben. Néhány eset szabad 
egyenes mozgásnak meghatározásáról. Néhány eset szabad görbe 
mozgásról. A szögsebesség és szöggyorsulás. Pontnak mozgása 
előírt pályában. Példák kényszerített mozgásra. Az elméleti 
ingalengzet ideje. A viszonylagos haladás. A viszonylagos forgás. 
2. A tehetlenségi nyomatékok elmélete. Sík területnek kitartósági 
nvomatékai. A tehetetlenségi nyomaték megváltoztatott helyzetű 
tengelyekre nézve. A tehetetlenségi főtengelyek meghatározása. 
Példák a területek tehetetlenségi nyomatékának meghatározá
sára. Testnek kitartósági nyomatéka. Példák a test tehetetlenségi 
nyomatékének meghatározására. Tehetetlenségi vagy kitartósági 
sugár. 3. Szilárd test mozgása. Szilárd test szabad mozgása. 
Szilárd testnek forgása szilárd tengely körül. Szilárd test kény
szerített mozgása. Példák a testnek mozgására. Az érintő szer
kesztése.

BJ A pontnak mozgása térbeli pályán. Szabad pont moz
gása. A vetületnek gyorsulása. A görbületi sugár és a görbülés 
síkja. A legnagyobb gyorsulás és annak iránya. Az erő mozgás
tanbeli kifejezése. Az eleven erő elve. A mozgás ellenzése. A
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területek elve. Mozgó pont felporális összrendezöi. Centrál moz
gás. A pont kényszerített mozgása. A pontnak viszonylagos 
mozgása: haladó és forgó. Pontnak mozgása egyenletesen forgó 
görbe csőben. Szilárd test mozgása Szilárd test forgása szilárd 
tengely körül. Tehetetlenségi főtengelyek meghatározása. Szilárd 
test mozgása.

7. Mechanika  é s  Szilárdságtan.  II. rész.

Boleman Géza, rendkívüli tanár. Hetenkint 5 óra előadás, 
2 óra gyakorlat.

Folyékony testek erőműtana. 1. A víz egyensúlytana: A 
víznek mechanikai tulajdonságai. Nívó- vagy szintlap. Példa a 
nivólap alakjának meghatározására. Súlyos nyugvó víznek fe
szültsége. A víznek deréknyomása valamely edény sík oldalára. 
Deréknyomás középpontjai. Nyomás a fenékre. Irány nyomás. 
Közlekedő edények törvénye. Barometer és manometer. Archi
medes tétele. Úszó test egyensúlya. Metacentrum.

2. A víz mozgástana. Vonatkozás a feszültség és sebesség 
között. Az elméleti sebesség meghatározása. Állandó kifolyásnak 
elméleti mennyisége vízszintes nyílásnál; állandó kifolyásnak 
valódi mennyisége vízszintes nyílásnál. A kifolyás koefficiense. 
Az edények kiürítése. A víznek mozgása szabályos csatornában. 
A vízsugár lökése.

Szilárdságtan: Általános fogalmak. Az egyenes tartó derék 
szilárdságai: Rövid prizma nyújtó (húzó, szakító) feszültsége. 
A nyújtó erő okozta alakváltozások. A rugalmasság határa. A 
nyújtó szilárdság Szilárdsági próbák. A rugalmasság határának, 
modulusának és szilárdságának meghatározása. Rövid prizma 
összenyomó szilárdsága. Nehány anyag rugalmassági modulusa, 
rugalmassági határa és szilárdsága. Megengedhető feszültség. 
Biztonság. Hosszú tartó nyújtó szilárdsága. Fokozatos tartó 
nyújtó szilárdsága. Egyenletes szilárdságú hosszú tartó.

Az egyenes tartó hajlító szilárdsága: A hajlító feszültség 
kifejezése. Közömbös tengely. Leginkább igénybe vett pontok. 
Alkalmas szelvény. Veszélyes szelvény. A görbített középvonal 
alakjának meghatározása. Egyenes tartó hajlítása középvonalára 
merőleges terhek által. Megjegyzés a terhelésről. Különleges 
esetek. Egyenletes szilárd tartó. Ferdén befogott prizma hajlítása. 
Különleges esetek.
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Hosszú prizma összenyomó vagy visszaható szilárdsága: A 
derék feszültség kifejezése. Különleges esetek. Kísérleti adatok 
a visszaható szilárdságról. Megengedhető terhelés. A Schwartz- 
Navier-féle képlet. A vaskötél szilárdsága.

A mértani feszültségek elmélete: Osztályozása. Csúsztató 
feszültség sajátsága. Mértani feszültség tetszés szerinti lapon.

Izotropos anyag rugalmasságának elmélete: A derék és
csúsztató feszültség által okozott alakváltozás. A csúsztató 
rugalmasság modulusának meghatározása. A rugalmas feszültség.

Állandó szelvény mértani feszültségei: (De Saint-Venant- 
féle feladat). A terhelés és feszültségek közötti összefüggés. A 
differentiális prizma egyensúlya. A szelvény derék feszültségének 
meghatározása. A hajlítás tengelye. Közömbös tengely. A csa
varó feszültségek és elcsavarás szögének általános kifejezése. 
A kör csavaró feszültségének meghatározása. A kör nyíró fe
szültségének meghatározása.

Egyenes tartó csavaró-, nyíró- és összetett szilárdsága: 
Különleges esetek.

Síkban görbe középvonalú symmetrikus tartók szilárdságai: 
Symmetrikus görbe tartó szelvényének a feszültségei és a közép
vonal görbületi sugarának a változása. Kajmónak a szilárdsága. 
A görbe tartó középvonala hajlásszögének és alakjának változása. 
A lánczszem szilárdsága.

Edények szilárdsága: Két végén nyílt cylindrikus csőnek a 
szilárdsága: 1. Belső túlnyomásnál. 2. Külső túlnyomásnál. Két 
végén zárt cylindrikus edény szilárdsága: E Belső túlnyomásnál. 
2. Külső túlnyomásnál.

8. Mechanika é s  erdészet i  g ép tan .
Boleman Gésa, rendkívüli tanár. Hetenkint 5 óra előadás. 

4 óra gyakorlat.
Mechanika: Munka elve. A síkbeli erőrendszer helyette

sítése. Analytikai és grafikus eljárás. A súlypont. Területek 
súlypontjának analytikai és grafikus meghatározása. A statika 
és dynamika alaptételei. Munkadiagrammok. Dynamometer.

Szilárdságtan: Alapfogalmak. Prizmás tartók nyújtó és 
összenyomó szilárdsága. Hajlító, csavaró és visszaható szilárdság. 
A hajlító nyomatékok grafikus meghatározása. Tartók dimen- 
zionálása.
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Folyékony testek erőműtana: A víz egyensúlytana. Súlyos 
nyugvó folyadéknak feszültsége. Víznek deréknyomása valamely 
edény sík oldalán. A deréknyomás középpontja. Nyomás a fe
nékre, iránynyomás. Közlekedő edények. Archimedes tétele. A 
víz mozgástana. Kifolyás problémája. Víznek mozgása szabályos 
csatornákban. Vízsugár lökése.

A hő mechanikai elméletének alaptételei: Temperatura 
és hőmennyiség. Feszültség, fajtérem és fajsúly. A hőelmélet 
első elve. Erély, entropia és összes ellentállás. A telített vízgőz 
erőműtana. A Herrmann E.-féle elv. A vízgőz erélye és entró
piája. Folyadékkő. A vízgőz táblázata.

Gépelemek, különös tekintettel a fűrészelő gépekre és a 
tiltok stb. mechanizmusára. Megerősítő és mozgató csavarok. 
Csapok. Csapágyak. Göröndök. Fagatók. Szijtransmissió. A fű
részelő gépek lendítőkerekének meghatározása. Gőzkazánszabály
rendelet és a megértéséhez szükségelt technikai fogalmak. A 
hajtó gépek gazdaságosságának megítéléséhez szükségelt alap
fogalmak.

9. Grafosztatika.

Boleman Géza, rendkívüli tanár. Hetenkint 3 óra előadás, 
4 óra gyakorlat.

I. A grafikus számítás. Az átlós mérővessző szerkesztése. 
Szögmértékben adott szögnek rajzolása, s rajzban adott szög

mérése. Szorzás és osztás (vagyis az ^  ac, ~  ~ (Ci +  c.> - j - .......),

ax 4- «2 fr* + __ kifejezések értékének fölkeresése). Hatvá
nyozás; gyökvonás alkalmas görbékkel. Grafikus területszámí
tás; a három-, négy- és a sokszögnek, valamint görbe vonallal 
határolt idomnak területe (utóbbinak meghatározása Simpson 
szerint, valamint planimeterrel); területosztás.

II. A grafosztatika. Egy pontra ható sík erőrendszer ere
dője (erőpolygon); különböző pontokra ható sík erőrendszer 
helyettesítése erővel esetleg erőpárral (erőpolygon és kötél- 
polygon). A terület súlypontjának meghatározása; a háromszög, 
trapéz s általános négyszög s a parabolasegmentum súlypontja; 
görbe vonallal határolt terület súlypontjának fölkeresése a) 
kötélpolygonnal, (Mohr eljárása) b) planiméterrel s pedig a 
Vojacek-féle s a Herrmann-Lewiczky-féle eljárás szerint. Néhány
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födélszék s rácstartó erőterve. A födélszék terhelése. A német, 
a belga s az angol födélszéknek, az egyszerű függő s feszítő 
műnek, az egyközű övű tartónak s a nem egyközű övű tartónak 
erőterve (Cremona szerint). Az egyenes tartó hajlítása közép
vonalára merőleges terhek által: mindkét végén alátámasztott, 
továbbá egyik végén befogott tartó nyomatékterülete, ha a 
tartóra a) concentrált, b) egyenletesen elosztott, c) concentrált, 
valamint egyenletesen elosztott terhek hatnak.

ÍO. Általános géptan.  I. rész.
Gépelemek.

Herm ann M iksa, rendes tanár. Téli félév. Hetenkint 7 
óra előadás és 8 (kohászok), illetve 6 (bányászok) óra rajz. A 
rendelkezésre álló időhöz képest kisérleti munkálatok részben 
az intézet laboratóriumi helyiségeiben, részben a kincstári üze
mekben.

A) Előadás. A kötőcsavarok szerkesztése, a csavarmene
tek alakja és mérete. A Withworth-féle és metrikus csavar
rendszer. Csavarkötések. Csavarbiztosítások.

A kötőék szerkezete és kiszámítása. Ékkötések. Ékbizto
sítások.

A forgócsapok osztályozása. A homlokcsap, talpcsap és a 
gyűrűscsap kiszámítása.

A forgató mű. A forgató csapjának a kiszámítása. A for
gató karjának a méretei. Az ágy és az ék méretei. A tengely 
kör és körgyűrűs szelvényeinek a kiszámítása.

A terhelés különböző esetei.
A terhelt gőrönd kiszámítása. A könyökös gőröndök. Gő- 

röndkapcsolók. Hüvelyes, tárcsás kapcsolók Mozgékony kapcso
lók. Oldható kapcsolók.

A fogaskerekek osztályozása. Általános tételek. A fogoldal 
szerkesztése (evolventikus és cycloidális fogoldal). Homlok-, 
kúpos kerekek és végnélküli csavarok. A fog méreteinek a 
kiszámítása. Vas, aczél és bronzkerekek. Fa- vasfogak. Nyers
bőr kerekek.

A szíjas hajtóművek osztályozása. A szíj méretei. A szíj
dob szerkezete. Szíjkapcsolások. Bőr és pamutszíjak.

A kenderkötél-transzmissziók. A kötél méretei. A kötéldob 
szerkezete.
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Vaskötelek. Lánczok. Kajmók.
Hajtóródak. Excenterek. Keresztfők és siklók.
Csövek és hengerek. A falvastagság kiszámítása. Cső- 

normáliák. Csövek nagy belső nyomással. Csőkapcsolások.
Szegecselés és szegecskötések. A gőzkazánok és kovácsolt 

vascsövek szegecselése. A szegecskötések kiszámítása.
A szelepek, csapolok és tolók. Biztosító szelep. A gőz

gépkormányzatok szelepei. Záró szelepek. Tolók víz, gáz és gőz 
számára.

Dugattyúk és fojtó- vagy szorító szelenczék.
B) Rajzgyakorlatok. A legfontosabb gépelemek szerkesz

tése. Műhelybe való rajzok elkészítése. Csavarkötések. Alap
csavarok, igazító csavarok. Rudazatok ékkötése. Csővezetékek 
és kapcsolások. Szelepek. Csapágyak. Fali ágyak. Tengelyek és 
gőröndök. Gőröndkapcsolók. Fogaskerekek. Transzmissziók te r
vezése.

C) Kísérleti munkálatok. Az olaj mechanikai tulajdon
ságainak a megvizsgálása. Dynamometrikus munkák. Csövek és 
csőkötések, fojtó anyagok kipróbálása. A szíjak, kötelek és lán
czok szilárdságának a meghatározása.

11. Általános g ép ta n .  II. rész.

A liő mechanikai elmélete és a kalorikus motorok.
H errm ann Miksa, rendes tanár. Nyári félév. Hetenkint 

5 óra előadás és 4 óra rajz. A kisérleti munkálatok mint fent.
A) Előadás. Höelmélet. A hőmérsék és hőmennyiség ér

telmezése. A fajtérem, feszültség és fajsúly értelmezése. A 
munka- és melegmennyiség egyenértékűsége (Mayer-féle első 
elv). A külső munka differencziája. A közlendő hőmennyiség 
differencziája. Az állandó térem melletti fajhőnek, a belső és 
külső ellentállásnak mennyiségtani jelentősége. Az erély, entropia 
és összes ellántállás általános kifejezései. (Clapeyron-Carnot- 
féle képlet). Az általános képletek összeállítása.

A vízgőz erőműtana. A telített gőz jellemzése. Az ellent- 
állás elve. A feszültség képlete. A telített gőz erélye és entró
piája. Folyadékhő. Elgőzítő, kötött és összes hő. A telített gőz 
fajvolumenje. A vízgőz táblázata. A túlhevített gőz.

A gőzgép. Az egycylinder gép leírása. Indikátor-dia
grammok. Káros tér nélküli gép absolut munkája. Az egy-
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cylinderes gép indikált munkájának a kiszámítása. A gőzfogyasz
tás kiszámítása. A tangenciális diagramma szerkesztése. Lendítő 
kerekek. A kapcsolt (Compound, Woolf-féle és tandem) gépek 
munkája és gőzfogyasztása. A gép kalorikus megvizsgálása. A 
thermikus és gazdasági hatásfok.

A gőzgép kormányzata. A toló diagrammák. Egytolós 
kormányzatok változtatható expansió számára. Átkormányzás 
kulissza segítségével. Kettős tolós kormányzatok. A szelepes és 
csapoló kormányzatok. Fejlődésük. Corliss, Bultzer testvérek, 
Colimánn újításai. A gyorsjárású gépek kormányzatai.

A gőzgép szabályozása. Ingás és lapos (tengely) szabályo
zók. A normális fordulatszám megváltoztatása.

A kondenzátorok. Centrális telepek. Hűtő tornyok.
Gőzgazánok. Az égés elmélete. A fűtőfelület és a szén

fogyasztás kiszámítása. A gőzkazánokra vonatkozó kormány
rendeletek ismertetése. Gőzkazánrendszerek.

Gázgépek. A legfontosabb termochemiai ismeretek. A 
torokgáz és a generátorgáz, mint mótorikus anyagok. A gép 
cylinderében lefolyó processusok. Négyes és kettős ütemű gépek. 
A cylinder méreteinek a meghatározása. Gázfogyasztás. Ther
mikus és gazdasági hatásfok. A hűtő víz mennyiségének a 
meghatározása. A gép kormányzata. Szabályozás. Gyújtás. Gép- 
typusok.

B) Rajzgyakorlatok. Az indikátor diagrammák megszer
kesztése. Tangenciális diagrammák. Lendítő kerekek kiszámí
tása és megrajzolása. Toló diagrammák. Géprészek rajzolása. 
Alapzat és erőtervek elkészítése adott mótorokhoz.

C) Kísérleti munkálatok, lndikálás. Gőzfogyasztás meg
határozása. Dynamometrikus mérések. Kalorikus vizsgálatok.

12. Á ltalános géptan . III. rész.

H ydraulikus motorok és emelő gépek.
Előadó még nincs kinevezve. Téli félév 3 óra előadás és 

4 óra rajz.
Magában foglalná a vízikerék rövid és a turbinák részle

tesebb tárgyalását, továbbá a vízi erők nyers munkájának meg
határozását. Az emelő gépek közül a vasgyárakban alkalma
zottakból a legfontosabbakat, különösen a hydraulikus forgó 
(ingot) darukat és az elektromos hajtású futó darukat.
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13. V asgyári g ép ta n . I rész.

H errm ann Miksa, rendes tanár. Téli félév 3 óra elő
adás, 4 óra rajz.

A kísérleti munkálatok, mint az általános géptan I. ré
szénél.

A) Előadás. A levegő erőműtana. A Gav-Lussac-Mariotte 
féle törvény állandói: A levegőre vonatkozó íő képletek. A 
Poisson-féle törvény. A Mariotte-féle törvény. A levegő adiabás 
kifolyása. A kifolyó maximális mennyiség. Az elmélet és a 
kísérletek összehasonlítása.

Fúvógépek. A fúvók czélja és osztályozása. A fúvókákból 
kifolyó levegő súlya. A fúvógép munkafogyasztása. A nagy- 
olvasztók fúvógépei. Géptypusok. A fúvók szelepei. Bőr- és 
fémcsapók; az újabb szelepszerkezetek. A Bessemer-fúvók. Forgó- 
dugattyú-fúvók, ventilátorok.

Érczfelvonők. Czéljuk és osztályozásuk. A függőleges pá- 
lyájú felvonók gőz, elektromos és pneumatikus hajtással. A ferde 
pályájú felvonók. A kas automatikus megtöltése és kiürítése. 
Az emelés sebességének diagrammja. A hajtó erő kiszámítása.

A torokgáz felhasználása motorikus czélokra. Gáztisz
títás. Kazán fűtés torokgázzal. (A gázgépeket az általános gép
tan 11. része tárgyalja).

B) Rajzgyakorlatok. Torokgázzal fűtött kazánok tervezése. 
Frczfelvonók és azok részleteinek a rajzolása.

C) Kísérleti munkálatok. Fúvógépek indikálása. A túvó- 
kákból kifolyó levegő mennyiségének a meghatározása. A venti
látorok stb. munkafogyasztásának a mérése dynamómeter 
segítségével.

14. V asgyári g ép ta n . II. rész.

H errm ann M iksa  rendes tanár. Nyári félév 4 óra előadás, 
4 óra rajz. A kísérleti munkálatok, mint az általános géptan 
I-ső részénél.

A) Előadás. Hengerművek. A hengersorok ismertetése 
és osztályozása. Stühlen adatai a nyújtókról. A lendítőkerék 
súlyának választása. A mentő orsó átmérője és csapjai. Lemez
hengerek átmérője és csapjai. Üregezelt hengerek átmérője és 
csapjai Lendítő kerék nélküli gépnek mentő orsója. A pörgők 
vagy fogas hengerek kiszámítása és szerkesztése. A fogaskerekek:
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a) lendítő kerekes gépnél; b) lendítő kerék nélküli (reversáló) 
gépnél. Kapcsoló csapok és hüvelyek szerkesztése. A mentő 
kapcsolás szerkesztése; az igazító csavar kiszámítása. A mentő 
zsámoly kiszámítása. Az állvány szerkesztése. A fogas henger 
állványának szerkesztése. Az igazító csavarok forgatása. A vissza
emelő készülékek. Hengerpadok, horzsolókések, eresztékek. Az 
alapzat (alapfalazat) és az alapgerendák. A három és kéthen- 
gerű sorok összehasonlítása.

A hengerművek hajtógépei. Egy irányban forgó gőzgépek. 
Átkormányozható gépek. Elektromos és hydraulikus hajtógépek. 
A gázmotor, mint hengervonógép.

Az anyag szállítása. Görgető művek. Szállítás végnélküli 
lánczczal és kötéllel. Ingotlefektetők és fordítók, lngotdaruk. 
Adagoló daruk. Forgószerkezetek. Ingotkinyomók.

H ydraulikus és elekromos ollók, fűrészek és kikészítő
gépek.

H ydraulikus sajtolok. Gőzverők (gőzkalapácsok). A gőz
verők ismertetése és osztályozása. A gőzhenger átmérőjének 
meghatározása. A perczenkinti ütések száma. A gőzfogyasztás. 
A cylinder és kapcsolása az állványfélékkel. A gőzosztogatás 
(tolattyúk, csapolók és szellentyűk, valamint ezek szekrényei). 
Kormányzatok a) kézi. b) kilincses, c) néhány önkormányzat. 
A duggattyú, annak rúdja és a koloncz kapcsolása. Állványok és 
vezetékek. Az üllő és alapzata (a verő alapfalazata).

B) Rajzgyakorlatok, A hengerművek részleteinek a 
rajzolása.

G) Kísérleti munkálatok. Laboratóriumi munkák a hen
gerlés munkafogyasztásának a meghatározására.

15. B ányagéptan .
Boleman Géza, rendk. tanár. I. félév. Hetenkint 3 óra elő

adás, 3 óra rajz. 11. félév. Hetenkint 3 óra előadás, 5 óra rajz.
A) Szállítás. Áttekintés a géppel való szállítás főbb nemein. 

Szállítás függőleges és ferde aknában. Szállítás végnélküli láncz
czal és kötéllel. Szállító kasok és fogókészülékek. Kasszékek. 
Aknakötelek kiszámítása. Kötélcsatolók. Kötélkorongok. Hengeres 
kötéldobok. A kötél súlyának befolyása a haj tó-forgató nyomaték 
nagyságára. A kötélsúly kiegyenlítésének módjai. Kúpos és spirál
dobok, bobinák, vékonyodó kötelek. Fékek. A szállító gépek
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motorjai. Munkaszükséglet kiszámítása. A szállítandó tömeg 
mennyiségének és az aknamélységnek befolyása a szállítás se
bességének és a rakománysúly megválasztására. Gőzgépek és 
elektromotorok különleges berendezései, tekintettel a szállító
gépektől megkívánt követelményekre. Centráliséit géptelepek be
folyása az üzem gazdaságosságára. Jelzőkészülékek. Biztosító 
készülékek túlságos nagy sebességek és a kas túlemelése ellen.

B) Vízemelés. Áttekintés a vízemelők különböző rend
szerein. Dugattyús szivattyúk. Működésük. Emelt vízmennyiség. 
Munkafogyasztás. Az üzem ellenőrzése indikátorral. Munka
diagramm. Részletek: önműködő és kormányzott szelepek, 
szelepemelkedés diagrammjai, dugattyúk, fojtószelenczék, cső
vezetékek. A dugattyús szivattyúk főbb fajai. Nyomó és húzó 
szivattyúk, Rittinger és Kley-féle szivattyúk. Gyorsjárású szi
vattyúk, különösen elektromos hajtású. Rudazatos gépek, Kley 
és Reynier rendszere szerint. A rudazat tömegének befolyása, 
a járat száma. A rudazat, ellensúly, lendítő kerék kiszámítása, 
tekintettel a dynamikai viszonyokra. Járatszünetek, fogó- és 
oscilláló lendítő kerekek. A földalatti gépek. Gőzvezetékek a 
bányában. A szivattyúk hajtása gőzgéppel. Rotácziós és W a- 
thington-gépek typusai. Elektromos hajtású szivattyúk. Kerék- 
transmíssió. Közvetlen hajtás. Duplex és triplex szivattyúk. 
Gazdasági összehasonlítások.

Az aknamélyítésnél használt szivattyúk. Sülyeszthető, húzó, 
rudazatos és elektromos hajtású szivattyúk függőleges és lejtős 
aknák számára.

C) Szellőztetés. Tervező gyakorlatok. Egyszerű feladatok 
megoldása adott programm szerint, ú. m. fékek, kötéldobok, 
korongok kiszámítása és rajzolása. Kasok, kasszékek szerkesz
tése, szállító osztályok és rakodók dispoziciója. Szelepek és egy
szerű szivattyúk kiszámítása és rajzolása, gépek elhelyezése. 
Meglevő gépek lemérése és felrajzolása természet után.

16. Fizika I. rész.
(Hőtan, a mechanikai hőelmélet elhagyásával, és fénytan).

Nyári félév. Heti 3 óra előadás.
Hő és hőmérséklet. Hőmennyiség. Higanyos hőmérő. Lég

hőmérő. Max. minimumhőmérő. A hő terjedésének három módja. 
Davy lámpája. A hő terjedése szilárd, folyékony és légnemű

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



testekben. Kalormeterek. Fajhő. Hőfoghatóság. Fajhő megha
tározása. A hő forrásai. A hő mechanikai egyenértéke. A ter- 
mochemia alapelvei. Fűtőanyagok hőfejlesztő képessége. A szilárd 
és folyékony testek hőokozta tágulása. Lineáris kiterjedés és 
kiterjedési együtthatók. Köbbeli kiterjedés. Dilatometer. A víz 
fajsúlya különböző hőfokoknál. Olvadás és fagy ás. Túlhűtés. 
Nyomás hatása. Olvadási hő. Telített és túltelített oldatok. 
Kriohidrátok. Hűtőkeverékek. Ötvények olvadása. Hőtünemények 
légneműeken. Állandó nyomás és állandó térfogatra vonatkozó 
kiterjedési együtthatók. ízothermák. Gázok fölmelegedése közben 
végzett munka. Állandó nyomás és állandó térfogatra vonatkozó 
fajhő. xAbsolut zéruspont. Külömbség gázok és gőzök között. 
Folyadékok párolgása, gázneműek folyósítása. Kritikus hőfok. 
Afon der Waals és Claussius képletei. Gőzök feszültsége. Gőzök 
és gázok keveréke. Párolgás. Psychrometer. Hygrometer. Forrás. 
Túlhevítés. Forráspont. A nyomás befolyása. Párolgási hő és 
mérése. A gázok folyósítása.

Fénytan. Sugárzás és terjedés. Fotométria. Yűsszaverődés. 
Síktükör törvénye és alkalmazása. Gömbtükrök. Sugártörés. 
Törésmutató. Teljes visszaverődés. Lencsék. Gömbidomú eltérés. 
Optikai műszerek. Fémszórás. Egyszerű és összetett fény. Ki
egészítő színek. Fraunhofer-féle vonalak. Spektrometer. Achro
matismus. Interferencia. Fresnel-féle tükör. A fény hullámhossza 
és a rezgések száma.

Vékony lemezek színei. Navton-gyűrűk. Huyghens elve. 
Diffraktió. Spektroskopia. A légneműek emissió színképe. Sötét 
hő- és chemiai színkép. A színkép megfordítása. A nap, bolygók 
és állócsillagok színképe. Doppler elve. A fény elnyeletése. 
Radiometer. Kalorescencia. Fosforescencia. Fluorescencia. Kettős 
törés és sarkítás. Izlandi mészpát kettős törése. A hullámfelület 
egy- és kéttengelyű kristályokban. Yűsszaverődéssel sarkított 
fény. Nicol prizma. Turmalin fogó. Körben és ellipsisben sar
kított fény.

17. Fizika. II. rész.
(Mágnesség és elektromosság).

I. félév. Heti 3 óra előadás.
A mágnesség és elektromosság mivolta. Coulomb törvénye. 

Mágneses mező sűrűsége, iránya, alakja. Erővonalak. Homogen 
mező. Az erővonalak száma. Mezők összetétele. Mágneses nyo-
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maték. A föld mágneses mezeje. Poíencziál. Több m. tömeg 
potencziálja. A potencziál változása a helyzettel. Az elektromos 
töltés elosztása valamely vezetőn. Gömb potencziálja. Iíapaczitás. 
A föld potencziálja és kapaczitá^a. Kondenzátorok. Dielektrikum. 
Elektromos áram és forrásai Áramerősség fogalma. Ohm tör
vénye. Vezetőképesség és ellenállás. Az ellenállás összefüggése 
a hőfokkal. Kirchoff törvényei. Az áram munkája és effektusa. 
Az áram hőhatása és Jule törvénye. Izzó- és ívlámpa-világítás. 
Az áram chémiai hatása. Elektrolitek és elektrolízis. Másod
rendű folyamatok. Vízbontás. Polarizáczió. Galván elemek. 
Normál elem. Száraz elemek. Akkumulátor. Az áram mágneses 
hatása. Ampere szabálya.

Az áram mágneses mezeje. Végtelen hosszú egyenes 
vezető-, körvezető-, solenoid mágnes mezejének erőssége. Mág
neses indukczió. Átbocsátó képesség. Para- és diamagnetizmus. 
Mágnességi görbe és telítési fok Remanens mágnesség és koer- 
czitiv erő. Hvsterisis. Mágnesezési munka. Mágneses kör. Szó
ródás. Elektromágnesek és horderejűk. Elektrodinamika. Két 
áram egymásra hatása. Elektromos indukczió. Linz törvénye. 
Grafikus ábrázolás. Fázis eltolás. Önindukczió elmót. ereje. 
Látszólagos ellenállás. Főj ló tekercs. Áramelágazás látszólagos 
ellenállása. Kondenzátor. Ellenállás, önindukczió, kapaczitás 
sorba-, parallel kapcsolva. Transzformátor lényege, üresjárása, 
terhelése. A hysterisis és extraáramok befolyása. Igen nagy 
periodusú váltakozó áramok. Villám és villámhárító. Fterz és 
Tesla kísérletei. Elekromos munkaátvitel. A vezetékekbeni 
energiaveszteség. Egyen- és váltakozó áram. Több fázisú áram 
lényege. Absolút mértékrendszer. Geometriai, mechanikai mág
neses és elektromos egységek. Elektromágneses mértékrendszer. 
Összefüggés a rendszerek közt. Elektromos mérések és mérő
eszközök. Voltameter. Galvanometer. Elektrodynamómeter. 
Feszültségmérők. A hőhatáson alapuló műszerek. Puhavasmag
gal bíró műszerek. Hitelesítés. Ellenállás-mérés. Wheatotone 
hídja. Igen kis és igen nagy ellenállások mérése. Elektrolytek és 
elemek ellenállásának mérése. Váltakozó áramok erősségének, 
feszültségének mérése. A látszólagos ellenállás, önindukczió, 
kapaczitás, kölcsönös indukczió, fáziskülönbség mérése. Mág
neses mérések. A vas mágneses tulajdonságainak vizsgálata. 
Hysterisis görbék fölvétele.
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18. E lekrtotechnika.
(Előtanulmány fizika II. rész.)

II. félév. Heti 4 óra előadás, 4 óra gyakorlat.
Egyenáramú dynamók. Kétpólusúgép elektromotor emereje. 

Armatura tekercselések, zárt és nyílt tekercselés. Több pólusú 
gép tekercselése parallel és series módon. Vegyes tekercselés. 
Siemens-féle kettős “  inductor. Mágnesek két és többpólusú 
gépnél. Ampéremenetek számítása. A gép karakterisztikájának 
előzetes meghatározása. Az egyenáramú dynamó különböző 
karakterisztikái series, shunt és compound gépre. Energia- 
veszteség és ennek kísérleti meghatározása. Főbb typusok. 
Egyenáramú mótorok működése. Forgató nyomatékük. A fordu
lati szám összefüggése a szerkesztési adatokkal. A főáramkörű és 
mellékáramkörű mótorok szabályozásának különféle módjai.

Váltakozó áramú gépek. Egyetlen tekercs mozgása a 
mezőben. A gépek elmélete. Önindukczió és aronatura reactió. 
A számítás menete. Az armatura tekercselése, gyűrűs, dobos, 
tárcsás armatura. Induktor gépek. Többfázisú gépek. Forgó
áramú generátor tekercselése; főbb typusok. Transformátorok 
elmélete. Grafikus ábrázolása a transformátorban föllépő jelen
ségeknek. Szóródás befolyása. Hysterisis és réz-veszteségek. 
Számítása. Több typusok.

Váltakozó áramú mótorok. Synchron mótorok. Asynchron 
egyfázisú vált. áramú mótor. A forgómező létesítése. Kétfázisú 
motor. Forgó áramú mótor előnyei. Elméletük: Forgó áramú 
mótor armatúrája. Nyomaték, siip. armatura áram számítása. 
A szóródás befolyása. Az armatúra hatásfoka. Túlterhelés. 
A mótor számításának alapelvei. Többpólusú mótorok.

A forgó áramú mótorok indításának különböző módjai 
egyenkint tárgyalva. A fordulati szám szabályozása.

Váltakozó áramú gépek parallel kapcsolása Fázis-indikátor. 
Technikai mérések és mérő eszközök váltakozó áramok részére. 
A fáziseltolás mérése. Váltakozó áramgörbék tényleges felvétele. 
Magas feszültségű áramoknál érintkezés elleni biztosítás. Sérülés 
esetén követendő eljárás.

Akkumulátorok. Plan lé akkulumátora. Újabb szerkezetek. 
Az áram szabályozása és szabályozó készülékek. Egyszerű és 
kettős cellakapcsoló. Az akkumulátorban végbemenő chemiai
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folyamat. Akkumulátor készítése, formálása és töltése. Önmű
ködő kikapcsolók. Akkulumátortelep kapcsolása a dynamóval 
és hálózattal.

Kapcsoló táblák berendezése egyenáram, váltakozó és 
forgóáram részére. Általános szempontok a vezetékek és az 
azokban történő veszteségek számítására.

Elektromos világítás, a) izzólámpák, b) ívlámpák és sza
bályozásuk.

19. Fizikai ch ém ia  é s  elektrolíz is.

I. félév. Heti 3 óra előadás, 4 óra gyakorlat.
Az áram vezetése elektrolytekben. Ozmátikus nyomás. 

Jónok. Elektrolytikus disszócziáczió. Jónok vándorlása. Disz- 
szócziáczió foka. disszócziáczióconstans. A jónok vándorlási 
sebessége. Olvasztott elekrolytek. Elektromotórikus erő. Amal- 
gám-láncz. Temperatura-koefíicziens. Polarizáczió. Primär ele
mek: Daniel, Grove, Bunsen, chlorezüst, Leclanché, Smeeelem. 
Száraz elem. Normál elemek főbb alakjai. Szekundär elemek. 
Akkumulátor előállitása, anyaga, formálása, töltése, kisütése. 
A sav sűrűségének változása. Akkumulátor fajai, főbb típusok. 
Az elektromosság használata a chémiai analízisnél. Galvános 
úton való nickelezés, rezezés, ezüstözés, aranyozás stb. Galva
noplasztika. Forrasztás nélküli rézcsövek előállítása. Elektro- 
metallurgia alapelvei. A réz, czink, nickel, antimón, nemes 
fémek elektrometallurgiájának alaptételei. Elektrothermikus 
folyamatok. Elektromos kemenczék. A voltaiv hőfoka. A voltaiv 
chémiai hatása. Fémek előállítása (chrom, mangán, urán stb.) 
A carbidok chémiája és technológiája. Carborundum. Acetylen. 
A sósav és chloridok elektrolyzise. Az elekromosság a szerves 
chémiában. Az ózon és technológiája.

2 0 .  Gyakorlati e lek tro tech n ik a .
(Erdészek részére.)

II. félév. Heti 3 óra előadás, 2 óra gyakorlat.
1. Ahqrförvények és alapegységek. Feszültség, áram 

erősség, ellenállás; Ohm törtvénye Elektromos mértékegysé
gek. Kirchhoff törvényei. Speczifikus ellenállás és vezetőké
pesség. Elektromos munka. Youle törvénye. Mérések és mérő
műszerek.
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2. Egyenáram ú gépek és motorok. Elektromágneses alap
törvények. Indukczió. Faraday törvényei. Armatúra ellenállás 
stb. Elektromotor indítása és szabályozása. Series, shunt és 
compound gépek. Parallelkapcsolás.

3. Akkumulátorok elmélete, kezelése, kapcsolása. Czella- 
kapcsolók.

4. Váltakozó áram ú gépek. Ide vonatkozó alaptörvények. 
Transformátor számitása és kezelése. Kondenzátor. Több fázisú 
gépek. Háromfázisú motorok.

5. Világítás izzó- és ívlámpákkal.
6. Elekromos telepek berendezése főtekintettel az erdészet 

igényeire (elektromos kis vasútak, fűrészek stb.).

21. T ü zeléstan .

Dr. Barlai Béla, rendkívüli tanár. II. félévben 3 óra 
előadás.

Bevezetés. A tűzhelyek értelmezése. A hőnek nagyobb 
mennyiségben való előállítására alkalmas módok. A tüzelő 
anyagok gyúlékonysága, lángoló képessége, tisztasága és halmaz- 
állapota. A tüzelő anyagok technikai értéke. A feltétlen hőha
tálynak meghatározása kísérletek és számítás utján a tüzelő
anyagok elemeiből. A feltétlen hőhatálynak gőzfejlesztés általi 
meghatározása. A fajlagos hőhatály. Fajmeleg. Egy bizonyos 
hőhatály kifejtéséhez szükségelt tüzelőanyag mennyiségének 
meghatározása. A pyrometrikus hőhatálynak számítás útján 
való meghatározása. Valamely tüzelőanyag elégésénél nyert 
égéstermények tömegének számítás útján való meghatározása. 
Azon tényezők felsorolása, a melyek segélyével a hőt fokozni 
lehet. A pyrometerek. A Seger-Gramer-féle normálkúpok. 
A nagyobb hőmérsékek mérésére szolgáló thermometerek. A 
Gauntlett, Steinle-Hartung, Schäffer-Budenberg és Wiborgh- 
féle pvrométek. A thalpotasi méterek. A Siemens-Halske, a 
Le Chatélier, a Roberts-Austen-féle elektromos pyrométerek; 
az Uchling-féle registráló pneumatikus pyrometer. A hőmérsék 
megítélése a tűzhelynek izzásából. A Mesuré- és Noml-féle 
optikai pyrometer.

A tüzelőanyagok tulajdonságainak részletezése. A tűzifa, 
a tőzeg, a barnaszén. A kőszén vagy fekete szén. Szénégetés.
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A domlyákbani vagy bogsákbani szenítés módszereinek leírása. 
A faszénnek, mint tüzelőanyagnak értéke.

Kokszégetés tőzegből. Szénmosás és kokszolás. A szénnek 
megőrlése. Az ülepítők. A szénmosók berendezése.

A kokszégetés. A nevezetesebb kemenczék berendezése. 
Kokszégető-kemenczék ammónia és kátránynyeréssel. A két 
ajtójú kokszkemenczék előnyei. Koksz-kitaszító gépek. Merőleges 
kokszkemenczék. A kokszkemenczék telepítése.

Tűzhelyek. Tüzelések. A tüzelések hatásfokainak meg
határozása. A tűzhely vagy tűztér. A rácson fekvő tüzelő
anyag rétegvastagságának meghatározása. A tűzrács nagysá
gának meghatározása. A tüzelőanyagok tökéletes elégéséhez 
szükségelt légmennyiség meghatározása. A rács hézagainak 
meghatározása. A rács-tűzhelyek leirása. A sík rács. A sík 
rácsoknál eszközölt javítások, melyek segélyével a tökéletes 
elégés elősegíttetik. Újabb tűzrácsok.

A kémény. A kémény méreteinek meghatározása. A ké
mények stabilitása. A kőkémények és a lemezből készült 
kémények felépítése. A villámhárító készülékek megerősítése a 
kéményeken. A közös kürtők méreteinek meghatározása. A tűz- 
csatornák méreteinek meghatározása.

Gázzal való tüzelés. A gázzal való tüzelésnek előnyei. 
A szilárd tüzelőanyagoknak átváltoztatása éghető gázokká, 
A gázgeneratorok berendezése fára, barnaszénre és kőszénre. 
A gázoknak továbbvezetése és tisztítása. A gázok elégetése, 
lángcsövek segélyével. A regenerativ fűtés. A fekvő és álló rege
nerátorok leirása, szerkezete, előnye és hátránya. A fekvő és 
álló regenerátorokban a téglák elhelyezése. Regenerativ fűtésű 
kemenczéknél a kémények méretei. A generátorok megindítása 
és regenerativ kemenczék kifűtése. A regenerátorokkal ellátott 
kemenczék megindítása. A Ponsard-féle fűtésrendszer. A Boetius 
és Bichereaux stb. kemenczéknek berendezése. A rekuperativ 
tüzelés és a legújabb Siemens kemenczék. Gőzkazánok tüzelései. 
A poralakú és folyékony tüzelő anyagokkal való tüzelés s az 
e czélra szolgáló berendezések. Az elektromos kemenczék. 
Tüzelések megvizsgálása s ellenőrzése és az e czélra szolgáló 
készülékek.
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2 2 . Geodézia. I. rész.

Szentistványi Gyula rendes tanár, hetenkint 4 óra elő
adás, 8 óra gyakorlat.

A földméréstan feladata és felosztása, főirányok és tengely- 
rendszerek. A térkép fogalma. A mérés és méretek, valamint 
a méterrendszer törvényczikkei. Kissebbités és rajzmérték. Esz
közök pontok jelölésére: a függélyző, nonius, mikrométercsavar 
és mikrométeres mikroszkóp A hosszúságmérők: mérőláncz, 
mérőszalag, mérőrudak, mérőkerék és a távolságmérők. Szög
mérők: szögtűzők, kompasz, bussolaműszer és theodolit: ezek 
vizsgálatai és használatuk. Mérő asztalok. A vízszintes vetület 
mérései. Egyenes vonal és ennek a kitűzése, minden előfordul
ható esetben. Szögek mérése és kitűzése. Görbe vonalak kitű
zése. A sarkponti mérésmód. Az alapvonalból eszközölt mérés
mód. A rendszálakkal való mérésmód. A körülkerítő vagy 
polygonmérés. A háromszögelés. A felmért adatokkal való szá
mítások és ezekkel a rajzolatok készítése. A szög- és hosszú
sági hibák felismerése, valamint elkerülhetetlen hibák kiigazí
tása. Térképek kikészítése, másolása, kisebbítése. A pantograph 
elmélete és használata. A magasságmérés fogalma és felosztása. 
A mértani magasságmérés. A fizikai magasságmérés és a szint
mérés. A magasságmérés műszerei és a szintmérők, e műszerek 
vizsgálatai és alkalmazása.

2 3 . G yakorlatok a g e o d éz ia  I. részéből.
Szentistványi Gyula rendes tanár, heti 2 délután.
A tanteremben tartott gyakorlatok: 1. Noniusok leolva

sása. 2. Planimeterek kezelése és használata. 3. Pantographok 
beállítása és használata.

A mezőn tartott gyakorlatok. Ily czélokra 500 holdas aka
démiai erdőbirtok áll rendelkezésünkre, mely 5 kilométer
nyire fekszik a várostól, hova a csapatokba osztott hallgatók a 
tanárral és a szükséghez mérten egy vagy két tanársegéddel, 
délutánonként kirándulnak. A csapatokat, ha csak lehet, úgy 
osztjuk be, hogy minden műszer mellé, a vezető tanáron vagy 
tanársegéden kívül, legföljebb 4—6 hallgató kerüljön. E gya
korlatok tárgya: 4. Egyenes vonalak kitűzése, közvetlen és köz
vetett mérése, valamint a szögtűzők használata; 5. Egyszerű 
és szorzott szögmérés theodolittal; 6. Körök kitűzése, összren-
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dezőkkel. theodolitial és szögtűző hasábbal vagy szögtűző körrel;
7. Szintmérés és megoldásai; 8. A mérőasztal felállítása és a 
metszések három módja; 9. A Pothenot-féle feladat többféle
képen való megoldása; 10. Polygonmérés a bussola műszerrel;
12. Polygonmérés a mérőasztallal és kompásszal. 13. A theodo- 
lith a szintmérő és a bussola műszer rectificatiói; 14. Rend
szeres mérés mérőasztallal, mely megelőző háromszögelésre 
támaszkodik; 15. Keresztmetszetek felvétele tacheometerrel és 
izohvpsák szerkesztése.

2 4 . B á n y a m érésta n

Szentistványi Gyula rendes tanár. Téli félévben. Heten- 
kinl 3 óra előadás, 6 óra gyakorlat.

Bányamérések czélja, sajátossága és a tananyag felosztása. 
Eszközök és eljárások pontok kijelölésére a föld alatt úgy, mint 
a nap színén is. Szögmérő műszerek, fokív-szerkesztmények, a 
bányászati kompasz és alkalmazásának módjai, a bányászati 
theodolith, a bányászati mérőasztal, szögrajzoló műszerek és 
más újabb bányászati szögmérő, mindezek használata, vizs- 
gálása és rectificatiója. Hosszúság- és távolság-mérők. Magasság 
és szintkülönbségmérők. Bányamérések különböző módjai, 
esetei, az ezekkel járó számítások és rajzoló munkák ismerteté
sével. A földalatti szintmérés és magasság-mérés, az egyes el
járások pontossági bírálata. Külső és földalatti mérések kap
csolása és tájékozása. Bányamérések biztosítható pontossága. 
Bányatérképek szerkesztése: a vezér- vagy átmetszeti térkép, 
részletes térkép, a gyakorlatban alkalmazott öt eljárás részletes 
ismertetése mellett. A bányamérő hivatal felszerelése. Külön
leges feladatok: az irány és talphágás kijelelölése v. időnkénti 
ellenőrzése. A telepsík meghatározása. Kutatások méretei. 
Bányahatárok bemérése és kijelölése. Bányászati áttörések. 
Határkérdések bányaperek alkalmával. Telepek metsző vonalai. 
Vetődések.

2 5 . G yakorlatok a  b á n y a m érésb ő l.

Szentistványi Gyula rendes tanár. Téli félévben, Heten- 
kint 2 délután.

A közelben levő kincstári bányákban. A méréseket itt is 
3—4 hallgatóból álló csapatokkal végeztetjük, ezek feladatukat

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



40

a tanár és tanár-segéd szakadatlan jelenlétében végezik. A fő
feladat mindig: !. Több táró és aknanyilásnak napszini össze
köttetése háromszögelés útján, sőt, ha az őszi időjárás megen
gedi, polygonméréssel is. 2. Egy összefüggő főszintben, eme 
tárók és aknák kapcsolása a napszini mérés végpontjaival, még 
pedig csakis theodolith, szintmérő műszer és pontos aknamérés 
segélyével. 3. Egy mélyebb szintnek kapcsolása kompaszmérés 
útján, mely alkalommal legalább egy függőleges és egy lejtős 
akna mérése lesz bele vonva. 4. E kiterjedtebb mérésre meg
határozzuk a déllőt. 5. Minden hallgató köteles a szükséges 
szögkiigazítást és a számításokat megejteni és ezeket átnézetes 
táblázatokba foglalva beterjeszteni. 6. A kiszámított öszrende- 
zőkkel egy alaprajzot és két függőleges metszetet, színesen 
kifestve, a rajzteremben elkészíteni. 7. E tökéletes mérés be
fejezése után megismertetjük kísérleti mérésekkel az újabb 
kor értékesebb műszereit. 8. Köteles minden hallgató egy tér
képkulcsot rajzolni és kifesteni, melyben úgy az érezbányász, 
valamint a szén- és sóbányász térképjelölései megvannak.

2 6 . G eodézia  11. rész.

Szentistványi Gyula rendes tanár. Nyári félévben. Heti 
4 óra előadás, 6 óra gyakorlat.

A felső földméréstan tárgya és ennek felosztása. Gömb- 
háromszögek mérése. Földabroszok: alapelve, kelléke; czentrál 
vetületek, steroscographiai vetületek; lefejihető vetületek Bonne. 
Saunson, De Fisle és Mercator szerint. Hibaszámítás a leg
kisebb négyzetösszegek elmélete alapján: alapelve, feladata, 
nevezetes tantételei és ezek alkalmazása úgy a vízszintes ve- 
tület mérése, valamint szabatos magasság és szintmérésekre is. 
A hibaszámítás megközelítő módjai a bányamérnöknél előfor
dulható esetben alkalmazva; nevezetesen bezárt vagy nyitott 
polygonnál. A háromszögelés, tekintettel földünk gömbalakjára: 
alapelvek, a teendők sorrendje, ezek egyenkinti és beható tár
gyalása, úgymint: alapvonal, hosszmérés, szögmérés, oldal
számítás. szögkiigazitás, oldalak végleges kiszámítása, gömb- 
rendszálak* számítása, földrajzi rendszálak számítása, másod-, 
harmad- és negyedrangú háló. A földrajzi hely határozások ama 
terjedelemben, a mint ezek földmérőnek szükségesek. Földünk 
alakjának és nagyságának meghatározása.
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27. G yakorlatok a g e o d é z ia  II. részéb ől.

Szentistványi Gyula rendes tanár. Nyári félévben. Heti 
2 délután.

Háromszögelésnek a bemérése, mely négy asztallapra ter
jed és az alapvonalon kivűl több első és másodrangú három
szögből áll. Tájékozásul déllőhatározás. Az egész mérésnek 
tökéletes számítása, az asztallapok előkészítése a részletes 
mérésre. A mérés munkáját ez esetben 3—4 hallgatóból álló 
csapatok végzik, melyek szakadatlanul a tanár vagy tanár
segéd ellenőrzése mellett dolgoznak. Ezeken kivül köteles min
den hallgató az alkalmazott földabroszok hálóit adott mérték
ben megrajzolni.

2 8 . Á sván ytan .

Dr. Böckh Hugó rendes tanár. I. félév. Heti 5 óra elő
adás és 2 óra gyakorlat.

Az ásványtan feladata és köre.
I .  Á lta lá n o s  á s v á n y ta n . Az ásványok alakbeli tulaj

donságai. Az ásványok fizikai tulajdonságai. Az ásványok 
chémiai tulajdonságai, képződési és előfordulási viszonyai.

I I .  R é sz le te s  c is v á n y ta n ,  A bányászat, ipar, telep
ismeret és kőzettan szempontjából fontos ásványok, Grolh 
rendszere szerint.

A gyakorlatokon az ásványok alakbeli és fizikai viszo
nyainak gyakorlati tanulmányozása.

2 9 . T elep ism eret .

Dr. Böckh Hugó  rendes tanár. 1. félév. Heti 3 óra előadás.
A telepismeret feladata. Az érez és hasznosítható ásvány 

és kőzetelőfordulások képződésének és előfordulásának módja.
1. Magmatikus és lakkolitos elkülönítés ú tján  képződött 

előfordulások (termésvas. nikkeldús vas, termés platina és 
arany, magnetit. titánvas, krómit. mágnes-kovand, pirit, réz és 
kórund kiválások eruptív kőzetekben).

2. Pnemnatolitikus úton képződő előfordulások (ónércz, 
fluorít, apatit, khalkopirit, grafitelőfordulások. Kontaktmetamorf 
vas-, réz-, ólomércz és grafitelőfordulások).

3. Posztvulkanikus behatásokkal összefüggő előfordulások 
(szulfidikus telérek, kaolin, bauxit, alunit előjövetelek).
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4. Üledékes eredésit előfordulások és ércztorlódások 
(vasércz, mangán, magnetit, foszforit, salétrom, kősó és szén
telepek; arany, platina, réz. ólom, ón stb.; a drágaköveket 
tartalmazó torlódások).

5. Kérdéses eredésü előfordulások (aszfalt, petróleum).

3 0 .  Kőzettani praktikum.
Dr. Böckh Hugó rendes tanár. I. félév. Heti 4 óra gyakorlat 

külön meghatározott időben.
A kőzetalkotó ásványok mikroszkópos viselkedése. A kő

zetek mikroszkópos meghatározása.
E praktikumra a rendelkezésre álló taneszközökhöz képest 

legfeljebb 6 hallgató iratkozhatik be. Előtanulmány ásványtan 
és geológia.

31. Geológia.
Dr. Böckh Hugó rendes tanár. II. félév. Heti 5 óra elő

adás, 4 óra gyakorlat.
I .  Á lta lá n o s  g e o ló g ia , A geológia feladata és köre.
1. Geogéniai és geofizikai rész. A Föld, mint világtest. 

A föld alakja és nagysága. A föld belseje.
2. Kőzettani rész. A kőzet fogalma. Kőzetalkotó ásványok. 

A kőzetek felosztása. Eruptív, üledékes és metamorf kőzetek.
3. D inam ikai és litogenetikai rész. A földet átalakító 

tényezők. A vulkánosság. A víz, a légbeliek és az élet hatása.
4. Tektonikai rész. A föld szilárd kérgének szerkezete.
I I ,  T ö r té n e ti  geo lóg ia . A föld történetének korszakai,

különös tekintettel a hazai viszonyokra és a hasznosítható 
ásvány és kőzetelőfordulásokra.

A gyakorlatokon: a kőzetek makroszkópos meghatározása. 
A jobb idő beálltával Selmeczbánya és környéke geológiájának 
tanulmányozása. A geológiai térképezés módjai. Gyakorlati 
feladatok megoldása.

Ezenkívül minden év június havában az arra önként 
jelentkezőkkel két heti tanulmányút Magyarország fontosabb 
széntermő vidékére.

32 . Palaeontológia i gyakorlatok .
Dr. Böckh Hugó rendes tanár. II. félév. Heti 4 óra gya

korlat.
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Gyakorlatok a geológiailag fontos kövületek meghatáro
zásában.

3 3 .  Á sván yh atározási gyakorla tok .
Dr. Böckh Hugó rendes tanár. II. félév. Heti 2 óra előadás.
Az ásványok meghatározása fizikai tulajdonságaik alapján.

34 . M agyarország s z é n te le p e in e k  geo lóg iája .
Dr. Böckh Hugó rendes tanár. II. félév. Heti 2 óra elő

adás. Külön meghatározott időben. Előtanulmány: geológia.

35 . Á lta lán os  geo lóg ia .
Dr. Böckh Hugó rendes tanár. Ií. félév. Heti 3 óra elő

adás és 4 óra gyakorlat.
A geológia feladata és köre. Geogénia és geofizika. A kőzet

alkotó ásványok. Eruptív, üledék és metamorf kőzetek. A kőzetek 
képződése és átalakulása. Vulkánosság, a víz, a légbeliek, a 
szerves élet hatása. A Föld szilárd kérgének szerkezete. A Föld 
történetének rövid áttekintése.

A gyakorlatokon: kőzetek makroszkópos meghatározása. 
A geológiai térképezés. Gyakorlati feladatok, mint vízellátás 
stb megoldása.

3 6 .  Kísérleti ch ém ia
Schelle Róbert rendes tanár. I. félévben. Hetenkint 6 óra. 

II. félévben. Hetenkint 4 óra előadás.
A chémia történetének rövid vázlata, az anyag és erély 

fennmaradásának elve, chémiai és physikai változások, keverék 
és vegyület, a vegyületek képződésére és szétbontására beható 
tényezők, a bonIás és vegyülés különböző nemei, egyszerű és 
összetett testek, analysis és synthesis, halmazállapot, fajsúly és 
sűrűség és azoknak meghatározása, pyknométer, areométer, 
alkoholméter. A gázok és gőzök sűrűsége és annak meghatá
rozása, a Mariotte- és Gay-Lussac-féle törvény. Vegysúlytani 
törvények (stöchiométria) a gyök fogalma, atom-elmélet, atom 
és vegysúly. Avogadro- és Dalton-féle törvény. A vegyértékről. 
Savak, bázisok és sók s azoknak különböző nemei. A vegyü
letek külső alakja. Az elemek természetes rendszere.

Az oxygenium előfordulása, előállítása, physikai és chémiai 
tulajdonságai. Az égés különböző nemei, az égés feltételei, égési 
meleg, kalória, lassú égés, korhadás, lélegzés, oxydatio, oxydok.
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Az ózonról. A hydrogenium előfordulása, előállítása, physikaí 
és chémiai tulajdonságairól, reductio, durranógáz. A vízről, 
destillált, eső-, forrás-, folyó-, tengervíz, lágy- és keményvíz, 
ásványvizek. Hydrogenperoxid. A nitrogéniumról, a levegőről és 
annak anaíysise, sudiométer, gázbüretla, és a Brunner-féle ké
szülékkel. A nitrogén vegyületei oxygeniummal, salétrom
sav, nitrocellulose, nitroglycerin, nitrogénoxydul, nitrogénoxyd, 
nitrogéntrioxyd, tetrooxyd és azoknak vegyületei. Ammónia.

A haloid-csoportról általában. A chlorról; előállítása 
kicsinyben és nagyban. Dieaeon és Weldon szerint. A sósav 
és királyvízről. A chlor vegyületei oxygeniummal. alchloros és 
chlorsav stb. A chlornilrogen. A bromról és vegyületeiről. 
A jódról és vegyületeiről. A fluorról és vegyületeiről, üvegégetés, 
afluor hydrogénnel való feltárásáról. A kén-csoportról általában. 
A kénről, a kén és oxygeniumból álló vegyületekről, kéndioxyd, 
kéntrioxyd, kén- és kénessavról. Füstölgő és angol kénsav. 
Thiokénsav, polythionsavak. Hydrothion, hydrothion gáz, víz és 
ammoniumkéneg készítéséről analvtikai czélokra, kénchlorid. 
A seien és tellurról. A nitrogén-csoportról általában. A phos- 
phorról, a phosphor vegyületei oxygeniummal, alphosphoros és 
phosphorsav, phosphin. phosphorchlorid. Az arsen és vegyületei. 
Az antimon és vegyületei. A bór és vegyületei, a borax. 
A carbonium, gyémánt, grafit, amorphszén, faszén, csontszén, 
kokszkorom. A száraz lepárlás. A szénmonoxyd és széndioxyd. 
A mocsárlég. bányalég, diffusio. A szénkéneg és szénoxysulfid- 
ról. A világító gázról, a gyertyalángról és a különféle gázláng
ról. A szén és chlorvegyületekről. A silicium és vegyületei, a 
kovasavról, a silicatok feltárása, a vízüvegről.

A fémek vegytana. A fémek tulajdonságai, fém, szín, 
jegöczödés, nvújthatóság, szilárdság, fajsúly. A fémek chémiai 
tulajdonságai, ötvözetek, foncsor. Az oxygen, chlor, phosphor, 
kén és karbonium behatása a fémekre, a fémek előfordulására. 
A fémek felosztása. Az alkali fémekről egyáltalában. A kálium
ról és vegyületeiről oxygénium. kén- és a haloidokkal. A kálium 
oxygensói, a puskapor, a kalium reactiói. A nátriumról és ve
gyületeiről. Rubidium, Cäsium, Lithium, Ammonium és vegyei. 
Az alkalikus földfémekről általában, a báriumról és vegyületei
ről, a calciumról és vegyületeiről. A légvakolat, a hyraulikus 
mészfajták. A magnesiumról, vegyületeiről és reaktióiról. A

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



45

spectralanalysisről. Az aluminiumról, vegyületeiről és reactiói- 
ról. Az agyagárúról, porczellán, kőedény és tűzállótégelyek. 
Ultramarin. Az üvegről és üveggyártásról. A ritka földfémekről, 
Beryllium, Zirkonium, Erbyum. Thorium slb. A vasról és a 
különböző vasfajtákról chémiai tekintetben, a vas vegyületeiről 
és reaktióiról, úgyszintén a mangánról, a chromról, cobaltról, 
a nikkel, az uran-wolfram, a molybdenről, a horganyról, a 
cadmium és Indiumról, az ólomról, a bismuthról és thellium- 
ról, az antimonról, a rézről, az ón, a higany, az ezüst, az arany 
és ezeknek vegyületeiről és reactióiról, galvanoplastika, ezüstö- 
zés. aranyozás, a platináról, vegyületeiről és reactióiról. A nehéz 
fémek kohászati előállításának elméleti és rövid gyakorlati 
leírása.

Szerves vegytan. A szerves vegytan fogalma, tapasztalatai, 
rationális és structurképletek, isomeria, homolog sorok. A 
cyanról és vegyületeiről. A paraffin-sorozat, a petróleumról. 
A alkvl sorozat, az alkoholok fogalma, a methyl vegyületek, 
faszesz, Chloroform, durranósav, hangyasav. Az aetyl vegyüle
tek, borszesz. Az erjedési iparról, bor, sör és pálinkagyártás. 
Aether. Az eczetsav és sói. A szilárd zsírsavak és szappanfőzés. 
Az olefin sorozat, aethylin, oxalsav, borkősav. A glyczerin man- 
nit és nitrovegyei. Acetylen. A szénhydratok, czukor, czellulose, 
keményítő. Az aromatikus vegyületekről, benzol, karbolsav, 
anilin. Gyanták, alkaloidák.

3 7  Qualitativ e lem ző  chém ia.

Schelle Róbert rendes tanár. I. félév. Hetekint 1 óra elő
adás, 8 óra gyakorlat.

Az elemző vegytan fogalma, a vegyszerek, hydrothion ké
szülék, hydrothion gáz és víz készítése, ammonium kéneg ké
szítése. Az anyag előkészítése és feloldása. Lepárlás, szűrés és 
mosás. A fémek felosztása sorozatokra, csoportreagensek. A 
fémek reactióinak rendszeres tárgyalása és bemutatása. Az egyes 
csoportok elkülönítése s az egyes csoportbeli fémek egymás 
melletti kimutatása. Egyszerű és összetett analisis. A fontosabb 
savak kimutatása. Vízben és savakban oldhatatlan egyszerű és 
összetett vegyületek elemzése. A silicatok feltárása tűzi és 
nedves úton. Az analysálandó anyagok előleges vizsgálata, lom
bikban forrasztó cső előtt, szénen és platinsodronyon magában és
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borax vagy phosphorsóval, elővizsgálat platinlemezen salétrom 
és szódával. Lángreactiók.

3 8 .  Chémiai tech n o lóg ia .
Schelle Róbert rendes tanár. II. félév. Hetenkint 4 óra 

előadás.
A víz chémiai technológiája, ivóvíz és használati viz, a 

víz keménységének meghatározása, a kazánkőképződés meg- 
gátlása chémiai és mechanikai úton. A jégtartók és jéggépek. 
A kén chémiai technológiája, előfordulása, előállítása, finomí
tása. Szénkéneg gyártás. Kénessavgyártás, alkénes-savassók 
gyártása. Kénsavgyártás. Füstölgő vagy nordhausi kénsav. Kén- 
savanhydrit gyártás. Angol kénsavgyártás. A kéndioxyd elő
állítására szolgáló készülékek. A pörkölési gázok kéndioxid 
tartalmának meghatározása. Az ólomkamrák és azokban végbe
menő vegyfolyamatok. A kamrák térfogata, szerkezete, a 
salétromsav elosztása a kamrákban, a Gay-Lussac és Glower- 
torony, a kamrasav tisztítása. A kénsav concentrátiója, a kén
sav alkalmazása. A salétromsav gyártása. A szódagyártás. 
Természetes szóda, szóda tengeri növények hamujából. Leblanc- 
féle szódagyártás, sulfat előállítás, a nyers szóda tisztítása. 
Hargreaver eljárása a sulfát előállítására. A szódamaradvá
nyok feldolgozása, kén regenerálása, kéntartalmú lúg előállí
tása, a lúg bontása s a kén előállítása. Solvay vagy ammó
niák szódagyártás. Sósav és chlor. Chlorelőállítás sósavból és 
barnakőből; konyhasó barnakő- és kénsavból. A Deaeon-féle 
chlorgyártás. A manganlugok regenerálása. Chlorgyártás Weldon 
szerint. Ghlormészgyártás. Kaliumchlorat. Superphospat és 
robbanó anyagok gyártása. Hydraulikus mész és cementgyártás.

3 9 .  Quantitativ e lem ző  chém ia.

Schelle Róbert rendes tanár. 11. félév. Hetenkint 1 óra 
előadás, 8 óra gyakorlat.

A quantitativ elemzésnél előforduló műveletek, aprítás, 
szárítás, mérlegelés, oldás, lepárlás, szűrés és mosás. A csapa
dékok szárítása, izzítása és mérlegelése. Az elemzési eredmények 
összeállítása.

Súly szerinti egyszerűbb elemzések u. m.: 1. A szűrőpapír 
hamujának meghatározása. 2. A keserűsó helyes elemzése. 3.
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Nikel és rézből álló ötvözet elemzése. 3. Ezüst és rézötvözet 
elemzése. 4. Mészpát elemzése. 5. Vasgálicz elemzése.

Titrimetriai analysisek, alkati és cecidimetria, cliamele- 
ormal való titrázás, jedometria megfelelő gyakorlati példákkal 
és feladatokkal.

III. év.
Hetenkinl: fémkohászoknál 8. vaskohászoknál 4 óra gya

korlat.
Ásványok és érczek vegyelemzése.

IV. év.
Hetenkint 1 óra előadás. 8 óra gyakorlat.
Teljes elemzések bánya- és kohóterményekből, electrolisis, 

gázanalysis, tüzelő anyagok elemzése és fűtőképességének meg
határozása.

4 0 .  K özép itéstan . I. rész.
Sobő Jenő, rendes tanár; I. félévben 4 óra előadás 4 

óra rajz.
Építőanyagok. Természetes építőkövek ismertetése, tulaj

donságai és megvizsgálása. Mesterséges építőkövek. Téglavetés, 
szárítás és égetés. A fali tégla minősége, megvizsgálása és mé
retei. Egyéb téglanemek. Nem égetett mesterséges kövek.

Épületi fa  osztályozása, megválasztása, vágatása, kezelése, 
szárítása, tartóssága, betegségei, tartósabbá tétele (kilúgzás. 
impregnálás, bemázolás stb.) Az épületi fa alakjai, megfaragása, 
szétfűrészelése és szilárdsága.

A vas mint építőanyag. Az öntöttvas, a kovácsvas és az 
aczél előállítása, tulajdonságai, beszerzési módja, megvizsgálása, 
alkalmazása, tartóssága, használatos alakjai, rozsdásodás ellen 
való megvédése és szilárdsága.

A réz és ötvözetei, a czink, a czín és az ólom.
Kötő és tapasztő anyagok. A gyakorlatban használt mész- 

fajták és azok égetésére alkalmas mészkövek. A mész égetése. 
A fehér, a sovány és a vízbenkötő mész, a román- és a port- 
land-czement alkalmazása, megvizsgálása, eltartása és megol- 
tása. A közönséges, a sovány, a hydraulikus és a czement- 
habarcs, a beton, és a konkrét készítése, keverésaránya, fel- 
használása és megkeményedése. Az agyag- és a gipszhabarcs, 
az aszphalt, a különféle ragaszok.
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Mellék- és segédanyagok. Az üveg, vízüveg. festékek és 
mázak, a drót, a szegek stb.

Egyszerű építő szerkezetek. Kőfalazat-, tégla-, terméskő-, 
faragottkő-, vegyes és burkolt falazat készítése és kötései. Vá
lyog-, sár-, öntött- és vert falazat készítése és anyaga.

Egyszerű faszerkezetek: fakötések, egyszerű, fogazott, 
ékelt, felszerelt, hajlított és rácsos gerendák, függesztő és feszítő 
művek. Faoszlopok.

Egyszerű vasszerkezetek: vaskötések, öntött, hengerelt, 
szegecselt és rácsos vasgerendák, vánkoslemezek, öntött és 
kovács vasból való oszlopok.

Az egyszerű építőszerkezetek szilárdsága, teherbírása, 
megterhelés módja, megengedhető igénybevétele és statikai 
■kiszámítása.

Összetett építő szerkezetek. Alapvetés, a talajnemek teher
bírása és megvizsgálása, az épület kitűzése; alapárkok ásása. 
Alapozás sziklában, kemény, puha, összenyomható és rossz 
talajon; fekvőrács, homok- és betontöltés, tömör-pillérek, sü- 
lyesztő szekrények és kutak, czölöpös rács, vasczölöpök. Czölöpök 
beverése és kihúzása.

Kőhői való falak, Az épületek falai, a falak vastagságának 
meghatározása számítással és gyakorlatilag. Támasztó falak szer
kezete és méretei. A falak erősbitése, támasztó pillérek és fal
kapcsok. A falak megvédése a talajnedvesség és a csapadék
vízből eredő nedvesség ellen Nedves falak kiszárítása. A falak 
ajtó- és ablaknyilásai, az ajtó- és ablakkeretek szerkezete. A 
falak kiváltása, hézagolása, bevakolása, meszelése, festése és 
díszítése. Építő és elhelyező állványok szerkezete.

Fából való fa lak:  gerenda-, padló- és favázas falak; 
nedvesség ellen való védelem.

Boltozatok. A boltívek alakja és szerkesztése, a bolto
zatok nemei. A boltozatok és ellenfalak vastagsága és erősítése. 
Alakzóívek és mintaállványok. A boltívek, donga, porosz, süveg-, 
kereszt-, csillag-, kolostor-, teknő-, tükör- kupola-, cseh- és cseh- 
süveg-boltozat szerkesztése, rakása, elkészítése és leszerelése.

Mennyezet-szerkezetek. Egyszerű, borított, vak-, csapos, 
deszkaíves és gyámolított fafödémek szerkezete, elhelyezése és 
méretei. Vasgerendák közé rakott, hullámos lemezből készült,
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czement-betonbúl öntött, Monier-féle és gipszpallószerkezetű 
födémek. Mennyezetvakolat.

Födélszerkezetek. Fából való nyereg-, torokgerendás, szele
menes, széklábas, függesztőműves, manzárd-, félereszes, fűrész-, 
sátor-, torony- és gerendasorokkal nem bíró födelek. A födél
gerendák méretei. Vassal kapcsolt fafödelek és tiszta vasszer
kezetű födelek. Födéltervezés. Szalma-, nád-, deszka-, zsindely-, 
cserép-, pala-, kátránylemez-, faczement- és fémlemezes födél
héjak. Födélablakok. Ereszcsatornák.

Díszítő szerkezetek: párkány tagok-, oszlopok és oszlop
rendszerek. Faltő-, övező-, ablak-, ajtó- és főpárkányok. Orom
falpárkányok, fából való párkányok. A párkányok rakása, be
vakolása és húzása.

Lépcsőszerkezetek. A lépcsők szerkezeti elvei és kiszá
mítása. Fából-, kőből- és vasból való lépcsők, lépcsőkorlátok 
szerkezete, rajzolása és kiszabása.

4 0 .  K özép itéstan . II. rész .

Sohő Jenő, rendes tanár; II. félévben 3 óra előadás, 6 
óra rajz.

Ajtó-, abluk- és padozat-szerkezetek: ajtótok, belső- és 
bejáró ajtók, lécz-, deszka-, vésett és üveg-ajtók; nem nyitható, 
szárnyas, toló, csappanó, egyszerű és kettős ablakok, ablak
táblák és zsaluk szerkezete Ajtók és ablakok vasalata. Pado
zatok és kövezetek.

Fűtő- és szellőztető berendezés. Kandallókkal, kályhákkal) 
melegített levegővel, vízzel és gőzzel való fűtés; csatornafűtés. 
Természetes és mesterséges hőmérsékkülönbségen alapuló és 
mechanikai szellőztetők. Kémények és fűtőhelyek.

Árnyékszékek és emésztő-csatornák. Nyitott, tömlős és 
szagtalan árnyékszékek; vizelők, emésztőgödrök és csatornák.

Az épületnek vízzel való ellátása. Források, kutak és 
vízvezetékek segítségével. Esővízfelfogók, vízszűrők.

Kerítések kőből, fából és vasból.
Lakóházak. Lakóhelyiségek, házi és mosókonyha, sütő- 

kemencze, íüslölő kamara, éléskamara, házi pincze, fürdőszoba, 
előterek, folyosók és udvarok. A helyiségek térszükséglete és 
alaprajzi alakja Munkáslakóházak építésmódja és rendszerei,
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családi, kettős és négyes munkásházak, egyszerű és kettős ház
sorok, munkáskaszárnyák, háló-házak. Tisztviselői lakóházak.

A lakóházak melléképületei. Marha- és lóistállók, serlés- 
és baromfiólak, trágyagödrök, kocsiszínek és fészerek, jégvermek 
és jégpinczék.

Épületek tervezése. Építőtelek és helyszínrajz, építő-pro- 
gramm, az épület tervrajzai s azok elkészítése és mértéke. Az 
alaprajzok, keresztmetszetek és homlokrajzok megszerkesztése.

A költségvetés. Munkakimutatás, árjegyzék, árelemzés, 
költségkimutatás, összevont és általános költségvetés szerkezete, 
részletezése és kiszámítása. — Műszaki leirás.

Az építés végrehajtása. Építőengedély; házi kezelésben 
és vállalatban való épités. Az építés kiadása. Ajánlati verseny- 
tárgyalás. Az építő szerződések általános és különleges feltételei. 
Építő-szerződések. Építésvezetés és felügyelet. Építő-jelentések 
és számadások. Építési költségszámla, leltár, az épület felül
vizsgálása és átvétele.

Épületek fenntartása, átalakítása és becslése. Épület falak 
boltozatok, födémek, födelek stb. javítása; az épületek átalakí
tásának feltételei és végrehajtása. Épületek becslése és tűzkár 
ellen való biztosítása.

A rajzórákon a hallgatók először különféle építőszerkezetek 
rajzolásával, később pedig kisebb lakóházak tervezésével fog
lalkoznak.

41. Út- é s  vasú tép ítéstan .

Sobó Jenő  rendes tanár. 1. félév, hetenkint 3 óra előadás. 
‘2 óra rajz.

A tervezéssel kapcsolatos mérnöki előmunkálatok. A 
bányászat és erdészet használatára épített utak és vasutak 
czélja, jellege és haszna. A pálya fekvésének, irányának, hosszú
sági szelvényénél^:, emelkedési és iránybelí viszonyainak álta
lános elvei.

Általános tervezés (előmunkálat), térképek megszerzése, 
tanulmányozása és kiegészítése. A pálya nyomának meghatá
rozása. Tervezés rétegvonalas térképen. Előzetes hosszúsági 
szelvények megszerkesztése.

Részletes tervezés: a pálya egyenes vonalainak, kanyaru
latainak és a szerpentináknak kitűzése, a különféle módszerek
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s helyi és térviszonyok szerint. Szelvényezés. Részletes hosszú
sági szelvény és keresztszelvények felvétele és megszerkesztése. 
A földművek számítása és köbözése. A földtömegek elosztása 
és kiegyenlítése.

Földművek építése. A talaj megvizsgálása. A földművek 
anyaga, rézsűi, kitűzése és vázolása. A töltések ülepedése. Föld
ásás, kőfejtés és kőrepesztés módszerei, végrehajtása és szerszá
mai. Földszállítás hordozó edényekkel, talicskával, kétkerekű 
kordéval, négykerekű szekérrel és ideiglenes vasúton s ezeknek 
a szállítási módoknak gazdasági összehasonlítása. A feltöltések 
anyaga, alapja és elkészítése. A földműveknek vízmentesítése 
szivárgó-, oldal-, szegély-, talp- stb. árkok segítségével; azok mé
retei, biztosítása és esésének szabályozása. Kőből, fából és 
bétonból épült áteresztők. A földművek csúszó rézsűinek bizto
sítása, tele vény földdel való betakarás és bevetés, gyeptéglával 
való burkolás, agyagtapasztás, rőzsefonás, beültetés, kővel való 
burkolás stb. által Kőből és fából való támasztófalak szerke
zete és méretei.

Útépítés. A bányászati és erdészeti utaknak a közutakhoz 
való viszonya Az útpálya, a kapaszkodók és a lejtők befolyása 
a vontatásra. Az utak hosszúsági és keresztszelvényi alakja, 
szélessége, domborítása, nyílt szelvénye, a kanyarulatok befo
lyása és kiszabása. Az erdei utak nemei, az erdei úthálózat 
viszonya az erdőgazdasági beosztáshoz, tervezése és kiépítése. 
Az utak alsó építménye: alapozott, makadám s bánya-, vagy 
folyókavicsból épült utak pályájának helyreállítása, a kőanyag 
szükséglet kiszámítása, megválasztása és előkészítése. A kő
pálya vastagsága. Földutak, dorongutak, pallóutak és rőzseutak 
helyreállítása. Az utak melléképítményei, pihenőhelyek, haránt 
vízeresztők, kerékvetők és korlátok, kilométerczölöpök, határ
jelek, útmutatók, figyelmeztető táblák, fasorok és faültetvények. 
Az utak fenntartása, az útpálya tisztántartása, fenntartása, fol
tozása és beterítése. A fenntartáshoz szükséges kavicsmennyi
ség A melléképítmények, a földutak fenntartása. Elhanyagolt 
utak helyreállítása. Útkaparók alkalmazása és szolgálati uta
sítása. A kavicsnak készletezése, a kavicsszállítás feltételei és 
átvétele.

Vasútépítéstan. A vasutak czélja, haszna, általános osz
tályozása és fejlődéstörténete. Ipari, bányászati és erdei (szóval
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gazdasági) vasutaknak a közforgalomra szánt vasutakhoz való 
viszonya és rendszerei. Kétsínű gazdasági vasutak telepítési 
elvei, nevezetesen a pálya fekvésének és irányának, a vontató 
erő nemének, az iránybeli és emelkedési viszonyoknak, a nyom
köznek, a vonatsebességnek és a vonatok nagyságának megvá
lasztása. Az állandó gazdasági vasutak alsó építménye s ennek 
koronaszélessége, a belsőség szabványos szelvénye. A felső 
építmény. A kavicságy anyaga, vastagsága, koronaszélessége és 
beágyazása A talpfák nemei, anyaga, keresztszelvénye, méretei, 
beosztása, a vastalpak. A pályasínek, sínszegek, párnalemezek, 
hevederek. A vágány fektetése egyenes pályarészekben, kanya
rulatokban és útátjárókban, a fektetés szerszámai. A vágány 
keresztezők, kitérők, váltók és fordító korongok szerkezete és 
elhelyezése. A fapályák felső építménye. A hordozható (szállít
ható) vasutak czélja, rendszerei, szerkezete, fektetése és hasz
nálata. Építésökre vonatkozó szabályrendelet. Félig hordozható 
vasutak. A vasúti kocsik szerkezete: kerekek, kerékpárok, ten
gelyek és csapok, csapágyak, ütközők, fékek és kapcsoló készü
lékek, tengelyköz, kocsiszekrény. A lokomotív rövid ismerte
tése és megválasztása. A gőzkazán gőzfejlesztő képességének, 
a gép vontató erejének s víz- és tüzelékfogyasztásának kiszá
mítása. A lokomotív jóságának megbírálása és kiszolgálása. 
Álló géppel és kötéllel vontatott vasutak. Végtelen kötéllel vagy 
lánczczal való szintes szállítás, kötéllel való szállítás lejtős 
pályákon  (siklók). Drótkötélpályák; fékes és féknélküli drót- 
kötélcsúsztatók szerkezete és alkotó részei. Panz-féle kötéJcsúsz- 
tató. Angol (Hodgson) rendszerű drótkötélpályák. A tartókö
telek hosszúsága, anyaga, kapcsolása, kikötése, kifeszítése, iránya. 
A hajtókötél anyaga, alakja, hosszúsága, megtoldása, vezetése 
és alátámasztása. A támasztó állványok szerkezete, felszerelése 
és elhelyezése. A kocsik és a bekapcsoló-készülék szerkezete. 
Az állomások. A kötélpályák tervezése: a pálya irányának, az 
állomások helyének, a támasztó állványok helyének és szerke
zetének meghatározása, a pálya vonalának megszerkesztése. 
A tartó és a hajtókötél, a hajtóerő s a hajtó- és vezető koron
gok kiszámítása.

Utak és vasutak tervezete, költségvetése és építése. Elő
tanulmányok, általános és részletes tervezet, az általános s 
részletes költségvetés és műszaki leírás kidolgozása, az erre vonat-
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kozó miniszteri szabályrendelet ismertetése. Az engedélyező 
eljárás és annak okiratai. A rajzórákon a hallgatók, a kapott 
rétegvonalas térképeken önállóan kidolgozzák egy-egy út- vagy 
vasútvonal helyzetrajzát, hosszúsági és keresztszelvényeit és 
a földművek köbözését.

42 . Víz- é s  h íd ép ítéstan .

Sobó Jenő  rendes tanár. JI. félév. Hetenkint 3 óra elő
adás, 2 óra rajz.

I .  V íz é p íté s ta n ,  A folyóvizek tulajdonságai, a vízfolyás 
törvényei. A folyómeder és a partok alakja és anyaga. Víz
gyűjtő medencze, árterület. A folyók legkisebb, normális és 
legmagasabb vízállása és a vízállás-változás okai. Vízmértani 
(hidrometrikus munkálatok): a víz sodrának felvétele, a víz
állások meghatározása, a vízmérczék szerkezete és felállítása, 
a vízmélység, a mederszélesség mérése, a folyó keresztszelvé
nyének felvétele, a hosszúsági szelvény felvétele, a víz esésének 
meghatározása, a vízsebesség mérése és a vízemésztés meg
határozása, a folyó meder minőségének felvétele s a folyó 
térképének felvétele és elkészítése. Alapvetés víz alatt: az építő
hely körülzárolása. a zárógátak nemei és szerkezete, vízmen
tesítés, kotrás és földvájás a zárógátak mögött. Gzölöpök és 
palánkfalak víz alatt való elmetszése. A víz alatt való alapo
zások ismertetése. Folyószabályozás: vízmosások, hegyi patakok 
stb. szabályozása. Normális mederszelvény alakja és kiképzése. 
Partvédőművek: kőhányás, rézsutozás, begyepesítés. beültetés, 
kővel való burkolás, rőzsefonás, rőzsekévézés. Közönséges és 
sülyesztő rőzsekévék. Part- és gyámfalak kőből és fából. Futó
lagos partbizlosítás. A meder mélyítése és összeszorítása, sar
kantyúk és párhuzamos gátak nemei, szerkezete, anyaga és 
építésmódja. A meder irányának megváltoztatása átvágások és 
kiegyenesítések útján. Fölösleges folyóágak elzárása és feltöltése. 
A folyó torkolatának megigazítása stb. Bukógátak, zsilipes 
gátak, fenékgátak, nyitható. áteresztők stb. rövid ismertetése. 
(Az erdészeti gátak és gerebek szerkesztése külön tantárgyat 
képez.) Védőtöltések nemei, szerkezete, építésmódja és fenn
tartása. Telkek víztelenítése, alácsövezés, lecsapolás, colimatió 
által stb. Vízvezető csatornák czélja, alakja, nyomozása, táplá
lása. a víz raktározása.
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I I ,  H íd é p í té s ta n ,  A hidak osztályozása. A hídtervezés 
előmunkálatai. A híd helyének- irányának-, anyagának-, szer
kezetének-, magassági fekvésének stb. meghatározása. Az át
hidalandó akadály természetének megvizsgálása és felvétele. 
A híd szabad nyilasának meghatározása. A tervrajzok kidol
gozása. A híd tengelyének s a hídfők és hídlábak helyének 
kitűzése, az anyag és a munkaterek előkészítése, az ideiglenes 
átkelés helyreállítása. A hídszerkezet saját súlya és mozgó 
megterhelése. A fából való hidak. A fahidnak anyaga s a fa 
tartóssága, szilárdsága és megengedhető igénybevétele. A fahi- 
dak nemei, alkotórészei és szerkezeti elvei. A hidpálya s vas
tagságának kiszámítása. A hídkorlátok. Az egyszerű, az erősbi- 
tett és a megvastagított (ékelt) gerendatartós hidak, függesztő, 
feszítő és Howe-féle rácsosgerendatartós hidak szerkezete és 
számítása. A fából való hídfők és hídlábak, bakok, jármok, 
kőszekrények és szárnyíalaik. Jégtörők. A fából való hidak 
elkészítése, megvizsgálása és fenntartása. A kőhidak anyaga, 
az építőkövek tartóssága, szilárdsága és megengedhető igénybe
vétele. A kőhidak alakja, támasztóköze, ívmagassága, alkotó 
részei és szerkezeti elvei. A hidpálya. A hídkorlátok. A kőle
mezekkel fedett, a boltozott és a czementbetónból készült 
(Monier-szerkezetű) hidak. A falazott parti pillérek. A pillérek 
alapzata és anyaga. A falazott parti pillérek szárnyfalai, a 
mederpillérek. A kőhidak elkészítése, leszerelése, fenntartása 
és nyílásonkint változó méretei. Kisebb vashidak. A vashidak 
anyaga, a vas tartóssága, szilárdsága és megengedhető igénybe
vétele, a vashidak alakja, alkotó részei és szerkezeti elvei. 
Az egyszerű és a szegecselt gerendatartós vashidak szerkezete 
és számítása. A hidpálya. A vasból való hídkorlátok. A vas
hidak elkészítése, átvétele és fenntartása. Az összes hidaknál a 
kocsi, a vasúti és a gyalogközlekedés egyaránt vétetik tekin
tetbe. A rajz, illetve a gyakorló órákban a hallgatók kisebb 
kő-, fa- és vashidak szerkesztésével és rajzolásával foglalkoz
nak, míg a vízépítéstannal kapcsolatosan vízsebességmérési 
gyakorlatok tartatnak.

4 3 . B ányam ű veléstan .

1. félév. Heti 6 óra. II. félév. Heti 6 óra előadás, 8 óra 
gyakorlat.
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A telepek keletkezése. Az érczek előjövetele a telepek 
töltelékében. A teleptöltelék szövete. A telepek egymásközti 
térbeli viszonyai. Találkozások, áthatások, vetődések. A szint- 
különbség befolyása a telepek ércztartalmára. A hasadékok 
szélességének befolyása a telepek fémtartalmára; a mellékkőzet 
befolyása. A telepek kora és előjövetele.

A kutatás és a földfúrás. Kutatás át nem kutatott vidé
ken. Kutatás olyan vidéken, a hol valaha bányaművelés volt 
és olyan vidéken, a hol a bányaművelés most is fennáll. 
Támaszpontok érczes beltelepek és kőszéntelepek kikutatásá
nál. Bányászati vizsgálati műtétek. Azon körülményeknek meg
ismertetése, melyektől a telepeknek vizsgálatra való érdemes
sége és műrevalósága függővé tétetik. A földfúrásokhoz szük
séges eszközökről. Rudazattal való fúrás, lüktetve, forgatva. 
Kötélfúrás, fúrás vízzel való kiöblítéssel. Gyémántfúrás. Az 
artézi kutakról.

A bányászati munkálatok és műszerek: Kézimunka
takarítás, csákánymunka, vésőinunka, tulajdonképpeni kőzet
fejtés, fúrás és repesztés; tüzelés, áztalás, lúgzás. Repesztések. 
A fúrólyukak megtöltése és elsütése. Az elrobbantott fúrólyukak 
hatása. A szakmány meghatározása. Szakmánymódok. Bányá
szati anyagkezelés. A vájó személyzet szám és időszerinti 
szétosztása. Gépekkel való fúrás, réselés és rovátkolás, fejtés 
(robbanó anyagok kizárása mellett).

Valamely bányaüzem fenntartásának főkellékeiről. A kü
lönféle tárók telepítéséről és azoknak méreteiről. A tárók ki- 
vájásának gyorsításáról. Az aknák szintes szelvénye és ezen 
szelvények méretei. Aknapontok kitűzése. Az aknák távolsága 
egymástól. Aknamélyítési módok. Az aknamélyítés gyorsítása* 
A munkások biztosítása aknamélyesztés alkalmával. Beltele
pek feltárása aknákból. Régi bányászat megújítása. A beltele
pek lefejtésénél szem előtt tartandó alapelvek. Fejtési módok.

Biztonosítő művek. Az ácsolat alapelvei. A karómunka: 
laza, lágy és futó kőzetben. A palló. Táróvizek elvezetése. Az 
ácsolat kicserélése. Töltőhelyek kirepesztése és ácsoltatása. 
Aknaácsolat. Csapópad. Aknavizek elvezetése. Horpák újra 
nyitása. Aknaácsolat kicserélése. Bányászati falazat. Aknafala
zat laza, lágy és futó kőzetben. Vaskötések. Bányászati gátak 
és gátajtók.
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N yitam szállítás: hordás, csúsztatás, hengerítő szállítás, 
vizen való szállítás. A szállító pályáknál érvényesítendő alap
elvek.

Szállítás lefelé a nehézségerő behatása folytán
Szállítás lejtős síkong, épek segélyével felfelé.
Aknaszállítás: villaszállítás, járgányszállítás
Közönséges beszálló készülékek: létrák, lépcsők, csúsz

kák. Beszálló gépek. Kőtélen való beszállás.
Légvezetés. A levegő mineműségéről: Szénsav, sújtó gáz, 

kénköneny, szénéleggáz, kénessav, higany, és arzenpárák. 
ammóniák. Természetes légváltozás. Mesterséges léghuzam- 
Ventilátorok. Indikátorok. Anemométerek. A bányák kivilágítása. 
Készülékek, melyek segélyével a bánya olyan részei bejárhatóvá 
tétetnek, melyek mérges gázokkal telvék. Bányaégések.

44 . Érez- é s  szén -e lő k ész ité sta n .

I, félév. Heti 4 óra. II. félév. Heti 4 óra előadás. S óra 
gyakorlat.

Száraz utoni előkészítés: szinités, válogatás.
Nedves utoni előkészítés: az apritás elmélete, az aprítás 

alapelvei, az apritásra szükséges készülékek (kézi kalapács, 
pofozó, zúzókerék, kőmalom, zúzómű, parittyamalom, zúzó
henger, kúpmalom, Carr-féle desintegrator, Schranz-féle malom).

A töményités. A töményités elmélete.
Töményités szemnagyságszerinti előleges osztályozás és 

utólagos együttüleped és szerinti elkülönítés által. Töményités 
előleges együttülepedés szerinti osztályozás és utólagos szem
nagyság szerinti elkülönítés állal.

A foncsorarany és a porarany nyerése. A Munktell-íéle 
lúgzási eljárás. Egyenlő súlyú érczek elegyéből álló készletek 
feldolgozása. Az apró szén mosása.

4 5 . A b án yam ive lés  é s  é rc z e lő k ész ité s  enczik lopédiája .

Szentistványi Gyula, rendes tanár; 1. 3 óra előadás.
Telepek ismertetése. érezér, fekvet, tömzs és szabálytalan 

lerakódások, ezek képződése, ismertető jelük és zavarodások.
A kutatás bányászatilag ismert, ismeretlen és felhagyott 

területen, kutató míveletek és a földfúrás rövid leírása.
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A kőzeten foganatosítandó  munkák és az ily czélból 
használt szerszámok, a takarítás, csákánymunka, ékelés, lefe- 
szítés, fúrás, robbantás, tüzelbmunka, vízzel eszközölt lefejtés.

Földalatti térségek czélja és neme. Aknák és tárók tele
pítése, napszíni és földalatti felszerelésük, rakodók, vízgyűjtők stb.

Telepek feltárása és a lefejtés előkészítése. Főtényezők, 
melyek a lefejtés módjait meghatározzák. A szabályos lefejtés 
öt jellemző főeljárása, ezeknek alkalmazása szén, só és érc-z 
lerakodásokra.

Bányatérségek biztosítása fával, falazott vagy vasbéle
léssel.

A napszíni, földalatti és géperővel szállító utak, szállító 
edények, ezen módok és megoldások előnyei vagy hátrányai.

A bányajárást ezélző berendezések, bányatérségek szel
lőzése. A szükséges légmennyiség, eszközök és szabályok a 
levegő vezetésére, óvintézkedések mérges- vagy robbanógázok 
ellen. A levegő természetes felújítása, légpestek, ventilátorok 
és nagy feszültségű lég- vagy vízsugárnak alkalmazása.

Bányaégések, tűzesetek vagy gázrobbanások. Ezek meg
akadályozása, elfojtása, valamint az ide tartozó eszközök.

Bányavizek lecsapolása, vízbetörések elleni védekezések 
és a czélszerű vízgazdaság elvei.

Az éreznek és a kőszénfajtáknak előkészítése: Alapelvek, 
mosás, aprítás, osztályozás, töményítés és az e munkákra hasz
nált készülékek, berendezések, szénre, valamint érczekre külön- 
külön ismertetve.

4 6 .  B á n y a te le p e k  te r v e z é s e ,

Szentistványi Gyula, rendes tanár; II. félév hetenkint 2 
óra előadás, 4 óra rajz.

Akna- esetleg tárópontoknak czélszerű megválasztása: sík5 
dombos és hegyes vidéken, tekintettel a napszíni elszállításra, 
bányáink szellőzésére és ezeknek vízlecsapolására.

A táró előtti rakodó híd, osztályozó rosták, a pályaudvar, 
készlet-raktárak, előkészítő műhelyek, pörkölő kemenezék, kok
szoló kemenezék, kezelő-épületek és munkás-lakházak, elhelye
zése vagy tervezése, tekintettel a termény napszíni elszállítására 
minden czélszerűnek bizonyult módon.
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Aknával nyitott bányák tervezése. Akna-házak, szállító 
tornyok, készlet-raktárak, kazán-házak, kürtők, gépházak, szállító 
gépek, vízemelő gépek, üzemi épületek, osztályozó rosták, rakodó 
hidak, víztartó, vízderítők, pályaudvarok legczélszerűbb alakja, 
méretei, kölcsönös elhelyezése, tekintettel a termények elszállí
tására minden használt módon.

Eme elvek és szabályok szerinti, tervezések nehány fő
esetre adott programm szerint.

4 7  V ask ohászat I. rész. Ö ntészet.

Dr. B arlai Béla rendk. tanár. I. félévben 7 óra előadás.
Vasgyártás fontossága és története. Vaskohászati szak- 

irodalom. A különböző vasfajták megismertetése. A vaskövek 
és érczek osztályozása. A vasnak reductiója vegyületeiből. 
A vasnak más elemekkel való vegyek

A feltétlen vegyek. A vasnak vegyülete szénnel, silicium- 
mal, nitrogénnel, hydrogénnel és oxygénnel.

A vasnak esetleges vegyek A vasnak vegyei kénnel, phos- 
phorral, arsennel, antimonnal, bismuth-tal, vízzel, czinkkel, 
ólommal, ónnal, calciummal és magnesiummal.

A vasnak feltételes és javító vegyei. A vasnak vegyei 
mangánnal, nikollal, aluminiummal, titánnál, chrommal. wolf- 
rammal, bórral és vanadiummal.

A salak osztályozása. A silikátok. Az aluminátok. A vas 
oxydátok. A salak minőségének feltételei. Az egyszerű, kettős 
és többes silikátok olvadékonysága. A hozagolás és annak 
czélja. A silikátok képzési és olvasztási hőmérséke. A salak 
kovasav-tartalmának ismertető jelei. A nagyolvasztói salaknak 
össze tété.

A nyersvas gyártás. A nagyolvasztók. Ezek osztályozása 
belső és külső alakjuk szerint. Az olvasztók vízszintes és függő
leges metszetei, gyártási mennyiségük és méreteik. A gázok 
tisztítása. A torokgázok vegyalkata és értékesítése. A gázok 
elégetésére szolgáló készülékek leírása és szerkezete.

A fúvólég hevítése. Ennek története. A regenerativ elven 
alapuló, tűzálló téglából rakott készülékeknek leírása és szer
kezete. A hevített levegőnek tovább vezetése.

Az olvasztás alá kerülő anyagok előkészítése. Az aprítás 
és mosás, az összekötés vagy tömörítés, a pörkölés.
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A pörkölés czélja. A máglyákban, páholyokban és kemen- 
czékben való pörkölés.

A kemenczék osztályozása az alkalmazott tüzelő anyag 
minősége szerint és azoknak szerkezete. A pörkölés terményei. 
A vaskövek mállatása és lúgzása. A tüzelő anyagok előkészí
tése. A mágneses separatió

Az olvasztási üzemek megállapítása. A salak arányának 
kiszámítása.

A nagyolvasztók anyagokkal való ellátása. A vaskövek 
közösítése és elegyítése.

A vasolvasztás elmélete. Égésfolyamat. A szélmennyiség 
kiszámítása. A szélnyomás. A nagyolvasztók különböző övei
ben levő gázok analysise, ezek alapján az olvasztói üzem be
folyásának megismertetése. Az analvsisnél használandó készü
lékek. A szilárd anyagoknak bevonulása a medencze felé és 
azok átváltoztatása. A léghevítés és befolyása az olvasztói 
üzemre. A légnyomás és légmennyiség befolyása az olvasztói 
üzemre. A jó járás és a nyers járás. Az olvasztóban uralkodó 
hőmérséknek meghatározása és ebből való következtetések az 
olvasztók üzemmenetére. Az olvasztandó anyagok és végter
mények megvizsgálása. Az olvasztó hőmérlege. A nagyolvasztó 
megindítása faszén és koksz használatánál. Az adagok nagy
ságának meghatározása.

A rendes olvasztói üzem. Vas és salak lecsapolás. A salak 
elszállítása és értékesítése. Az olvasztók tisztítása. A fúvókasok 
kicserélése. A torokgombák leszedése. Az olvasztók ideiglenes 
és végleges beszüntetése. Az olvasztási üzem járata, háborok 
elleni óvszerek. Az olvasztó üzem kísérleti ellenőrzése. Szél
nyomás és ellennyomás-mérések, a szél hőmérsékének állandó 
ellenőrzése, automatikus adagolás-jelzők, torokgázok sebessé
gének, tömegének, portartalmának s hőmérsékének meghatáro
zása. Gsapolási és fujtatási idők automatikus ellenőrzése. Az 
adagok akadozását jelző készülékek, a zuhanások s az ezeket 
kísérő explósiók elkerülése.

Különböző fajtájú nyersvas gyártása. A szürke nyersvas. 
a tükör nyersvas, a közönséges fehér vagy sugaras vas, a 
ferromangán, ferrosilicium és ferrophosphor gyártása, a külön
böző nyersvas-fajták physikai s chémiai tulajdonságai. A friss 
salak felhasználása nyersvasgyártási czélokra.
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Öntéssel. Bevezető rész. Az öntészethez alkalmas nyers
vasnak physikai tulajdonságai és osztályozása.

A másodolvasztásnál használt készülékek. A kupolóke- 
menczék leírása és szerkesztése, megindítása, vezetése, beszün
tetése és üzemjárata. Fúvószél mennyisége, szélnyomás, fúvó
gépek kiválasztása és azok hajtóereje.

A lángkemenczék leírása és szerkesztési szabályai. Az 
üzem vezetése.

Tégelyekben való olvasztás. A tégelyek készítése. Az 
olvasztásnál használt pestek leírása és szerkesztési szabályai.

Mintázás. A modellekről és sablonokról. A modellkészí
tésnél alkalmazott anyagok. A fogyás. Modellházak telepítése. 
Az öntvény súlyának meghatározása a modell súlyából.

Mintázásra használt anyagok. Mintafövenv használható
ságának feltételei. Mintaföveny elkészítése. Tömedék: A töme- 
dék használhatóságának feltételei; előállítása úgy nyersvas, 
valamint aczélöntészeti czélokra. Porzó- vagy osztályföveny. 
Szénpornak, grafitnak és fekecsnek használata a bemintázásnál. 
Agyag: ennek előkészítési módja öntészeti czélokra. A vasmin
ták (csészék) kemény felületű öntvények készítésénél.

Mintázásra szolgáló eszközök. A mintaszekrények. A min
tázásnál használt segédszerszámok. Az öntőgém leirása és 
szerkezete. Az öntő vermek. A szárító kamarák. Az öntőüstök.

A mintázás különböző módszerei. Mintázás nyers fövény
ben: A talaj-, a fedett talaj , a szekrény- és a tömedék-min- 
tázás. A béldarabok alkalmazása. A bélszekrények.

A sablon-mintázás. Csövek függőleges mintázása. Agyag
mintázás. Csészeöntés vagy kéregöntés keményfelületü czik- 
kek előállításánál. Az öntvények kikészítése. Öntvények bevo
nása anyagokkal; zománczozás. A lágyított öntvények készítése. 
Az öntőművek telepítése.

4 8 .  V a s k o h á s z a t t a n  II. r é s z .

Dr. Bctrlai Béla rendkívüli tanár. II. félévben. Hetenkint 
5 óra előadás.

A kovácsvas- és aczélgyártás. Bevezetés. A kovácsvas és 
aczél osztályozása és annak ismertető jelei. A kovácsolható vas 
szövete. A forraszthatóság. A kovácsolhatóság és nyújthatóság. 
A keménység és az edzés. A szilárdság és szívósság. A ková-
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csolható vas elégése. A rozsdásodás A hegesztett és folytvas 
fajták közti különbség. A folytvas jellemző tulajdonságai s 
viselkedése az öntésnél.

Kovácsvas-gyártás nyersvasból. A nyersvasnak magatartása, 
ha ez nagy hőben levegővel hozatik érintkezésbe. A megöm- 
lesztett állapotú nyersvasnak magatartása, ha ebben széneny 
és silicium van. Az izzó, de nem folyékony állapotú nyersvas 
magatartása. A nyersvas magatartása, ha ez izzó állapotban 
szabad vasoxydokkal és vas-silikátokkal érintkezik. A mangán, 
phosphor és kén magatartása a folyékony nyersvasban ugyanilyen 
körülmények mellett. A nyersvas tisztítása és finomítása. A 
megömlesztés nélküli frissítés, még pedig a) levegővel b) ércz- 
czel vagyis a kovácsolható öntvények gyártása.

Lángfrissítés vagy kavaró frissítés. A kavarásnál alkal
mazott anyagok. A száraz kavarás. A salakkavarás. Inas vas 
kavarás. Szemcsés vas kavarás. Aczélkavarás. Érc/.kavarás. 
A kavarás vegyi lefolyása. A kavarás üzemi eredményei u. m. 
hőkárlat, munkáslétszám, termelőképesség, önköltség stb.

Bessemerezés. Számítás utján való meghatározása annak, 
hogy az egyes idegen elemek mennyiben járulnak hozzá a 
fürdő hőmérsékének az emeléséhez a bessemerezésnél. A besse
merezés nyersanyagai. A konverter ki fűtése és előkészítése. A 
nyersvas átömlesztése s a konverterbe való beadása. A munka
menet. A próbavétel. A dekarbonisatió fokának a meghatáro
zása. Az adag befejezése. A visszaszénenyités Az öntés. A hő
mérleg. A különböző járatok. Üzemeredmények, u. m. hőkárlat, 
munkásszükséglet, termelőképesség, önköltségi árak stb. A bes- 
semer-aczél és salak osztályozása s értékesítése.

A Thomas-Gilchrist-féle eljárás. A phosphor szerepe. A 
bélés és a mészhozagok. A nyersanyagok. A mészhozag nagy
ságának a meghatározása. Az adagolás. Az üzem physikai s 
chémiai lefolyása. Az utófújtatás. A próbavétel és a phosphor 
tartalom megítélése. Az adag befejezése. A visszaszénenyités. 
Az öntés. A hőmérleg. A különböző járatok. Üzemeredmények 
u m. hőkárlat, munkásszükséglet, termelőképesség, önkölt
ségi árak slb. A Thomas-aczél és salak osztályozása s érté
kesítése.

A kis bessemerezés. Avesta-féle művelet. A Glapp és Griffit 
s az Allender és Griffit-féle eljárás. A Warland-féle Converter.
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A Walrand- és Legeniescl-féle eljárás a kis bessemerezésnél. 
A luxemburgi eljárás.

A Martin-aczélgyártás. A savanyu eljárás. Az adagolás. 
Nyersanyagok. Az adag összeállítása. Az üzem physikai s 
chémiai lefolyása. A próbavétel. Az adag befejezése s leöntése. 
Az aczél és a salak megítélése s értékesítése.

A basikus eljárás. A kemencze kifűtése. Nyersanyagok. 
Az adag megállapítása, a szükséges mész és érczmennyiségek 
meghatározása s adagolás kézzel és géppel. A beolvasztás és 
frissülés. Az adag befejezése. A próbavétel s a próbák megíté
lése. A visszaszénenyités. Az anyag megítélése az öntés alkal
mával. Az üzem vegyi lefolyása. A kész anyag osztályozása. 
A kemencze különböző járatai. Üzemeredmények, u. m. hőkár- 
lat, munkáslétszám, tüzelőanyag fogyasztás, termelőképesség, 
önköltségek stb.

A czementaczélgyártás. A kemenczék szerkezete és a 
műfolyamat leírása. Az aczél finomítása kévelés és másod
olvasztás utján. Kévelés.

Tégelyaczélgyártás. A tégelyek készítése és szárítása. A 
művelet. A tégelyaczélgyártárs vegytani lefolyása.

A kovácsvas és aczél végleges kikészítése. A forrasztási 
művelet. A csomagolás. A tömörítés és hengerlés. A henger
művek ismertetése és osztályozása. A hengerek működése.

A hengerlés. A nyerssínek hengerlése. Az előhengerek s 
készhengerek üregezése. A négyzet és laposvasak hengerlése 
s üregezése. A W, M, ” , sarokvasak és sínek hengerlése s 
üregezése.

Lemezgyártás. Az itt használt hengerlők leírása. A ollók. 
A lemezfajták, úgymint lakatos-, kazán- s vértlemezek készí
tése. A vértlemezek edzése.

Sodronygyártás. A hengerművek szerkezete és méretei. A 
hengerek üregezése. A művelet. A húzott sodrony gyártása.

Csőgyártás. A vont csövek és a hengerelt csöveknél alkal
mazott gépek leírása és szerkesztése. A készítési módoknak 
ismertetése. A forrasztás nélküli csövek gyártása. A talpkoszo
rúk gyártása vasúti czélokra.

Megjegyzés: a szombatonkénti gyakorlati órákat a hall
gatók a tanár vezetése mellett a következőkre fordítják: kalori
metrikus mérések, tüzelési kísérletek; gázitási kísérletek; anyag-
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vizsgálat u. m. szakítási, hajlítási, kovácsolási, edzési, ömlesztési 
stb. próbák; szélnyomás, szélfeszültség-mérések; gőzgép indiká- 
lások; tüzelő anyagok kalorimetrikus s pyrometrikus hőhatá
lyának mérés útján való meghatározása, kemenczék és kazán
tüzelések oekonomiájának a megvizsgálása stb.

4 9 .  V a sk o h ó -te le p e k  terv ezése .  I. rész .

Dr. B arlai Béla rendkívüli tanár, I. félévben hetenkint 8 
óra előadás, 6 óra rajz.

A kohászati épitések alapanyagai. A dinas, chamott, mag- 
nesit, dolomit és szénenytéglák s ezek készítése. A tűzálló 
maszszák s habarcsok. Az olvasztó-profil meghatározása. Az 
alap, íenékkő és a különböző falak méreteinek a meghatáro
zása. Az olvasztó egyes részeinek a falazása. Az olvasztó vas
állványának a szerkesztése, méretezése s detaillirozása. A külön
böző torokzáró készülékek s az automatikusan adagoló torok
zárók szerkezete, méretezése s detaillirozása. Az olvasztó vér- 
tezetének, a vascsapoló nyílás felszerelésének, a salakkasnak, a 
fúvókáknak, szélkasoknak, a vízhűtésnek s a többi részletnek 
méretezése s szerkesztése. A szélvezetékek, gázvezetékek s a 
hozzájuk tartozó összes szelepek szerkesztése, méretezése s 
detaillirozása. A gáztisztító s gázmosó készülékek szerkesztése, 
méretezése s részletezése. A léghevítők tervezése, méretezése s 
detaillirozása. A léghevítők építése. A vasköpeny felállítása. A 
léghevítő szelepek szerkesztése s méretezése. Az öntőházak be
rendezései s ezeknek a megszerkesztése s méretezése. Az 
anyagszállító készülékek szerkesztése, méretezése s detailliro
zása. A különböző anyagok elhelyezése az olvasztó körül. Mo
dern érez és tüzelőanyag-rakodók. Az olvasztótelep általános 
dispositiója.

5 0 .  V a sk o h ó te le p e k  te r v ezése .  II. rész .

Dr. Barlai Béla rendkívüli tanár. II. félév, hetenkint 
óra előadás, 6 óra rajz.

A kavaró kemenczék szerkesztése s méretezése. A kavaró 
kemenczék összes detailljai, u. m. armatúrája, ajtótokja, munka
lapja, hűtőpadjai, munkaajtója, vízhűtése stb. s e detaillok szer
kesztése s méretezése. A kavaró kemenczék gázvezetékének s
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váltogató szelepeinek, valamint összes segédeszközeinek a szer
kesztése s méretezése. A kavarok általános dispositiója.

A folytvasgyárak berendezései. A kokillák szerkesztése s 
méretezése; a fenéktáblák méretei; az öntőüst szerkesztése, 
méretezése s detaillirozása; az üstmelegítő tüzek szerkesztése 
s méretezése; az üstkocsik szerkesztése, méretezése s detailliro
zása; a darával való öntés. Az öntőgödrök felszerelése, szer
kesztése s építése. Adagoló gépek.

A konverterek szerkesztése, méretezése s bélelése. A buk
tató gépek szelepei s a szélvezeték szelepei. A fenékkicserélés 
szerkesztése s méretezése. A nyersvas-folyóka méretezése. A 
bessemer és thomas-müvek általános dispositiója.

A Martin-pest szerkesztése, méretezése, detaillirozása s 
építése. A váltogató szelepek, a gázvezeték szerkesztése; a re
generátorok s tűzfejek méreteinek a meghatározása; a munka
tér méretezése, a boltozat méretezése s szerkesztése. Armatura, 
ajtók, csapoló nyílás, munkapódium, hűtőcsövek stb. mérete
zése. szerkesztése s detaillirozása A fenékcsinálás. A Martin
művek általános dispositiója.

A czemenl és tégelyaczélpestek, valamint az előmelegítő 
pestek szerkesztése, méretezése s detaillirozása.

A forrasztó, izzító, guritó, mélyített pestek s hőkiegyenlítő
gödrük szerkesztése, méretezése s detaillirozása.

Az üreges hengerek szerkesztése s méreiezése. Anyag 
szállító kocsik, kötőpadok, gömbölyűvas vezetékek, szalagvas 
és drótgombolyítók, s több hasonló segédberendezés szerkesz
tése, méretezése s detaillirozása. A finomító s hengerművek 
általános dispositiója.

51 V a s k é m l é s z e t t a n .

Dt\ B arlai Béla rendkívüli tanár. 1. félévben, hetenkint 
2 óra előadás, 6 óra gyakorlat.

A nedves útoni próba. A próbavétel Az érczpróbának elő
készítése. A bemérlegelés. A szerves anyagok meghatározása. A 
siliciumsavnak meghatározása. A réz, arzén és antimon megha
tározása. A timföldnek meghatározása. A vasnak meghatározása. 
A czinknek. a mangánnak, a kobalt és nikolnak meghatározása. 
A chrom és titánsavnak meghatározása. A kén és vanádium 
meghatározása. A szénsav és a kötött víznek meghatározása.
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A nyersvas, kovácsvas és aczél elemzése. A próbavételek. 
A kén meghatározása. A silicium, mangán, nikol és phosphor 
meghatározása. A vas összes szénenyének meghatározása. A 
graphitnak és a lágyító# szénnek meghatározása. A vegyileg 
kötött szénnek meghatározása az Eggertz-féle kalorimetrikus 
és a Dubosq által javított kalorimetrikus eljárás szerint. A 
carbid-szénnek és az edző szénnek meghatározása. A vasban 
levő elírom, wolfram, titánnak, réznek, antimonnak, arsénnek, 
ónnak, alumíniumnak, varadiumnak és oxygénnek meghatá
rozása.

Torokgázok, generátorgázok és füst elemzése.

52 . F ém k o h á sza tta n .

Faltér Károly, rendes tanár. 1. félév hetenkint 6 óra, 11 
félév hetenkint 5 óra előadás.

Általános rész: A kohászattan fogalma és felosztása. A 
fémek fizikai tulajdonságairól. A fémek chemiai tulajdoságai, 
osztályozás. A fémek vegyületi magatartása a chlorcsoporttal 
szemben, a fémchloridok képződése és beosztása. A fémek ma
gaviseleté az oxygenium iránt, a fémoxydok képződése és bon
tása. A fémeknek magaviseleté a kén irányában, Fournet-soro- 
zat. Fémkénegek képződése és bontásáról. A pörkölés főtünetei 
és elmélete. A különböző fémkénegek magatartása levegőn való 
hevítésnél. A fémek chemiai magatartása a nitrogénium-cso
porttal szemben. A fémeknek magatartása a carbonium cso
porttal szemben. A fémeknek magatartása a többi fémcsoport
tal szemben. Ötvények, foncsorok, azok képződéséről és bon
tásáról. A fémkohászatban használt anyagokról. Az érczekről 
általában és ezek osztályozásáról. Az érczek vegyületi össze
tétele és azok előjövetele. Az érczek átvétele és azok raktáro
zása. A mechanikai előkészítő munkálatokról. Az adalékokról 
általában. Pörkölő adalékok, az olvasztásnál használtatni szó 
kott adalékokról. Föllengitő és lepárló pótlékok. Czementáló 
pótlékok. A kohászati száraz és nedves műfolyamatokról álta
lában. Tűzi kohászati folyamatok. Az izzítás, lágyítás, befutta- 
tás, edzés és forrasztás. A pörkölés. Az izzítás és égetés. Az 
oxydáló pörkölés. Redukáló pörkölés. Chlórozó pörkölés. Ria
nással egybekötött pörkölés. Poralakú anyag pörkölése. Pörkö
lés darabos anyagoknál. Magpörkölés. Az olvasztásról általában.
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Oxydáló olvasztás. Redukáló olvasztás. Oldó vagy elsalakító 
olvasztás. Kiejtő olvasztás. Keverő olvasztás. Újból való olvasz
tás. A csurogtatás és kristályosodásról. A föllengítés és lepár
lásról. A kohászati nedves folyamatokról. Oldó és lecsapó fo
lyamatok. A foncsorítás. Az elektrochemiai folyamatokról álta
lában. Elektrometallurgiai folyamatok tűzi úton. Hőfejlesztés 
elektromos úton. Elektromos hőfejlesztés a Davy-féle fényív 
segítségével. Elektromos kemenczék. Hőfejlesztés elektromos
ságot rosszul vezető anyagok segítségével. Elektrometallurgiai 
folyamatok nedves úton. Az áram chemiai hatása az elektro
lízisnél. Az elektromos hatás kiszámítása. Az elektromos fém
ejtőművek tervezéséről. A kohótermények. Kész termékek. 
Nyers és középtermékfek. A kéneskő és fémeskő képződéséről, 
annak szerepe az olvasztásnál tulajdonságai. A kohóhulladékok. 
Pesttapadékok. Vakarékok. Kohómedvék. Szállópor. Maradékok. 
A salakról általában. A salak chemiai összetétele. A salak osz
tályozása. A salakfokozat kiszámítása. A salaknemekj tulaj
donságai. A salak alkalmazásáról.

Különös vagy alkalmazott rész. 1. Az ólom története és 
fizikai tulajdonságai. Az ólom chemiai tulajdonságairól. Ólom 
érczekről általában. Az ólomérczek kohászati értékesítése. Az 
ólomérczek kohósítása lángpestekben. Az ólomérczek értékesí
tése tűzhely-pestekben. Az ólomérczek értékesítése aknás pes
tekben. Az ólom kivonása oxydos érczekből és kohótermékek
ből. Az ólom tisztítása. Üzemi példák. Az ólom technológiája.
2. A réz története, fizikai és chemiai tulajdonságai. A réz 
technikai alkalmazása. A rézérczekről. A réz kiválasztása ér- 
czeiből. A réz kohósítása aknáspestekben. Rézbessemerezés. Az 
angol rézérczolvasztás lángpestekben. Üzemi példák. Rézérczek 
értékesítése nedves úton. Rézlúgzás kovandmaradékokból. A réz 
kinyerése elektromos úton. Üzemi példák. 3. Az ezüst törté
nete, fizikai és chemiai tulajdonságai. Ezüstérczek. Az ezüst- 
érczek értékesítéséről. Ezüstérczek olvasztásáról és ezüsttar
talmú ínűólom előállításáról. A műólom ezüsttelenítése leűzés, 
pattinsonálás és czinkkel való ezüsttelenítés úlján, a mellék
folyamatokkal együtt. Az ezüstérczek értékesítése nedves úton. 
Európai foncsorítás. Amerikai foncsorítás: a Patio-, Cazo-, 
Tina-, Hrönke-, Washoe-folyamatok. Designolle-féle foncsorítás. 
Az Augustin-féle sólugzás. Ziervogel szerinti lugzás. Patera- és
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Kiss-féle lugzás. A Rüssel folyamat. Savakkal való lugzás. Az 
ezüst kinyerése a műóloinból elektromos utón. Az ezüst techno
lógiája. Üzemi példák. 4. Az aranyról általában, fizikai és che- 
miai tulajdonságai. Aranyérczek. Az arany kiválaszlása érczei- 
ből mosás és foncsorítás útján. Az aranyérczek értékesítése 
olvasztás útján; chlór segítségével Plattner-, Munkteil-, Nero- 
bury-, Vantin szerint; az aranyérczek cvanirozása. Az arany- 
válatás. Az arany technológiája. 5. A platin tulajdonságai, ki
nyerése az érczekből száraz és nedves úton. 6. A kényesó 
története, fizikai és chemiai tulajdonságai. Kényesöérczek. A 
kényeső kiválasztása érczeiből. A stupp értékesítése. Gzinober 
gyártás. A kényeső technológiája. 7. A czink fizikai és chemiai 
tulajdonságai. Czinkérczek. Czinknyerés sziléziai-, belga- és 
angol eljárás szerint. A czinkpor értékesítése. Czinkkinyerés 
elektromos utón. A nyersczink finomítása. A czink technoló
giája. 8. A cadmiumról általában és annak nyeréséről. 9. Az 
antimon tulajdonságai. Antimonérczek. A nyers antimonkéneg 
előállítása az érczekből. A fémantimonnak kiválasztása a nyers 
antimonkénegből; közvetlenül az érczekből. Antimonnyerés 
elektromos utón Az antimon finomítása. 10. A bismutról álta
lában és annak kinyerése az érczekből és más anyagokból. 
11. Az ón tulajdonságairól; ónérczek. Az ón kiválasztása érczei
ből. 12. Az arzénről; tulajdonságai. Arzénérczek. Arzéníém elő
állítás. Arzénüveg és méregliszt gyártás, finomításuk. A real- 
gár- és auripigmentgyártás. 13. A cobalt és nikelfém tulajdon
ságairól. Gobalt és nikelérczek. A smalte előállítása. A nikel
fém nyerése tűzi- és nedves utón. 14. Uranvegyületek előállí
tásáról. 15. Az aluminiumfém előállítása. 16. Tellurgyártásról.

5 3 . K ém lészettan .

Faller Károly, rendes tanár. Egész éven át hetenkint 1 
óra előadás, 4 óra gyakorlat.

A próbatan fogalma és felosztása. Előkészítő műveletek; 
próbavétel A nedvtartalom meghatározása. Szárítás a vegy- 
műhelyben. Beváltás és érczátvétel. Chemiai próbamunkálatok 
tűzi és nedves utón.

A térfogatos, súly és szinszerinti elemzésekről általában; 
munkálatok. Próbapestekről. Próbaedények és azok készítése. 
A nedves utoni és elektrolitikai próbákhoz szükséges készülé-
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kékről. Súlyok és mérlegek. Pótlékanyagok. Kémszerek össze
állítása a nedves utoni próbákhoz.

1. Az ólompróbáról általában. Hibák a tűzi utoni ólom
próbánál. Tűzi utoni ólompróba alkalikus pótlékokkal. Ólom
próba alkalikus anyagokkal és vassal. Ólompróba vasedényekben. 
Sevol-féle próba. Pörkölési redukáló próba. Kombinált nedves 
és tűz utoni ólompróba. A Schneider-féle ólompróba.

2. A rézpróbákról általában. A német-angol-svéd nedves 
utoni és elektrolitikai rézpróba; rézszulfürpróba; Jarkes-féle 
próba cyankaliummal; Low jodometrikus próbája. xA Heine- és 
Hubert-Jaquelin-féle kalorimetrikus rézpróba.

3. Az ezüstpróbákról általában, felosztásuk. Tűzi utoni 
próbák: ólomítás útján; tégelypróba iparhulladékokból; ezüst- 
ötvények próbája. Nedves úton a Gay-Lussac és Vollhardt- 
féle próba.

4. Az aranypróbákról általában. Aranypróba mosás útján. 
Tűzi útoni aranypróba. xAranypróba ötvözetekből.

5. A tűzi és nedves útoni platinpróbák röviden.
6. A nikelpróbáról tűzi és nedves úton.
7. A czinkpróbákról általában. A Schaffner-féle czink- 

meghatározás nátronkéneggel. A Galetti-Faheberg-féle czinkpróba. 
Súly szerinti czinkpróbák.

8. xA kényesőpróbák általában. Eschka-féle próba, felső
magyarországi kényesőpróba.

9. Antimónpróbák. Jodometrikus antimonpróba. Elektro
litikai próba.

10. A kénmeghalározó próbák tűzi és nedves úton.
11. Tüzelő anyagok elemzése hamutartalomra, nedvességre, 

szénnyereményre, koksznyereményre, gázfejlesztő képességre s 
a kén meghatározása a kőszénben és kokszban.

A gyakorlatok tárgya: a kohászatnál előforduló kohóter
mékek elemzése fémtartalomra úgy, a hogy az a kémlőintéze- 
teknél szokásos a tanár felügyelete alatt. Ezenkívül a selmeczi 
kir. ezüstkohóba, a bélabányai társ. ólomkohóba és a szandriki 
ezüstgyárba kirándulások tétetnek.

5 4 . P én zverészet .
Faller Károly , rendes tanár. 11. félév. Hetenkint 2 óra 

előadás.
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A pénz fogalmáról, pénzhez kötött feltételek, régi népek 
pénzei, a pénzverészet fejlődése. A pénzértékről. Aranyvaluta 
előnyei az ezüst és kettősvaluta fölött. Jelenlegi pénzszerveze
tünk. Pénzrendszer, pénzláb. A koronaérték megállapítása. Pénz
ügyi regále. Pénznemek. A pénzt alkotó fémek. A fémötvöze
teknél előforduló elnevezések. A pénz alakjáról. A pénz veretéről 
általában. A pénz kopása. Uj pénzeink alakjáról.

A pénzverőkben előforduló munkálatok. Beváltás. Azarany- 
válatás. Tűzutoni válatás antimonkéneggel, kénnel és más 
anyaggal, kén segítségével Bössler szerint, czementálás útján 
chlórral. Miller eljárása. Aranyvalátás nedves úton: salétrom
savval, kénsavval, királyvízzel. Aranyválatás elektromossággal. 
A pénzverői üzemről általában. Ötvözetek kiszámítása, olvasz
tása és öntése.*Nyújtás, izzítás és lapkavágás. Súlyegyeztetés. 
Színezés. Szegélyezés. A bélyegtő készítése és a tulajdonképeni 
verés. Érmek készítése. A körmöczi pénzverő üzemének leírása.

A fémjelzésről általában; segédeszközök. A karczpróba az 
arany- és ezüstötvözetek próbálásánál. A fémjelek alakjáról. 
Eljárás a fémbeváltásnál.

55. F é m k o h ó te le p e k  te r v e z é s e .

Faller Károly, rendes tanár. Egész éven át hetenkint 1 
óra előadás, és 4, illetőleg 6 óra rajz.

A kohótelepek czélja és feladata. Előmunkálatok; a kohó- 
hely megválasztása és megvizsgálása. Az építkezés sorrendje. 
A tűzálló anyagokról általában, azok chémiai összetételéről. 
Természetesen és mesterségesen készített tűzálló anyagok. A 
kohászati készülékek beosztása. A különféle pestszerkezetek. 
Tűzhelypestek. Aknáspestek szerkezetéről és azok felépítéséről 
általában. Aknáspörkölők darabos érczek számára. Aknáspör- 
kölők poralakú érczekhez. Példák. Aknáspestek olvasztási eljá
rásokra. Tégelyes-, öblös- és csorgós medenczéjű pestek példák
kal illusztrálva. Az aknáspestek magasságáról. A fúvószél beve
zetése. A fúvószéllel ellátott olvasztó aknáspestekről. Munkála
tok a fúvóval felszerelt aknáspesteknél. Légáramos aknás 
olvasztópestek példákkal. Aknáspestek illósitási eljárásokra 
példákkal. Sütőkemenczék. A lángpestekről általában. A lángpest 
főalkotórészei. Aknás lángpestek rácscsal. Példák. Tűzhely- 
lángpestek pörkölésre, mozogható munkatérrel, példák. Olvasz-
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tásra szolgáló lángpestek; példák. A lángpest körüli munkála
tokról. Az edényespestek szerkezete. Edényespestek égetésre, 
olvasztásra és illósitó eljárásokra; példák. Olvasztópestek folyé
kony tüzelőanyaggal. Elektromos pestszerkezetek. Adásoló ké
szülékek; gázfogók. A kohófüstben levő szállópor, gázok és 
gőzök felfogására és ártalmatlanná tételére vonatkozó eljárások, 
berendezések.

A fúvókák szerkezetéről. A nedves útoni folyamatoknál 
használt készülékekről. Berendezések elektromos fémejtőmű
veknél.

5 6 . K ém lészeti gyakorlat.

Faller Károly, rendes tanár. Hetenkint 4 óra bányászok
nál a 4-ik évben Nyári félév. Csoportonkint a legfőbb tűzutoni 
próbák keresztülvitelére terjed ki.

57. Kohászati encik lopédia .

Faller Károly, rendes tanár, I. félév, hetenkint 3 óra.
A kohászattan fogalma és felosztása. A fémek fizikai és 

chémiai tulajdonságai. Fémoxydok bontása Fémszulfidok kép
ződése és bontása. Az oxidáló pörkölés lényegéről. Az ötvöze
tekről általában. Kohóanyagok, u. m: érczek, adalékok, tüzelő
anyagok. A keverőmunkálatokról: közösítés, elegyítés, egy be
kötés. A chlórozó pörkölésről. Az olvasztás lényege, felosztása. 
Csurogtatás, lepárlás, nedves folyamatok. Elektrochémiai folya
matok. A pestek építőanyaga, tűzálló anyagok. Tűzhely-, aknás-, 
lángpestekről. Edényes pestekről. Munkálatok a fúvóval ellátott 
aknáspesteknél. A kohófüstben levő szállópor, gázok és gőzök 
felfogására szolgáló berendezésekről. Szélvezetés és fúvókasok 
berendezése. A nedves úton működő folyamatoknál használt 
készülékek. A kész termékekről. Kéneskő és fémeskő lényege. 
Kohóhulladékok, salak lényege, szilikátfokozata, alkalmazása. 
Próbavétel. Mérlegek és súlyok. Próbaedények. Pótlékok.

Vasérczekről. Nyersvasgyártás; léghevítő készülékek. Nagy
olvasztógázok értékesítése. Salak felhasználásáról. A nyersvas 
tulajdonságai. A vasöntésről általában. Kovácsvas vagy rúdvas- 
gyártás, folytvas. Siemens-Martin eljárás. Bessemerezés. Aczél- 
gyártás.
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Ólom tulajdonságai. Ólomérczek. Értékesítésük tűzi úton. 
A pörkölő reagáló folyamat; az ejtő olvasztás; a pörkölő redu
káló olvasztás. (Selmeczi üzem). Ólomtisztítás. Technológiája. 
Tűzi útoni ólompróbáról.

A réz tulajdonságai, érczei. Rézérczek értékesítése ak- 
nás lángpestekben. Rézbessemerezés. Czementvizek és réztar
talmú pyritek értékesítése. Feketeréz elektrolízise. Réz vitriol
gyártás. Réztechnologia. Tűz útoni rézpróba. Parkes rézpróbája. 
Elektrolitikai rézpróba.

Az ezüst tulajdonságai; ezüstérczek. Műólom előállítás, 
annak ezüsttelenítése. Amerikai és európai foncsorítás. Ezüst
érczek értékesítése nedves úton. (Augusztin-Ziervogel-Patera- 
Russel eljárás.) Tűz útoni ezüstpróba; Gay-Lussac-féle ezüst
próbáról.

Az arany tulajdonságai. Erezek és azok értékesítése mosás 
és foncsorítás útján.

Plattner és Munktell-féle aranylugzás. Aranyérczek cyani- 
rozása. Arany ezüstötvözetek válatása. Pénzverői üzem. Tűz 
útoni arany próbáról.

Kényeső. Tulajdonságai és érczei, azok értékesítése páho
lyokban, aknáspestekben, láng- és edényes pestekben. Kényeső
korom feldolgozása. Czinóber-előállítás. Eschka-féle kényeső
próba.

A c/űnk kivonása érczeiből a sziléziai-, belga- és angol 
eljárással.

Ónelőállítás az érczekből aknás- és lángpestekben.
A bismut nyerése érczeiből.
Antimon-előállítás az érczekből tégelyben, láng- és aknás- 

pestben. Antimon crudum gyártása.
A nikkel előállítása tűzi úton. Smaltefesték-gyártás.
Az arzén, arzénessav, sárga és vörös arzénüveg előállítása.

58 . B ánya- é s  vízjog.

Ferner János főisk. titkár és rendkivüli tanár. Nyári 
félév, hetenkint 3 óra előadás.

Bányajog. A bányajog fogalma. A bányajog története. Az 
általános bányatörvény és az országbírói értekezlet bányajogi 
határozatainak magyarázata. Bányaügyekben hozott elvi hatá
rozatok. A bányatörvényre vonatkozó miniszteri rendeletek: A
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magyar korona országain kívül lakó egyének kutatási kérvé
nyeinek mikénti felszereléséről (f. i. és k. m. 1883. évi 10206. 
sz. r). A kutatási jogok szerzéséről és átruházásáról szóló 
1885. évi XIV. t. ez. végrehajtásáról (füld. ipar. és keresk. 
miniszt 1887. évi 18S7. 2464. sz. r.) A kőszénkutatási, kőszén
bánya nyitási és kőszénkiaknázási jog bekebelezése és elő
jegyzése tárgyában a m. kir. igazságügyminiszterium által kiadott 
1888. évi 2891 sz. r. A kisajátításról szóló 1881. évi XT,I. t. cz‘

Vizjog. Az 1885. XXIII. t. ez Általános határozatok. Víz
használatok. (A szabad rendelkezésre álló vizek. A hatósági ren
delkezés alatt álló vizek). A vízmunkálatok. Vízi szolgalmak. 
Vizi társulatok. Vízrendőri intézkedések. Hatóságok és eljárás. 
Büntető határozatok.

A vízjogi törvény végrehajtása iránti általános rendelet és 
utasítások (különösen a faúsztatás vagy tutajozás engedélyezé- 
nél felmerülő kérdésekre és az ásvány és gyógyforrások és azok 
védterületeinek megállapításánál felmerülő kérdésekre, valamint 
az öntözésnél a vízhasználati engedélyek időtartamánál felme
rülő kérdésekre vonatkozó utasítások). A közigazgatási hatósá
gok teendői a vízjogi törvény végrehajtásánál; a szolgabíró, 
alispán, (polgármester) és közigazgatási bizottság hatásköre.

Az artézi kutak fúrása körül tapasztalt vízpazarlás meg
szüntetése tárgyában a m. k. földmiv. miniszter által kiadott 
1897. évi 6307. sz. rendelet, Az artézi kutak fúrásának enge
délyezése körül követendő eljárás tárgyában a füldmivelésügyi 
miniszter 1892. évi 58943. számú rendelete.

A gyógyfürdőkről szóló 1876. XIV. t. ez. megfelelő sza
kaszai. Vasutakat és közutakat érintő védterületek megállapí
tásánál követendő eljárásra vonatkozó 1889 évi 24852. sz. a. in. 
kir. füldmivelésügyi miniszternek a m. kir. kereskedelemügyi 
miniszterrel együttesen kiadott rendelete. xV kompok és hajó- 
hidak engedélyezése és létesítése körül követendő eljárást sza
bályozó 1890. évi I. t.-cz. megfelelő szakaszai. A közúti épít
ményeknek vízhasználattal kapcsolatos engedélyezésről szóló 
füldmivelésügyi minister 1890. évi 73,725. sz. r. Az árvíz elleni 
védekezésre vonatkozó füldmivelésügyi minister 1898. évi 20,934. 
sz. rendelete. Vízmosások megkötése tárgyában a m. k. földmí- 
velésügyi minister 1899. évj 8599. sz. rendelete. xV kereskede
lemügyi m. kir. minister és a füldmivelésügyi m. kir. minister
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1889. évi 1500. sz. tájékoztató rendelete az 1889. évi X\ Ili-ik 
t.-cz. értelmében megállapított ügybeosztás tárgyában. A m. k. 
bányakapitányságok részére a vízjogi törvény 1(3. §-ában em
lített védterületek engedélyezése körül követendő eljárásra 
vonatkozó útmutatás.

5 9 .  N e m z e t g a z d a s á g -  é s  p é n z ü g y t a n .

Pauer János, rendkívüli tanár. 1. félév. Hetenkint 3 óra 
előadás.

Nemzetgazdaságtan. Alapfogalmak. Az emberi szükségle
tek, javak, érték, vagyon, a gazdaságról, a gazdaság alapalakjai
ról, a nemzetgazdaságtan jelentőségéről és hasznáról. A nem
zetgazdaságtan irodalmi fejlődése. A termelés és fogyasztás. 
Termelési tényezők, különösen a természet, munka és tőke. 
Munkaosztás, munkaegyesítés. Munkaszabadság. Vállalkozó, vál
lalkozói nyereség. Egyes és társas vállalat. Rész vény társulati 
vállalatok. Szövetkezetek. Kartellek. Trustok. A javak felosztása, 
forgalom. A forgalom folytán keletkező gazdasági főalakok: ár> 
hitel, pénz. A járadéktan. A takarékosság, a fukarság, a fény
űzés és a pazarlás fogalmai. Gazdasági válságok. Népesedés. 
Népesedési politika. Őstermelés: földmívelés. állattenyésztés, 
bányászat, erdészet, szőlészet, gyümölcsészet, vadászat, halászat. 
Az ipar és alakjai, tparrendszerek. Az ipart előmozdító intéz
kedések. A kereskedés. A kereskedés alakjai. A kereskedelmi 
rendszerek, forgalmi eszközök: a vásár, a tőzsde, közraktárak, 
a pénz. A kereskedést előmozdító intézkedések. A közlekedés
ügy: országutak, vízi közlekedés, vasutak, posta és távirda. A 
bankügy. Banküzletek. Földhitelbankok. Földhitelintézetek. Biz
tosítási ügy.

Pénzügytan. Előismeretek. A pénzügytan elvei. Állami 
költségvetés (budget). Az államkiadások. Az államjövedelmek: 
Domíniumok. Regálék. Illetékek és díjak. Adók: I. Egyenes 
adók: I. földadó, 2. házadó, 3. keresetadó, 4. nyilvános szám
adásra kötelezett vállalatok és egyletek adója, 5. a bányaadó, 
6. a tőkekamat és járadékadó, 7. általános jövedelmi pótadó, 
8. nyereményadó, 9. vasúti és gőzhajózási szállítás használata 
utáni adó, 10. fegyveradó és vadászati adó, 11. hadmentességi 
díj, 12. betegápolási pótadó. II. Fogyasztási adók: 1. szesz sör, 
czukor és ásványolaj adó, 2. bor, hús, czukor és sör fogy asz-
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tási adók. A magyar állam adósságügye: a magyar állam 
viszonya az 1867-iki közjogi kiegyezés létesüléséig keletkezett 
osztrák ált. állandósított államadóssághoz. Az osztrák-magyar 
bankot cselekvőleg illető, eredetileg 80 millió forinlot tett 
államadósság. Kizárólag a magyar államot terhelő adósságok: 
a) a magyar állandósított államadósság, b) a magyar függő 
államadósság.

6 0 .  K ereskedelm i- é s  váltójog.
Pauer János, rendkívüli tanár. Nyári félév. Hetenkint 3 

óra előadás.
Kereskedelmi jog. Bevezetés a kereskedelmi jogba. Ke

reskedő fogalma. Kereskedők jogai és kötelezettségei. Keres
kedelmi czégjegyzékek. Kereskedelmi könyvek. Kereskedelmi 
könyvek bizonyító ereje. Kereskedelmi képviselet. Kereskedelmi 
meghatalmazott. Segédszemélyzet. Kereskedelmi társaságok, 
(közkereseti-, betéti-, részvénytársaságok. Szövetkezetek). A tár
saság viszonya harmadik személyek irányában. A társaság fel
oszlása. Kereskedelmi ügyletek.

Váltójog. Előismeretek. A váltó fogalma, felosztása, ere
dete, többszörözése. A váltójog fogalma. A váltóüzletben részt
vevő személyek. Váltónyilatkozat. Váltócselekmény. A tudósító 
levél. Váltóképesség. Váltóüzlet keletkezése. A váltó kellékei. 
Hátirat és alakjai. Toldat. Bemutatás. Elfogadás végetti bemu
tatás. Elfogadás. Kezesség. Névbecsülés. Szükségbeli utalványo
zás. Fizetés végetti bemutatás. Fizetés. Óvás. Előzők értesítése. 
Visszkereset fogalma. Visszváltó. Hamis és hamisított váltó. 
A váltójog megsemmisítése.

61. K özigazgatási-  é s  m agánjog é s  bányászati adm inisz-
tráczió.

(Bányászoknak.)
Pauer János rendkívüli tanár. 1. félév. Hetenkint 3 óra 

előadás.
Közigazgatási jog. Bevezetés a közigazgatási jogba. A 

magyar állam közigazgatási szervezete; a központi kormány
hatóságok; törvényhatóságok. Községek. Községek osztályozása, 
szervezete, átalakulása, egyesülése, új községek alakulása. A 
községi hatóság jogai. Községi illetőség. A község háztartása. 
A felügyeleti jog gyakorlása a községek felett. A község külö
nös teendőiről.
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1. Kis- és nagyközség hatásköre, a) adóügy, b) állat- 
egészségügy, c) cselédügy, cl) erdészet, e) gyám- ós gondnok
sági ügy, f) igazságszolgáltatás, g) katonai ügy, h) kisajátítás, 
i) közlekedés, j)  közegészségügy, k) népoktatás, l) rendészet, 
m) tűzrendészet és vízrendészet, n) út-, híd- rév- és kövezet
vámügyek, o) vásárok.

2. Rendezett tanácsú városok.
3. A vármegye jogai és szervezete. A törvényhatósági 

bizottság. A közigazgatási bizottság. A bizottság hatásköre. A 
vármegye háztartása. Törvényhatóságokról szóló 188B. évi XXI. 
t.-cz. Közigazgatási bizottságokról szóló 1876. évi YI. t.-cz. A
m. kir. közigazgatási bíróságokról szóló 1896. évi XXYI. t.-cz.

Magánjog. A magyar magánjog fogalma. A törvény és. 
szükséges kellékei. A törvény hatályának kezdete és tartalma. 
A magyar magánjog kútfői: a szokás, Verbőczy hármaskönyve. 
Kormányrendeletek. Királyi privilégiumok. Közhatósági szabály
rendeletek. Felsőbb bíróságok döntvényei. Országbírói érte
kezlet. Személyekről. Dolgokról: Dolgok fogalma. Dolgok fel
osztása. Növedék, tartozék. Gyümölcs. A jogok megszerzéséről 
A jogok gyakorlatáról. A jogok és jogviszonyok megszűnéséről. 
Jogügyletekről: A jogügylet fogalma és főnemei. A jogügylet 
érvényességének kellékei. A jogügyletek érvénytelenségéről. A 
tilos cselekvényekről. Vétségről. Birtokról. Tulajdonjogról. A 
közös tulajdonról.

A tulajdonjog korlátozásáról. Kisajátítás. Vizek és csa
tornákra vonatkozó szabályok. A futóhomok gátlása. Erdészeti 
áthágás, véderdő. Vadászat, halászat. Családi hitbizomány. A 
tulajdonszerzés módjai. A telekkönyvekről és a telekkönyvi 
bejegyzésekről. A tulajdonjog megszűntéről. Kézi- és jelzálog
jogról. A szolgalmi jogról: A szolgalmi jog fogalma és felosz
tása, megszerzése és megszűnése.

Úrbér behozatala, szabályozása és megszűnése. Úrbéri 
kárpótlás megállapítása és kiszolgáltatása. Az úrbéri örök vált- 
súgókért az országos alapból fizetendő megtérítés. 1868. évi 
XXXIII. t.-cz. Úrbéri birtok. Jobbágy- és zsellértelki állomány. 
A jobbágyaknak a telki állományon kívül járó haszonvételek: 
erdei-, vádlási- és legelő haszonvételek. Puszta telkek. Foglalások. 
Maradványföldek. Irtványok. Szőllőhegy. Dézsma. Telepítvények 
Úrbéri rendezés: Tagosítási-, arányosítást, legelőelkülönítési-
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és felosztási ügyekről. Telekkönyvi betétek szerkesztéséről (1886. 
évi XXX. t. ez. és 1988. évi 3834. számú, igazságügy-ministeri 
körrendelet). A közbirtokosság és arányosítás. A szerződések
ről: A szerződések biztosítása, foglaló, bánatpénz, kötbér, ke
zesség.

A tiltott cselekvényekből származó magánjogi kötelmek: 
ölés, súlyos és könnyű testi sértés, másnak szabadságától való 
megfosztása, csalás és jogtalan elsajátítás, becsületsértés. Mar
hák által okozott károk. Mezei rendőri kihágások. Vízrendőri 
intézkedések elleni kihágások. Erdőrendőri kihágások (erdei 
lopás, erdei kártételek). Erdei kihágásokban eljáró első- és 
másodfokú bíróságok. A vadászati törvényen alapuló kártérítés 
és a vadászati kihágások. Vaspályák által okozott halál vagy 
testi sértés iránti felelősség. A szerzői jog bitorlása. Az uzsora 
vétsége.

Bányászati adminisztráció. Az állam fogalma és szer
vezete. A fejedelmi hatalom gyakorolója. A törvényhozó hatalom 
birtokosai. A végrehajtó hatalom gyakorolója. A felelős kor
mányrendszer. A végrehajtó hatalom felosztása. A központi, 
vezénylő hatóságok. Az igazgató- vagy helyhatóságok. A foga
natosító hivatalok. A vagyonkezelő hivatalok szervezete. A 
pénzügyi és földmívelésügyi minisztériumok beosztása Az állami 
bányászati hatóságok és hivatalok szervezete stb.

Az állami szolgálat fogalma, keletkezése és jogi termé
szete. Az állami szolgálathoz megkivántató kellékekről- (1883. 
évi I. t.-cz, minősítési törvény). Az állami tisztviselői, altiszti 
és szolgai állások betöltéséről. Az állami alkalmazottak köte
lességeiről. jogairól és kedvezményeiről (1893. évi IV. t.-cz., 
az állami alkalmazottak illetményeinek szabályozásáról szóló 
törvény). A hivatalos kiküldetések, áthelyezések és helyettesí
tések alkalmából járó illetmények. Az állami alkalmazottak 
nyugilletményeiről (1885. évi XI. t.-cz, nyugdíjtörvény) stb.

62 . K özigazgatási-  é s  m agánjog.
(Erdészek részére.)

Bauer János rendkívüli tanár. Téli félév. Hetenkint 3 
óra előadás.

Közigazgatási jog. Bevezetés a közigazgatási jogba. A 
magyar állam közigazgatási szervezete; a központi kormány-
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hatóságok; törvényhatóságok. Községek. Községek osztályozása, 
szervezete, átalakulása, egyesülése, új községek alakulása. A 
községi hatóság jogai. Községi illetőség. A község háztartása. 
A felügyeleti jog gyakorlása a községek felett. A község külö
nös teendőiről:

1. Kis- és nagyközségek hatásköre: a) adóügy, b) állat- 
egészségügy, c) cselédügy, cl) erdészet, e) gyám- és gondnok
sági ügy, f) igazságszolgáltatás, g) katonai ügy, h) kisajátítás, 
i) közlekedés, j) közegészségügy, k) népoktatás, l) rendészet, 
ni) tűzrendészet, vízrendészet, n) út-, híd-, rév- és kövezet
vámügyek, o) vásárok.

2. Rendezett tanácsú városok.
3. A vármegye jogai és szervezete. A törvényhatósági 

bizottság. A közigazgatási bizottság. A bizottság hatásköre. A 
vármegye háztartása.

Törvényhatóságokról szóló 1886. évi XXI. t-cz.
Közigazgatási bizottságokról szóló 1876. évi VI. t.-cz.
A m. kir. közigazgatási bíróságokról szóló 1896. évi 

XXVI. t.-cz.
Magánjog. A magyar magánjog fogalma.
A törvény és szükséges kellékei. A törvény hatályának 

kezdete és tartalma.
A magyar magánjog kútfői: A szokás. Verbőczi hármas

könyve. Kormányrendeletek. Királyi privilégiumok. Közhatósági 
szabályrendeletek. Felsőbb bíróságok döntvényei. Országbírói 
értekezlet.

Személyekről.
Dolgokról. Dolgok fogalma. Dolgok felosztása. Növedék, 

tartozék. Gyümölcs.
A jogok megszerzéséről. A jogok gyakorlatáról. A jogok 

és jogviszonyok megszűnéséről.
Jogügyletekről: A jogügylet fogalma és főnemei. A jog

ügylet érvényességének kellékei. A jogügyletek érvénytelen
ségéről.

A tilos cselekvőnyekről. Vétségről.
Birtokról.
Tulajdonjogról. A közös tuljadonról.
A tulajdonjog korlátozásáról. Kisajátítás. Vizek és csa

tornákra vonatkozó szabályok. A futóhomok gátlása. Erdészeti
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áthágás. Véderdő. Vadászat, halászat. Családi hitbizomány. A 
tulajdonszerzés módjai. A telekkönyvekről és telekkönyvi be
jegyzésekről. A tulajdonjog megszűntéről.

A kézi- és jelzálogjogról.
A szolgalmi jogról. A szolgalmi jog fogalma, és felosztása, 

megszerzése és megszűnése.
Űrbér fogalma, behozatala és megszűnése. (Bővebb ma

gyarázat az úrbéri törvények tárgyalásánál.)
A közbirtokosság és arányosítás. A szerződésekről. A 

szerződések biztosítása (foglaló, bánatpénz, kötbér, kezesség).
A tiltott cselekményekből származó magánjogi kötelmek: 

ölés, súlyos- és könnyű testi sértés, másnak szabadságától 
való megfosztása, csalás és jogtalan elsajátítás, becsületsértés. 
Marhák által okozott károk. Mezei rendőri kihágások. Víz
rendőri intézkedések elleni kihágá&ok. Erdőrendőri kihágások 
(erdei lopás, erdei kártételek). Erdei kihágásokban eljáró első- 
és másodfokú bíróságok. A vadászati törvényen alapuló kár
térítési- és a vadászati kihágások. Vaspályák állal okozott 
halál vagy testi sértés iránti felelősség. A szerzői jog bitorlása. 
Az uzsora vétsége.

63 . Erdészeti-, vadászati- , halászati-, m ező g a zd a sá g i-  é s
úrbéri törvények .

Pauer János rendkívüli tanár. Téli félév. Hetenkint 3 
óra előadás.

Az 1879. évi XXXI. t.-cz. Az erdők fenntartásáról. Álta
lános határozatok. Különös határozatok az állam, a törvény- 
hatóságok, a községek, az egyházi testületek és egyházi sze
mélyek, az alapítványok, a hitbizományok és közbirtokosság 
erdeiről. Az erdőrendészet.i hatóságokról és közegekről. Az 
erdőbirtokosok által saját erdeikben elkövetett erdőrendészeti 
áthágásokról. A hatóságokról, az illetőségről és eljárásról az 
erdőbirtokosok által saját erdeikben elkövetett erdőrendészeti 
áthágásokra nézve.

Az erdei kihágásokról: általános és különös határozatok. 
(Erdei lopás, erdei kártétel, veszélyes cselekmények és mulasz
tások.) Erdőknek bejelentése és perlése. ítélet elleni felebbezés. 
A legeltetési kihágások. Erdőkárok törlése.
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A bíróságokról, az illetékességről és az eljárásról erdei 
kihágások eseteiben.

Kopár területek beerdősítéséről. Erdei termékek szállítá
sáról szárazon és vizen. A faúsztatásra vagy tutajozásra és az 
ezekre szolgáló vízépítmények felállítására szükséges engedély
ről. Az engedély kellékeiről. Országos erdei alapról.

Az 1898. évi XIX. t.-cz. A községi és némely más erdők 
és kopár területek állami kezeléséről, továbbá a közbirtokos
ságok és a volt úrbéresek osztatlan tulajdonában lévő, közösen 
használt erdők és kopár területek gazdasági ügyvitelének sza
bályozásáról.

A vadászatról szóló 1883. évi XX. t.-cz megfelelő elvi 
határozatokkal. A halászati törvény végrehajtásáról szóló rendelet.

Mezőgazdaságról és mezőrendőrségről szóló 1894. évi 
VII. t.-cz.

A talajjavítási kölcsönről szóló 1889. évi XXX. t.-cz. és 
ennek végrehajtására vonatkozó földmívelésügyi és pénzügyi 
miniszterek 1891. évi 38596 sz. r.

Úrbér behozatala, szabályozása és megszűnése. Úrbéri 
kárpótlás megállapítása és kiszolgáltatása. Az úrbéri örökvált- 
ságokért az országos alapból fizetendő megtérítés. 1868. évi 
XXXI11. t.-cz. Úrbéri birtok. Jobbágy- és zsellértelki állomány. 
A jobbágyaknak a telki állományon kívül járó haszonvételek: 
erdei-, vádlási-, legelőhaszonvételek. Puszta telkek. Foglalások. 
Maradvány földek. Irtván y ok. Szőllőhegy. Dézsma. Telepítvények. 
Űrbéri rendezés. Tagosításig arányosításig legelőelkülönítési és 
felosztási ügyekről.

Telekkönyvi betétek szerkesztéséről (1886. XXX. t.-cz. és 
1888. évi 3834. sz. igazságügymin. körrendeleté.).

6 4 . Á llam szám vite ltan .

Agfalvi Alajos, m. kir. pénzügyi tanácsos. Nyári félév. 
Hetenkint 2 óra előadás.

Első (bevezető) rész. A gazdasági számtartás (számvitel) 
és annak rendszere. A gazdasági számtartás és az állami szám
vitel. Az államgazdasági számtartásnak és az államgazdasági 
számtartástannak (számviteltannak) rendszere. Az államgaz
dasági számtartás-irodalom.
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Második (alapvető) rész. I. A gazdaságról Szükségek és 
javak. Vagyon (magán-, köz-, kincstári- és nyilvános-, testes
és testetlen-, cselekvő- és szenvedő-, ingatlan- és ingó stb. vagyon) 
gazdaság, gazdálkodás. A vagyonnak forrása és elhasználása. A 
forgalom Érték és ár. A pénz (pénzláb, a pénzfém törvényes 
és kereskedelmi értéke). A hitel. Az értékpapírok. A tőzsde (a 
tőzsdei árjegyzék, a papirok név- és piaczi-, pénz- és árúértéke, 
kibocsátási és átvételi árfolyam, százalékos és darab-jegyzés, 
időközi kamat). A gazdaságok különfélesége. A vagyon-válto- 

* zások.
II. Számtartás a gazdaságban. A gazdaság vitele. Szám

vitel a gazdaságban. A számvitel eszközei (mértékek és hasá
bok). A gazdálkodás ellenőrzése. Számonkérés, számadás és 
számbavétel a gazdálkodás ellenőrzésében. A számtartás köz
jogi-, kereskedelmi-, magán- és büntetőjogi törvényeinkben. A 
számtartás különfélesége a gazdasághoz képest.

Harmadik ^általános) rész. Hí. Az állam gazdaságáról. 
Az állami szükségek. Az államnak bevételi forrásai (az állami 
birtokok, vállalatok és az adók). Az állam hitele. Az állam- 
adósságok felosztása. Az államgazdaság szervezete. Az állam
gazdaság sajátságai. Vagyon-változások és ezek származása 
az államgazdaságban.

IV. Számtartás az állam gazdaságában. Az államgaz
daság vitele. Számvitel az állami gazdálkodásban. A számvitel 
előzetes fokozatai. A folyó jelen számvitele. A számtartás utó
lagos fokozatai. Az államgazdaság ellenőrzése. Számonkérés, 
számadás és számbavétel az államgazdaság ellenőrzésében. A 
számvevőségek. Az állami számvevőszék.

V. Az államgazdaság rendszere. Az állami leltár és be
rendezése.

VI. Költségvetési előirányzat. A költségvetés tartama és 
alapja. A költségvetés tartalma. A költségvetés szerkesztői és 
szerkesztése. A költségvetés belső berendezése és külső elren
dezése. A költségvetés országgyűlési tárgyalása.

VII. Költségvetési törvény. A költségvetési törvény és 
hitel. A költségvetési hitel tágítása, korlátozása és megnyúj
tása. Egyéb, az államot érdeklő költségvetések.

Vili. Közigazgatási számfejtés. A közigazgatási segéd
szolgálat és számfejtés fogalma és alkalma. A közigazgatási
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számfejtés tartalma és az annál követendő eljárás. A közigaz
gatási számfejtés tárgyainak osztályozása.

IX. Rendelet. A rendelet és az utalványozás fogalma. Az 
utalványozási jog és annak fentartása (hitelkötés). Az utalvány 
tartama és alakja.

X. Bejegyzés. A bejegyzések értelmezése és felosztása. 
Könyvviteli bejegyzés. A kincstári tárczafőkönyvnek és számlái
nak berendezése. A tárczafőkönyv vezetése. A forgalmi fő
könyv. A letétek főkönyve. Az alapok rovatkönyvei.

XI. Pénztári számfejtés. A pénztári számfejtés értelme
zése és gyakorlói. A számfejtőkönyvek és ezek vezetése. A 
fizetési okmányokról Eljárás a számfejtésnél.

XII. Foganatosítás. A foganatos!lás részei és számfejtés 
a pénztárnál. Az értékek átvétele, megvizsgálása, nyugtázása, 
megőrzése és kiadása.

XIII. Naplózás, a) A pénztári naplók. A számvivő pénz
naplók és ezek lezárása. A pénztári számadások felszerelése 
és beküldése. A pénztárak megvizsgálása.

b) Az anyagszámvitel. Üzemi vagy termelési kimutatások? 
vásárlási és eladási jegyzékek, felhasználási naplók, segéd- és 
alnaplők, főnapló (anyagszámadás).

c) A leltári tárgyak számvitele. Leltár-növekvési és apadási 
naplók. Ingatlan és ingó szakleltár (leltárszámadások) és az 
ingatlan törzskönyv.

XIV. Bírálat. A bírálat fogalma és külön félesége. A szá
madási perrendtartás.

XV. Könyvelés. A könyvelés értelmezése. A kincstári 
könyvelés és a tárcza-főkönyvek lezárása. Egyéb könyvek le
zárása.

XVI. Könyvkivonatok. A könyvkivonatok értelmezése és 
felosztása. Az utalványozási, megszüntetési, térítményi és hátra
lékkezelési jegyzékek. A pénzkezelési kimutatások. A tárcza- 
zárószámadás és felszerelése.

XVII. Állami zárószámadás. Az állami számvevőszék 
eljárása és könyvei. Az állami zárószámadás összeállítása és 
országgyűlési tárgyalása.

Negyedik (különleges) rész. A pénzügyi és földmívelés- 
ügyi tárcza a bányászatot és erdészetet érintő czimeinek gya-

6
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korlali bemutatása a költségvetési törvényben, a részletezések
ben és az állami zárszámadásban.

Ötödik rész. A kettős könyvvitel rendszere. A kettős 
könyvelés bevezető ismertetése és alapelvei. A kettős számlák 
osztályozása. A kettős főkönyv (franczia és olasz módszer). Az 
előjegyzék (Prima Nota), a pénztárkönyv és a kettős napló. 
A folyószámlák könyve. Próba-mérleg. Az egyszerű és kettős 
könyvelési rendszernek összehasonlítása.

65 . K ö zeg észség ta n .

Dr. Tóth Imre, bányakerületi főorvos, I. félév. Hetenkint 
3 óra.

Bevezetés. Az egészségtan fontossága.
A táplálkozás. A szén- és nitrogennemű anyagok fon

tossága a táplálkozásban. A tápszerek ismertetése tápértékük 
szerint. Az egészséges és káros tápszerek.

A lakás. A lakóház fontossága az egészségre. Az egész
séges és egészségtelen lakás. A tiszta és tisztátalan talaj. Talaj
víz ártalmasságának elhárítása. A talaj szárítása. Az egészséges 
építkezés. A lakás szellőztetése, tisztántartása. Vízvezeték. A 
fűtés és világítás.

Az iskola, kórház, óvoda ismertetése, egészségügyi szem
pontból való helyes berendezésük szerint.

A munkások hvgieniája. A foglalkozásból eredő bántal- 
mak. Miként kell és lehet a különféle foglalkozás mellett tapasz
talt egészségügyi hátrányokat csökkenteni vagy megszüntetni. 
A szerencsétlenségek, ezek elkerülése, a gyárak káros befolyása 
a munkások egészségére s a városok, községek egészségi álla
potára. A bányász-aszály. Ólommérgezés. Ezek elleni óvórend
szabályok.

A test ápolása és tisztántartása. A testgyakorlat. A fog
lalkozás és nyugalom.

A ragadós betegségek és ezek okai. A járványok, tájkórok 
s ezek elleni óvórendszabályok. Az élősdiek ismertetése.

Az életmentés s annak fontossága. A sérülések különféle 
nemei. Vérzések. Az első segélynyújtás bemutatása. Mesterséges 
légzés. A szénsav-, szénoxyd-, világítógáz-mérgezés. A napszúrás. 
Fagyás. Villámsujtás. A bányák romlott levegője. A mérgek.
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6 6 . N övén ytan . 1. rész.

I. félév. Hetenkint 4 óra előadás, 6 óra gyakorlat.
B eveze tés , Az élőlények fajsorozatainak felfogása, az

állatok és növények országa. Darvinizmus.
B első  m ó r  fo to  (fia. Sejttan: a sejt szerkezete, különféle 

alakjai és fejlődése. Szövettan: a szövet keletkezése, szövetne
mek, elsődleges és másodlagos szövetek, a növény belső áta
lakulásának fejlődése.

Külső morfológia: növényalakok a genetikai sor szerint, 
thallus, cormus, symmetria viszonyok, elágazási rendszerek, a 
hajtás kifejlődése s átalakulásai; a levél; levélalakok, levél 
állás, átalakulások; a gyökér és átalakulásai; a szaporodás és 
a szaporodási szervek: ivartalan és ivaros szaporodás, ivadék 
csere, a virágos növények szaporodása, az egyes virágtagok, a 
csira és kifejlődése, a termés.

Fiziológia. A táplálkozás: növényi anyagok alkotó részei, 
tápanyagok, az asszimiláczió, a kész tápanyagok felhasználása 
és vándorlása, az anyagcsere, más termékek; a légzés; a nö
vekedés; mozgás.

67. N övén ytan . II. rész.

II. félév. Hetenkint 4 óra előadás, 12 óra gyakorlat.
Növénytan. II. Növényrendszerek: mesterséges és termé

szetes rendszerek; Kryptogamok különös tekintettel a gombákra; 
Phanerogamok különös tekintettel az erdőgazdára nézve fontos 
növényekre.

A fa  boneztana és fiziológiája: A fa elemi alkotó részei 
s a fa anyagai általánosságban; a coniferák és a kétszikű fák. 
Fa boneztani szerkezetének kifejlődése, évgyűrű keletkezés 
az elemi alkotó részek eloszlása, a tenyészeti viszonyok és a 
boneztani szerkezet közötti összefüggés, a termőhelyi és klimai 
viszonyok befolyása; az erdőgazdára fontos fafajok fája részle
tesen a boneztani csoportok szerint.

Növénykórtan. A növénykórtan története s mai állapota. 
A gombák alkotása és életmódja, a parazita gombák hatása a 
gazdanövényre s a védekezés általánosságban, az erdőgazdára 
fontos gomba okozta növénybetegségek rendszeres ismertetése. 
A Phanerogam élősködők. A légköri behatások (hő, fény, csa
padék, villáműtés) okozta betegségek; káros anyagok (kénsav,

6*
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hernyóenyv stb.); a talaj befolyásai; a lombozatot, a kérget, 
a gyökereket s a fát érő sérülések következményei.

67  a. G y ü m ö lcsfa ten y ész tés .
Ií. félév. Hetenkint 1 óra előadás, 2 óra gyakorlat.
A gyümölcsfák természetrajza, nevelése, alakítása», sza

porítása és nemesítése.

68 . Fák anatóm iája é s  fiziológiája.

I. félév. Hetenkint 2 óra előadás, 2 óra gyakorlat.
A különböző fafajok anatómiai szerkezetének részletes 

ismertetése, erre vonatkozó rajzok és mikroskopi metszetek 
alapján. A különböző élettani tüneményeknek magyarázata s 
gyakorlati ismertetése.

6 9 . N övénykórtan .

II. félév. Hetenkint 2 óra előadás.
Az erdei és gyümölcsfák különböző betegségeinek s azok 

terjedésének részletes ismertetése s a betegségek különböző 
alakjainak bemutatása.

7 0 . Állattan.

Vadas Jenő, rendes tanár. I. félév. Hetenkint 3 óra elő
adás, 2 óra gyakorlat.

I. Általános állattan. 1. Általános elvek. 2. Az állati test 
elemei: Az állati sejt. A sejtek alakja és tartozékai. 3. A szö
vetekről: A vér. Hámszövetek. Mirigyszövetek. Sejtközi állo
mánynyal bíró szövetek. Az izomszövet. Az idegszövet. A haj
száledények szövete. 4. A szervek és azok működése: A bőr. 
A mozgás, érzés, táplálkozás, nedvkeringés, légzés és a kivá
lasztás szervei. 5. Szaporodás.

II. Részletes állattan. 1. Az állatok rendszertani osztá
lyozása. 2. Az állatkörök részletes leírása, a) Emlősök rend
szertani beosztása s az oda tartozó, erdészetileg fontos állat
fajok leírása, b) A madarak általános jellegzése s az ehhez az 
osztályhoz tartozó, erdészeti és vadászati fontossággal bíró fajok 
ismertetése, c) A hüllők és kétéltűek rövid jellegzése. d) A ha
lak jellegzése a fontosabb halfajok ismertetésével és leírásával. 
e) Az izeit lábúak osztályának általános jellemzése: a bogarak, 
reczés szárnyuak, legyező szárnyuak, hártyás szárnyuak. lepkék, 
kétszárnyúak, félfedelűek és egyenes szárnyuak rendjébe tartozó
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állatok rendszertani tárgyalása, különös tekintettel az erdésze
t i ig  fontos fajok leírására, életmódjuk, szaporodásuk, károsí
tásaik vagy hasznuk ismertetése.

71. E r d ő v é d e l e m .
Vadas Jenő, rendes tanár. 1. félév. Hetenkint 3 óra elő

adás, 2 óra gyakorlat.
I. Védelem a szervetlen természetből eredő káros hatá

sok ellen. 1. A légbeliek káros hatása: A hőmérsék szélsőségei. 
Légköri csapadékok. Szelek. Villámcsapás. 2. A fák betegségei: Re- 
vesedés. Gsonkásodás. Nedvtorlódás. Héj válás. Tűhullás. Héjha
sadás.

II. Védelem káros növények ellen. 1. Erdei gyomok. 2. 
Élősködő növények: Virágos és virágtalan növények.

III. Védelem állatok ellen. 1. Kártékony emlősök: Házi 
emlősök. Vadászat tárgyát képező emlősök. Kisebb erdei em
lősök. 2. Kártékony madarak. 3. Kártékony rovarok: A rovarok 
fejlődése, szaporodása és elterjedése. Ellenségeik. Általános vé
delmi szabályok. A káros rovarok osztályozása, életmódjuk, 
szaporodásuk, károsításaik s az ellenük használt védelem leirása.

ÍV. Védelem az emberek ellen. 1 . A terület védelme. 
2. A haszonélvezeti jog védelme. 3. Az erdei termékek és be
rendezések védelme.

72. E rd őm űveléstan .
Vadas Jenő, rendes tanár. II. félév. Hetenkint 5 óra elő

adás, 8 óra gyakorlat.
Bevezető rész: Általános elvek az erdők tenyészetéről.
I. A faállom ánynak  s a különböző fanemek életviszo

nyainak ismertetése erdőtenyésztési szempontból. 1. Az állomá
nyokat alkotó fák tenyésztési viszonyairól általában. 2. A te
nyésztendő fanem megválasztásáról. 3. A fanemek tárgyalása 
erdőtenyésztési szempontból: tűlevelű fák, lombfák.

II. Erdőalakok. Törzsökös erdőalakok: Szálerdő. Sarjerdő. 
Középerdő. Legelőerdő. Más erdőalakok (módosulatok). 2. Erdő
alakok fanem szerint: az állományt alkotó fanemek elegyetlen te
nyésztése fanemenkint tárgyalva. 3. Az elegyítés: Az elegyítés sza
bályai. Elegyes állományok tenyésztése fanemek szerint tárgyalva.

Ili. Erdőtelepítés és felújítás mesterséges úton. 1. Az 
erdősítés különféle módjai. 2. Vetés: A vetőmag beszerzése.
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Magpergetés. Csíráztatás. A mag eltartása. Vetési módok. 3. 
Ültetés: Csemeték beszerzése. Csemetekertek telepítése, beren
dezése, megmívelése. A csemeték gondozása, védelme. Átisko- 
lázás. Különféle csemetenevelési módok. Ültetési módok. 4. Ko- 
'párok, vízmosások beerdősítése. A futóhomok beerdősítése.

IV. Természetes felújítás. 1. Természetes felújítás mag
ról: Szálerdő. Középerdő. Legelőerdő. 2. Felújítás sarjról: sarj- 
erdőalakok.

V. Az erdő ápolása. Tisztítás. Krdőlés (gyérítés). Két- 
korú szálerdő. Vigályos gazdaság. A felnyesés.

VI. Állomány-átalakítások. 1. Átalakítás üzemmód-válto
ztatással. 2. Átalakítás fanemváltoztatással.

73. H alten yésztés .
Vadas Jenő, rendes tanár. 11. félév. Hetenkint l óra elő

adás, 2 óra gyakorlat.
A haltenyésztés közgazdasági és erdészeti fontossága, szin- 

tájak, a különféle fajok ismertetése és a törvény által védett 
halak rövid leírása. A halállomány apadásának okai. A halak 
ellenségei az állat- és növényországban. A megapadt halállomány 
emelésének módjai. A természetes haltenyésztés elősegítése. 
Mesterséges haltenyésztés. Szabad tenyésztés; tógazdaság; pisz
trángtenyésztés; mesterséges táplálás. Pontynak tavakban való 
tenyésztése; pontytavak kellékei; berendezése; a ponty tápláléka; 
ponty tavak jövedelme. Fogas-süllő tenyésztése Ráktenyésztés.

74. Chémia I. rész.

Bencze Gergely, rendes tanár. 1. félévben 6 óra előadás 
hetenkint.

Physikai és chémiai tünemények, a chémia fogalma, a 
chémia történelmének rövid vázlata: ó-kor, az alchémia kor
szaka; a gyógyászati chémia, phlogiston elmélet korszaka, az 
új-kor (Lavoisier), a mérleg. Az anyag állandósága. A chémia 
felosztása.

Egyszerű és összetett testek; chémiai energia; az állandó, 
a többszörös súlyviszonyok és a gázok vegyülési törvényei) 
atómelmélet (Daiton, Avogadro). Atóm- és molekúlasúly; ché
miai jelképek, elnevezések, Írásmódok és számítások.

Az elemek értéküsége; az elemek felosztása; természetes
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rendszer. Chémiai készülékek és műveletek; destilláció, subli- 
máció, száraz lepárlás, krystallisácio, csapadék, szűrés stb.

I. Nem fém ek: az oxigénium ; ein fordulás, előállítás, tulaj
donság, égés, égés oxigén, hydrogén-, kén- és chlóratmospherában, 
vil. gázban; az égési tünemények; hőhatály (kalória) és meg
határozási módszerei (tűzi erő), a hő fokozása, forrasztócső, fúj
tatok, égés tiszta oxigénben; a fény és ennek fokozása, világítás? 
színes lángok. Az oxydok, savak, bázisok, sók. Az oxigén sze
repe a természetben: a földkéreg képződésénél (oxvdált vegyü- 
letek). a növény és állatvilágban (redukált vegyületek). A nö
vények és állatok légzése; az élettelen szerves testek oxydációja 
(korhadás).

Ózon; Schönbein ózonléptéke. A hydrogén; víz; képződése 
és előfordulási alakjai. A víz halmazállapotváltozásával egybe
kapcsolt tünemények; jégképződés, olvadás, túlhűtött folyadékok; 
a jég kiterjedése, mechanikai hatása; a víz sűrűsége, sóoldatok 
megfagyása, gőzképződés, vízgőz (párák); gáz és gőz; a vízpárák; 
gőzök feszültsége; a vízgőz kritikus hője és nyomása; telített 
és telítetlen gőzök, kristályvíz; hygroskopikus víz. Természetes 
vizek: kemény és lágy víz; ásványvizek; hőforrások, savanyú
vizek; keserűvizek; hydrothionvizek; sósvizek; jód stb. vizek; 
tengervíz; ivóvíz; egészséges és nem egészséges víz. Hydrogén- 
hyperoxyd.

A kén: előfordulás, (szulfidok, szulfátok), képződés, elő
állítás, tulajdonság, polymorphismus; dissociáció. A kén vegyü- 
letei: hydrothion és ennek analytikai jelentősége (szulfidok); a 
kéndioxvd és kéntrioxyd; kénsavgyártás. A kén élettani és a 
szulfátok agriculturchémiai jelentősége. Megemlítve: selén és 
tellúr.

A halogéncsoport elemei: flór, chlór, bróm és jód. A chlór 
előfordulása, előállítása, tulajdonságai; chloridok. A sósav gyár
tása; — a chlór oxydjai és a chlórsavak. A bróm, jód, és flór- 
vegyületek röviden; üvegetetés; a chlór és a chloridok agricultur 
chémiai jelentősége.

A nitrogéncsoport elemei, (hélium, argonium) nitrogénium; 
phosphor, (arzén, antimon). A nitrogén előfordulása, előállítása, 
tulajdonságai; az ammónia (hydrasin és hydroxylamin) előfor- 
dúlása, előállítása, tulajdonságai. Mesterséges jég.

A légkör: összetétele; az egyesrészek meghatározása; en-
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diometrikus módszerek; a vízpárák, a széndioxyd meghatározása; 
a nitrogénoxydok; savak: a salétromsav, a nitrátok képződése 
(nilrificáció). A nitrogén agriculturchémiai és élettani jelentősége.

A phosphor: előfordulás, előállítás; csontok, guanofélék, 
superphosphat; gyufagyártás; phosphoroxydok és phosphor- 
savak; phosphátok és ezek agriculturchémiai jelentősége.

Az arzén (Marsh-féle készülék) és az antimon, csak rövi
den vannak tárgyalva, hasonlóan a borúm és vegyületei.

A széncsoport elemei: carboneum, szilícium.
A carboneum előfordulása: gyémánt, graphit; természetes 

(ásványi) szenek: mesterséges szenek; retorta-szén, koksz, fa
szén, csontszén, korom. A hőmérséklet befolyása zárt térben a 
fa anyagára, a keletkező termények; gázok (1. II. r. világító 
gáz); alifatikus és aromás kátrány. Szenités belső hővel (a 
fák elemei, összetétele, fajsúlyai. A szén physikai és chémai tulaj
donságai; fajsúly, absorbeáló képessége; a különböző hőfokoknál 
képződött szenek, chémiai összetétele, meggyuladási hőfoka, a 
szenek hőhatályai. A szén és hydrogénium vegyületei: methan, 
aethylen és acetylen. Világitógázgyártás kőszénből, fából. A 
szén oxydjai; a légköri széndioxyd forrásai; a talaj levegőjének 
széndioxydtartalma. A széndioxyd agriculturchémiai (szilikátok 
elmállása) és növényélettani jelentősége;— szénbisulfid. A szi
lícium és vegyületei; szilicium dioxyd; mono- és. polykova- 
savak; a szilikátok feltárása; dialysis; a szilikátok elméleti 
levezetése; a szilikátoknak szénsav által való felbontása; el- 
mállási termények.

II. Fémek az analytikailag, agriculturchémiailag és a köz
élet szempontjából fontos vegyületeik. A fémek általános (phy- 
zikai és chémiai) tulajdonságai; a fémek előállítási módszerei, 
reductió, elektrolysis, amalgamozás stb. Beosztás: 1. csoport: 
alkáliák. Kálium, nátrium (Caesium, rubidium, lithium) ammo- 
nium és vegyületeik. Kálisalétrom, lőporgyártás, a növények 
hamualkotórészei; kálium karbonát (hamuzsír) készítés; kony
hasó; chilei salétrom; szódagyártás; szalmiák; ammonium-kar- 
bonát, nitrát, stb.

2. csoport: alkáli földfémek: calcium (bárium, Strontium).
Calciumvegyületek: égetett mész (mészégetés), oltott mész, 

hydraulikus meszek, czementek; gipsz, mész. Üveggyártás: üveg
nemek.
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4. Az ezüstcsoport féméi: réz, ezüst, higany. A réz ötvö
zetei czinkkel. ónnal, czinkkel és nikellel. Röviden az ezüst 
kohászati nyerése; ezüstötvözetek; ezüstsók (photographia). 
Higany és a fontosabb higanykészítmények, amalgámok. galván- 
ezüstözés.

5. A földfémek csoportja: aluminium (gallium, indium, 
thallium, cerium. lauthan, Samarium, Skandium, yUrium, yter- 
bium). Az aluminium ötvözetei; oxydjai (drágakövek); timsók 
(avatószerek); agyaggyártmányok: porczellán. kőedény, fayence, 
majolika, fazekasgyártmányok; téglagyártás; tűzállótéglák, 
tégelyek.

6. Az óncsoport féméi: ón (zirkonium, titán, thorium. ger- 
maniumj. Ólom. Ón és ólomötvözetek; ólomcsövek; seréígyártás; 
accumulatorok; (az Auer-féle izzótest).

7. xA wismutcsoport féméi (wismut, vanodin. niob. tantal) 
megemlítve.

8. xA chrómcsoport féméi: chróm; molybdän (wolfram 
urán); kaliumchromat, molybdänsavas ammonium.

9. A vascsoport féméi: mangan, vas, (cobalt) nikel. — 
Barnakő, kálium-permanganát; a különféle vasfajták és azok 
előállítása (nyersvas, aczél, kovácsvas); vasgálicz stb.

10. Az aranycsoport féméi: arany, platin, (irídium, osmium, 
rhodium, ruthenium); az arany és ötvözetei; platinedények, 
galvánaranyozás.

Spectralanalysis: spectroscop; az elemek színképei. Frauen- 
hoffer-féle vonalak és azok mibenléte, jelentősége.

75. Chém ia. II. rész.
(A carboneumvegyületek chémiája).

Bencze Gergely, rendes tanár. 11. félév; hetenkint 5 óra.
Nézetek a vegyületek képződésének okairól (Léméry, Ber- 

zelius); az első, synthesis által nyert, organikus vegyület (Wühler). 
Az organikus chémiának a felismert alapon való továbbfejlő
dése. (Dumas, Laurent, Liebig stb.) A C-vegyületek alkotó elemei, 
ezek qualitativ kimutatása és quantitativ meghatározása chémiai 
és physikai módszerek segélyével. A G molekulája; atomsúlya.

Polymeria, isomeria; a C-atom értéküsége; nyilt láncz- 
alakú és zárt gyűrűs (cyclicus) kapcsolódás. A vegyületek irás-
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módja. Homológia. Homolog sorok; gyökök; a vegyül etek neve
zetesebb physikai tulajdonságai; a C-vegyületek beosztása. 
Methan és bensői derivátok.

I. Metlián derivátok. Telített törzsszénhydrogének; petró
leum; (olefinek); aethylensorozat; acetylensorozat; a törzs
szénhydrogének nevezetesebb halogénderivátjai: alkylhalogenek; 
Chloroform, jodoform stb. Egyértékű alkoholok methyl-, aethyl- 
propyl-, butil- stb. alkohol. Faszesz és spiritus-gyártás. Az egy
értékű alkoholok származékai: egyszerű és kevert aetherek, 
thioaetherek; alkoholgyökök és anorganikus savak; nitritek (dur
ranó higany). Alkoholgyökök és az ammónia (aminok); methyl, 
aethylamin. Alkoholgyökök és a phosphin, arsin; Aldehydek: 
képződésük, tulajdonságaik; Formaldehyd; aethylaldehyd; chloral, 
acrolein, citral. Ketonok: aceton, aceton-gyártás.

Egy bázisú savak. 1. Telített savak: hangya-, eczet-, pro- 
pion-, stb. savak; eczetgyártás (faeczet); 2. Telítetlen savak: 
olajsav, propiólsav. Savak és halogének, savszármazékok: össze
tett aetherek; savchloridok; savanhidritok. savamidok.

Kétértékű alkoholok; aethylen glycol. Háromértékű alko
holok: glycerin; nitroglvcerin; zsirok, olajok, szappanok; ílastro- 
mok. Négy és többértékű alkoholok: erythrit, arabit, xylit, ado- 
mit, rhamnit, mannit, dulcit, sorbit, talit. idit, perseit, stb. A 
többértékű alkoholok oxydatio-terményei: 1. Kétértékű, egy- 
bázisú savak: dycocol; tejsavak, lencin, ricinusolajsav. 2. Há
rom és többértékű egybásisú savak: glycerinsav; ervtrinsav, 
sacharinsav. 3. Hexonsavak: mannon-, glucon-, stb. savak. Al
dehyd- és ketonalkoholok: aldol, glycerinaldehyd (czukrok: ké
sőbb). Ketonsavak: pyroszőlősav; dieczetsav és dieczetaether.

Kétbdzisú savak. 1. Telített kétértékű kétbázisú savak: 
oxalsav (oxalsav-gyártás), maion-, borostyánkősav. stb. 2. Telí
tetlen kétbázisú savak: maleinsav stb. 3. Háromértékű két
bázisú savak: almasav; asparagin, asparaginsav. 4. Négy értékű 
kétbázisú savak: borkősav (stereo-isomeria); szőlősav. 5. Öt- és 
hatértékű kétbázisú savak: czukor, nyálkasav.

Három-, négy-, öt- és hatbázisú savak: tricarbolylsav, 
czitromsav.

Cyanvegyületek: dicyan, cyanhydrogénsav, cyankálium, 
ferro- és ferrocyan-kálium; cyansav, cyansavas ammonium, 
sulfocyankálium; mustárolaj. Szénsavszármazékok: carbamid-

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



91

sav; carbamid, quanidin; kreatin, xanthin, theobromin, caf- 
fein-, tliein.

Szénhydrátok (aldehyd-, keton-alkoholok): 1. Pentosók: 
Arabínose, xylose, ribose, lyrose, rhamnose.

2. Hexosók (monosacharidok): syntheticai módszerek
(Fischer); kémszerekkel szemben tanúsított viselkedésük; szer
kezetük; szőlnczukor, mannose, galactose, fructose (gyümölcs- 
czukor), sorbose.

4. Biosók (polysacharidok): nádczukor csoporlja; szerke
zet, magatartás; sacharose (nádczukor, czukorgyártás); Gactose, 
maltose, raffinose; erjedés (Büchner).

4. Gellulosecsoport (polysacharidok) keményítő; a kemé
nyítő képződése; a növények keményítőtartalma, a keményítő 
tulajdonságai; a cellulose; a fák cellulosetartalma, cellulose 
gyártás; a cellulose feldolgozása: papír-, pergament-, celluloid-, 
lőgyapot-, collodium-, mesterséges selyemgyártás; lychenin, 
glyco-gummifélék, dextrin, xylan.

Átmenet az aromás vegyületekre. Tritetra, pentamethylen; 
furán, pyrrol, thiophen.

II. Aromás vegyületek: Különbség az aliphaticus és aro
más vegyületek közt, szerkezet: o-, ni-, p-, v-, a- és s szár
mazékok; előjövetel (kőszén és fakátrány), képződés, homologia; 
bensői, tolnol, xylol, mesitylen, cumol, durol, cymol. Az aro
más törzsszénhydrogének és a halogének; nitro-, amido-ve- 
gyületei: nitrobenzol stb., anilin, toluidin, stb., metyl-, dimetvl- 
anilin; dyphenylamin, acetnilid. Diazo- és azo- (asoxy-, azo-, 
hydrazo) vegyületek. Hydrasin-vegyületek; phenylhydrasin.

Aromás sulfosavak, bensolsulfosavak; sulfanitsav: pheno- 
lok: phenol, kreosotok, xylenolok,thymol; pyrocatechin, resorcin, 
hydrochinon, chinon, őrein, pyrogallol, phloroglucin. Aromás alko
holok: benzylalkohol; aromás aldehidek: benzaldehyd; aromás ke
tonok: acetophenon; aromás oxyalkoholok, aldehydek; keton-al
koholok: saligenin, salicylaldehyd, anizsalkohol, anizsaldehyd; V a 

nillin alkohol, vanillin. Aromás carbolsavak: benzoesav, salicyl- 
sav, gallussav, tannin, csersavak, cserzőanyagok; cserzés. Gumarin; 
Kétbázisú aromás savak; pthalsav; pthalsavanhidrit. Diphenil- 
csoport: benzolin, carbazol; diphenylmethancsoport: diphenil- 
methan; benzophenon; triphenylmethancsopoit: triphenylme- 
than; triphenylmethan festékek (keserű mandola olaj- zöld-,
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rosanilin-, awin-, eosin-festékek). Dibenzyl. Condensált benzolok: 
naphtalin és fontosabb származékai; antliracen és phenanthoren 
csoport: antliracen és fontosabb származékai, antrachinon, ali- 
zarin. purpurin. phenanthren. Indigócsoport: indigó, indok skatol.

Pyridin-származékok, alkaloidok. A pyridin előfordulása 
(csontkátrány) és szerkezete. Pyridín-csoport: pyridin, pycolin; 
pyridin-carbonsavak: nicotin-sav, piperidin. Chinolin és acridin- 
csoport: szerkezek chinolin, acridin. azinek: safranin és nigrosin- 
festékek. Alkoloidák: coca, solanum, opium, China, strychnos- 
básisok.

Terpentinek és kámfor. A terpenek és a cymol; mono- 
cyclicus és bonyolultabb szerkezetű terpenek. dipenten. terpi- 
nolen, terpinen, sylvestren, mentből, mentőn, carvon stb. pinen; 
terpentinolaj, camphen, feuchen stb. borneol, japáni kámfor; 
kautsuk, guttapercha.

Gyanták: balzsamok, colophonium, sellak, borostyánkő stb. 
gyantasavak. Glycosidák: amygdalin, salicin, populin. phloridin, 
quercitrin, coniferin, myronsav stb. Növényanyagok ismeretlen 
szerkezettel: aloin, santonin, brasilin, Chlorophyll (phyllociansav 
és pyrrol); phvlloporphyrin, hämatoporphyrin. A Chlorophyll 
élettani jelentősége, assimilatio. Lakmusz (orcein). Fehérjék 
(albuminok) összetétele; savak és lúgok hatása a fehérjékre: 
bomlási termények; a fehérjék átalakulása az emésztésnél 
(peptonok).

A fehérjék beosztása: 1. coagulálható fehérjék (albuminok)5 
tojásfehérje, serumalbumin, globulinok; 2. coagulált fehérjék: 
fibrin, myrosin, syntonin, legumin; 3. összetett albuminok: 
caseinek, micleol-albuminok, hämoglobinok. Albuminoidok: glutin 
(enyv), karatin, elastin. chitin. enzymek. Az állati anyagcsere 
közbeeső terményei: epesavak, epefestékek, cholesterinek, lanolin, 
serebrin, lacitin.

Ismeretlen szerkezetű anyagok: santaridin. carminfesték. 
A bor chemiája röviden; conserválás, conserváló anyagok; 
desiníiciálás.

76. Agrikultur-chemiai analizis.
Bencze Gergely, rendes tanár 1. félév. Hetenkint 1 óra 

előadás, 4 óra gyakorlat.
Tárgyalja a talajokban és növényhamuban előforduló
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vegyületek felismeréséi és meghatározását; valamin! ismerteti 
a növények fontosabb vegyületeinek elválasztását és meghatá
rozását.

Ezek szerint:
1. a) előadatnak a növénytermelés chemiai alapjait képező 

talajalkatrészek chemiai tulajdonságai és felismerése; mint: 
chloridok, sulfatok, nitrátok, phosphatok, carbonatok, silikátok 
stb. Az ezeket alkotó savak és bázisok felismerése.

1. b) ismertetve lesznek a hamutalkotó vegyületek.
2. Némely fontosabb, a növényekben foglalt vegyületek, 

mint: keményítő, czukor, czellulose stb. cserzőanyagok. Ezen
kívül vizsgálat tárgyát képezik az erdészeti chémiaí technológiai 
szempontból fontosabb testek, mint: a fának száraz lepárlási 
terményei; aethyl alkohol, eczetsav, aceton, methylalkohol stb.

77. Talajtan.
(Agricultur-fizika és cbémia.'

Bencze Gergely, rendes tanár. II. félév. Hetenkint 3 óra 
előadás, 4 óra gyakorlat.

Tárgyalja általában a talaj- és növényvilág kölcsönös vi
szonyát és különösebben a termőhely fizikai és chemiai álla
potait és ezek változásait. Ily szempontok szerint előadatik:

1. A talajok keletkezése. Fizikai és chemiai tényezők, el- 
málás, a talaj, mint a különféle ásványok és kőzetek el mái á- 
sánál keletkező mechanikai keverék; a talaj, mint az ásványok 
és kőzetek elmálásánál keletkező ásványi tápanyagok tárháza. 
A talaj organikus eredetű alkotórészei; humuszképződés; az 
organikus anyagok szerepe, jelentősége a talajban. A talajok
nak a mozgóvízhez, szélhez való viszonya.

2. A talajok fizikai tulajdonságai. A talajok szerkezete, 
hajcsövesség, a talajok felmelegedése és lehűlése, a talajok meg- 
nedvesedése és kiszáradása, az erdők szerepe a csapadéknak 
a talajra való jutásánál, a csapadékvíz konserválása, források, 
a talaj és a levegő és más légnemű testek, az absorptio tüne
ményei.

3. A talajok chemiai tulajdonságai. Növénytenyésztési 
kísérletek (vízkulturák) a különféle ásványi tápanyagokkal, nél- 
külözhetlen, nélkülözhető és esetleges táplálékok. Feltárt és fel 
nem tárt ásványi táplálékok, természetes és mesterséges trágya-
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szerek; az ásványok és kőzetek, valamint talajok chemiai össze
tételeinek táblázatos ismertetése.

4. Talajnemek. Az osztályozás alapelvei, a talajnemek 
meghatározásának módszerei, eszközei, a typikus talajnemek 
leírása.

5. A talajtani ismeretek jelentősége köz- és nemzetgazda
sági szempontból.

Talajtani gyakorlatok. A szükséghez képest részben a 
laboratóriumban, részben pedig a mezőn és erdőn tartatnak meg.

78. Klimatan.

Bencze Gergely, rendes tanár. I. félév. Hetenkint 2 óra 
előadás.

Foglalkozik a légkör physikájával általában és különöseb
ben növénytermelési szempontból, a termőhely légköri ténye
zőivel. Ily szempontokból előadatik:

1. A nap és az atmosphera sugárzása, mérése. A hő
mérséklet, hőmérők; ezek megvizsgálása, felállítása, alkalmazása, 
a hőmérséklet napi és évi ingadozásai. A hőmérséklet eloszlása 
a földfelületén, isothermák. A hőmérséklet változása a szélességi 
fokokkal és a magassággal. A hőmérséklet és a növényzet.

2. A légkör nedvessége. Műszerek, ezek alkalmazása, 
párolgási tünemények.

3. A légnyomás. Műszerek és ezek alkalmazása. A lég
nyomás változásai, az atmosphera mozgási tüneményei, szelek, 
a szélirány és erősség; ezek meghatározása, cyclonok, anticyclo- 
nok, viharok.

4. Felhőzet. Felhőalakok, köd.
5. Csapadék. A csapadék meghatározására szolgáló mű

szerek, ezek alkalmazása. A csapadék és a növényvilág.
6. Gyakorlati meteorológia. A meteorológiai szolgálat 

szervezete, időjárási prognosis.
7. Az atmosphera állat- és növényélettani jelentősége, 

valamint földünknek a naptól kapott hő- és világossági energia 
változásainál mutatkozó szereplése.

79.  Erdőbecs léstan .
Fekete Lajos rendes tanár. II. félév. Hetenkint 5 óra 

előadás, 8 óra gyakorlat.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



95

A fák köbözéséhez szükséges segédeszközök, u. m. átlalók, 
magasságmérők és táblázatok ismertetése.

A henger és a különböző kúpalakok ismertetése, egész és 
csonka kúpok köbözési képletei, alsó, közép és V3 magasságban 
felvett átmetszési sikok segélyével. Fekvő fák és farakások kö- 
bözése. Álló fák köbözése, különösen alakszámok, mutató ma
gasság, törzsköbtáblák stb. segélyével. A faállományok fatöme
gének meghatározása, kiszámlálás, próbaterek, körzés és fa- 
termési táblák útján. A mellékállomány fatömegének és az 
áterdőlési fának kipuhatolása. A fák és állományok korának 
meghatározása, a vegyes korú állományok átlagkorának kiszá
mítása.

A növedék fogalma és nemei. Törzselemzés. Egyes fák 
és állományok tömegnövedékének és a növekvés menetének 
meghatározása és grafikus ábrázolása. A fatermelési táblák fo
galma, jelentősége és használata. Azok felállításának módjai, az 
adatok beszerzése, összeálíílása, rendezése és kiegyenlítése, kü
lönösen a grafikus módszer tüzetes ismertetése.

8 0 .  Erdőrendezéstan .

Fekele Lajos rendes tanár. Egész éven át hetenkint 4 óra 
előadás, két délután gyakorlat.

A szabályos erdő fogalma. A vágás-forduló és a szabályos 
vágáskor. Ennek különböző nemei, illetve megállapítása a kü
lönböző szempontok és teltételek szerint. A szabályos korfoko
zat vázolása és az évi vágástér meghatározása a különböző 
üzemmódok mellett. A fordulószakok és korosztályok fogalma, 
azok száma és az utóbbiak által elfoglalt területek nagysága. 
A szabályos fakészlet és szabályos növedék fogalma és kiszámí
tásának módja. A szabályos hozadék kiszámítása a különböző 
üzemmódok mellett.

Erdőrendezési előmunkálatok. A határok megvizsgálása, 
megállapítása és kijelölése, felmérés és térképezés; terület
számítás. Becslési elővizsgálatok. Tulajdonképeni becslési mun
kálatok: erdőrészletek képzése, termőhelyi viszonyok felvétele, 
a faállományok fanemének, elegyességének, záródásának, korá
nak, fatömegének, növedékének meghatározása és javaslatok 
tétele azok jövőbeli kezelésére nézve. Az erdő általános viszo
nyainak kipuhatolása. Az erdőgazdaság alapelveinek megálla-
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pítása. Az erdőnek gazdasági beosztása, üzemosztályok, vágás
sorozatok és tagok képzése, ezek megjelölése a térképen és a 
természetben.

A hozadékszabályozás különböző módjai, vágás, s — 0, 
osztás, térszakozás, tömegszakozás, egyesített szakozási mód, u.
n. állománygazdaságra alapított erdőrendezési mód, közép- és 
szálalóerdők berendezése; a szabályos és a valódi élőfakészletek 
és a szab. és val. növendék arányára alapított hozamszabályo
zási módok.

A gazdasági üzemterv felállítása. Az üzemrendezési mű
nek végrehajtása, nyilvántartása, ellenőrzése és megújílása. A 
teljes erdőrendezési műhöz tartozó iratok, táblázatos kimutatá
sok és térképek.

8 0 .  Erdőérték- é s  nyereség -szá m ítá s .
Fekete Lajos rendes tanár. J. félév. Hetenkint 3 óra elő

adás, 2 óra gyakorlat.
Az ehhez szükséges nemzetgazdaságiam és kamatszámítási 

előismeretek rövid tárgyalása, tekintettel az erdőértékszámításra. 
A talaj úgynevezett gazdasági értékének kiszámítása. A talaj 
befektetési és forgalmi értéke. A faállomány gazdasági, befek
tetési és eladási értékének kiszámítása. Kölcsönös viszony a 
faállomány ezen értékei között. Az állomány egyes részeinek 
értéke. A szabályos élőfakészlet értéke. Az erdő gazdasági, be
fektetési és eladási értéke. A szabályos állapotú erdőnek értéke. 
Az erdőértékszámítás alkalmazása különféle előfordulható ese
tekben. Pl. a gazdaság megváltoztatása, eladás, vétel, erdőosz
tás vagy egyesítés, szolgalommegváltás, kisajátítás stb. eseteiben.

Az erdészeti nyereségszámítás lényege. A nyereségszámítás 
alkalmazása az egyes üzemmódokra. A jövedelmezőség tekin
tetében legelőnyösebb üzemmód megállapítása. A vágási érett
ség meghatározása a nyereségszámítás alapján. Erdőjáradék, 
talajjáradék, kamatozási százalék megállapítása, a különböző 
viszonyok közt.

81. Erdészet i  stat isztika,  irodalomtörténet  é s  
adminisztráczió .

Fekete Lajos rendes tanár. I. félév. Hetenkint 3 óra elő
adás.
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A statisztikának rövid történelme és irodalma, a statisz
tikai hivatalok, a statisztika módszere. Az erdészeti statisztika 
általában, annak tárgyai, a körében gyűjtendő adatok és azok 
feldolgozása. Az erdészeti statisztika irodalmi forrásai. A ma
gyar állam általános átnézete: földrajzi fekvése, külső és belső 
szabása, éghajlata, erdőségeinek területi viszonyai, összehason
lítva más európai államokéval.

A magyar állam hegységeinek leírása, domborulati, kőzet
tani és erdészeti viszonyai vidékek szerint. A magyar állam 
erdészeti viszonyai egészben véve: a főbb fanemek elterjedése, 
elfoglalt terület, magassági viszonyok, a talaj és kőzet befo
lyása; az egyes üzemmódokban kezelt erdők területe; az erdők 
állapota nagy átlagokban, azok felújítása, czélszerű átváltozta
tása. Az erdők használata és értékesítése. Munkásviszonyok. 
Közlekedési és kereskedelmi viszonyok. Belfogyasztás, kivitel és 
behozatal. Mellékhasználatok. Erdőrendezés. Adminisztráczió. 
Országos erdei alap. Erdővásárlási alap. Szakképzés.

Az erdészet történelme és irodalma. Források. Idevágó 
legújabb irodalmi források. Az erdészet történelmének forrásai 
a régi korból. Erdőgazdaság. Az erdők területébeu történt vál
tozások. A birtokviszonyok. Az erdők használata és értékesítése. 
Az üzemmódok kifejlődése. Változás a fanemekben. Erdő
tenyésztés. Erdőrendezés. Szolgalmak, mellékhasználatok, vadá
szat. Erdei rendtartás, erdőrendészet, erdőtörvény. Erdőkezelés 
és adminisztráczió.

Az erdészeti tudományok és az irodalom kifejlődése: leg
régibb irodalmi művek, jáger írók, kamerálista írók. Az erdé
szet alaptudományainak első felkarolása. Újabb korszak 1790-től 
máig. A magyar erdészeti irodalom különösen. Az erdészeti 
szakképzés kifejlődése általában s Magyarországon különösen.

Erdészeti adminisztráczió. A m. kir. földmivelésügyi 
minisztérium (I.) erdészeti főosztályának szervezete. Kincstári 
erdőhatóságok, erdőrendezőségek, államkezelésbe vett községi 
erdők ügyeit intéző m. kir. erdőhatóságok, királyi erdőfelügvelő- 
ségek; a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium (X.) 
erdészeti ügyosztálya. Az államszolgálathoz megkivánt kellékek
ről, tisztek, altisztek és szolgák minősitéséről. Kinevezés, jogok 
és kötelességek, illetmények, előléptetés, lemondás, nyugdíja
zás stb.

7
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83. Erdőhasználattan é s  erdészet i  iparműtan.

Téglás Károly  rendes tanár. 1. félévben. Hetenkint 5 óra 
előadás, 4 óra gyakorlat; II. félévben 4 óra előadás, S óra 
gyakorlat.

I. Erdőhasználattan. A főhasználat tárgyának nyerése, 
idomítása, szállítása és értékesítése. Fatermelés. Fatermelő 
szerszámok (fejsze, bárd, kaczor, erdei fűrészek, hasító eszközök, 
írtó eszközök és gépek), a fadöntés ideje, a különféle fadöntő 
módok, azok előnyei és hátrányai, fadöntő szabályok. A fa 
durva idomítása az erdőn, erdei választékok, (műfa, tűzifa), a 
feldolgozás, kiviteli és annál szem előtt tartandó általános 
elvek. A faközelítés czélja, módja és ideje, közelítő eszközök, 
szerszámok. A termelt fa választékolása, eladási mértékbe való 
összeállítása, felvétele, az eredmény Írásbeli kimutatása, ellen
őrző átvétel, munkások kifizetése. A fának szárazon való szál
lítása. Az utak berendezése, úthálózat, útépítési módok, esés, 
szélesség, kanyarulatok, utak gondozása, szállítási módok vonó 
állatokkal, kézi szánokkal. Facsúsztatók szerkezete, esése, az 
esés szabályozása; a fő-, mellék-, átszállítható- és hasábcsúszta- 
tók; azok tartóssága és költsége; a csúsztatási munkálat. Föld 
vagy árokcsúsztatók. Vas- és fapályák, siklók vagy hegyi pá
lyák, sodronykötél pályák és ergetyűk. A fának vizen való szál
lítása. Az úsztatásra berendezendő vizek természetes kellékei, 
szabályozása és felszerelése; úsztató-, gyűjtő- és tápláló csa
tornák, az úsztatás kivitele, ideje, tartama, az úsztatott fa 
nemei, előkészítése, elhelyezése és egyéb teendők, az úsztatás 
megindítása és menete, utóúsztatás, úsztatási akadék. költségek. 
A tutajozásra berendezendő vizek természetes kellékei, szabá
lyozása s felszerelése; bekötő és kifogó helyek, gúzskemenezék; 
a tutajozás ideje, választékok, tutajozó anyagok; a tutaj össze- 
fúrása, erdei tutajozás, mozgó kötés; az óriási tutajozás; félig 
feszes és egészen feszes kötésű tutajok; deszkatutajok; folyam 
tutajozás; a félteher, a tutajok felszerelése, megindítása, vezetése 
és kifogása. A szállított fának felrakásolása, választékolása, 
őrzése, értékesítése. A különféle szállító módok alkalmazható
sága és értékű.

A mellékhasználat tárgyainak nyerése és értékesítése. Az 
erdei legelő köz- és erdőgazdasági jelentősége, gyakorolhatásá- 
nak feltételei, előnyei, hátrányai, nagysága és pénzértéke. A

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



99

fühasználat, lombtakarmány és makkolás módjai, előnyei, hátrá
nyai, nagyságára befolyó körülmények, értékesítésénél elővigyá- 
zati rendszabályok. Az erdei alom tárgyai, nyerési módjai, 
befolyása a fanövedékre; alomszedésre vonatkozó szabályok s 
az erdei aiom értékesítése. A mezőgazdasági köztes használat 
módjai, nemzetgazdasági és erdőgazdasági jelentősége. Cserző 
anyagok, nevesetesen a tölgy, luczfenyő, vörösfenyő, éger és 
nyír kérgéből, a cserszömörcze leveleiből, a tölgy gubacsából és 
gubójából, az éger tobozaiból, valamint a tölgy és szelíd gesz
tenye fájából való cserzőanyagok termelése, kezelése, mennyi
ségének megállapítása, osztályozása és értékesítése. A gyanta 
és terpentinnyerés. Az erdei gyümölcsök. Tőzegnyerés. Kő- 
és földbányák. Vadászat, halászat és egyéb jelentéktelenebb 
mellékhasználatok, mint háncsnyerés, erdei gyapot, fenyőlevél, 
olaj, fenyőszesz, vanilinnyerés, fűmag, éles, mosó fenyer vagy 
sikárfű, moha. gyógyító vagy ipari értékkel bíró növények? 
gombák stb.

I I  Erdészeti iparműtan. A fának műszakilag fontos 
tulajdonságai, nevezetesen a fa boncz- és élettani viszonyai, 
(a farost, a lánczsejtek, edények, gyanta-vezetőerek, bélsugarak, 
évgyűrűk, szijács, érett ía, geszt), a fa vegyi állománya, (szilárd 
faváz vagy cellulose, a levegő, a víz, a protán vegyek, cserző
anyagok, olajok, gyanták és szervetlen vegyek), a ía alakviszo
nyai, külső minősége, súlyviszonyai, keménysége, hasadékony- 
sága, hajlékonysága, szilárdsága, összeaszása, repedezése, daga- 
dása s ezek folytán létrejövő tünemények; a fa tartóssága s 
az azt fokozó módok; a fa tüzereje, hibái. A fának a fafogyasztó 
iparágaknál való alkalmazása, nevezetesen a közönséges építésnéb 
a földben, viz- és hídépítésnél, gépészetben és szerszámgyár
tásnál; a hajófa, asztalosfa, kerékgyártófa; a kádárfa és pedig 
a franczia és német donga, azok méretei, készítési módja? 
adásvevése, értékesítésének módjai, dongabecslés, nyersanyag- 
szükséglet; zsindely, szitakáva, hangműszerfa, evezők, subbiák? 
faszegek, lemezfa, sör- és eczet-deritő forgácsok, fahuzalok, 
fagyapot stb. készítése; fatálak, teknők, puska- és pisztoly
agyak, fuvóhangszerek. gyermekjátékok készítése, fametszés; 
esztergályozott áruk; a fának fonott és szőtt árukra, papírgyár
tásra, a mezőgazdaságnál stb. való alkalmazása. Erdészeti mel
lékiparágak. Fürészárutermelés és pedig a keretfürészek
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szerkezete, berendezése, fűrészelő munkára befolyó körülmé
nyek, (erőszükséglet, munkaeredmény, termelő képesség, új 
fűrésztelepek létesítése, a fűrészelő munka jósága és költséges
sége), a körfűrész, szallagfürész, betűző fűrész- és hasító fűrész, 
fűrésztelepek berendezése és üzeme. Faimpregnálásra használt 
anyagok, módok: a fák telítési képessége. A szénégetés vegytani 
alakja, czélja, módai; szenitési időszak, szerszámok, a szénfa; a 
szenitő tér megválasztása, elkészítése; a szenitő rakások nagy
sága, betakarása; a tót-, német- és olasz szenitő mód s ezek 
változványai; a szén minősége, kihozatal, értékesítés. Kátrány, 
szurok és faeczettermelés retortákban, kemenczékben, ver
mekben, szenítésnél. Fenvőkorom-égetés. Hamuzsírfőzés. Mész- 
termelés, a mész alkalmazása és tulajdonságai; alkalmas kő
nemek s ezek megvizsgálása, mészégető kemenczék szerkezete, 
mészégetés; az étető mész mérése, szállítása és eltartása.

84 . M ezőgazdaság iam  encik lopédia  é s  legelőgazdaság .

Téglás Károly rendes tanár. II. félév. Hetenkint 4 óra 
előadás, 2 óra gyakorlat.

Mezőgazdasági an. Növénytermelés. A talajnemek tulajdon
ságai, felismerése; a telkesítés, az alagcsövezés keresztülvitele, 
colimatio; egyes talajoknak más gazdasági mívelésre való át
változtatása, kiegyenlítése, javítása; a trágyázás; különböző 
trágyanemek s azok hatása, kezelése, használata, gazdasági 
eszközök és műszerek; a talaj megmívetésére vonatkozó sza
bályok; általános és különleges növénytermelés; rétművelés, a 
rétek gondozása, trágyázása, öntözésének módjai és ideje; új 
rétek készítése; kaszálás és termés. Állattenyésztés: marha 
tenyésztése, téli takarmányszerek, azok elkészítése, lótenyész
tés, juhtenyésztés, sertéstenyésztés, boromfitenyésztés, a lovak 
istálloztatása és ápolása; legeltetés; a lovak életkorának meg
ismerése. Méhtenyésztés. Legelőgazdaság. A legelők gondozása, 
berendezése és használata; új legelők létesítése A havasi le
gelők gondozása, berendezése és használata.

85.  Vadászattan é s  fegyvertan.
Téglás Károly, rendes tanár. I. félévben hetenkint 3 óra 

előadás, az I. félévben vadászati, a nyári félévben lövészeti 
gyakorlatok.
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A hazai vadak természetrajza. Vadászati felszerelések: 
rémzsinegek, szövetek, hálók, hurkok, csereklyék, fogószerszámok, 
kelepczék, kunyhók, vermek, szagtalanító szerek, csalogató és 
vontató falatok: vadszállító-szekrények, hálók, zsákok; vadas
kerti berendezések. A különféle vadak vadászati módjai: hajtó
vadászat, cserkészet, nyomon-követés, bokrászás. lesvadászat, 
kiásás, kifüstölés és beszökés stb. A vadászebek, különösen a 
vizsla és kopókölykök nevelése és tanítása. Az elejtett vaddal 
való bánásmód. A vadak telepítése szabadban és vadaskertek
ben. Vadóvás.

A vadász felszerelése. A vadászfegyver; történelmi adatok; 
a lövő és egyéb fegyverek beosztása és hivatásuk; a lövőfegyver 
főalkotórészei: a csövek, agy, závárzatok, szerszám, ravasz és 
rögtönző, kényelmi alkatrészek. A vadászatokon szükséges esz
közök, kések. A vadászfegyverek használatához megkivántató 
anyagok, szerek, tárgyak és szerszámok: puskapor, gyutacs, 
golyó, göbecs, fojtások, töltényhüvelyek, töltőgépek, a töltény
hüvelyek megtöltése; vadásztarisznyák, tölténytáskák, övék; vad
zsákok, aggatók; töltényhúzó, sípok, kürtök, hívók; fegyvertokok; 
a szétszedésnél és tisztításnál szükséges szerszámok és anyagok. 
Fegyverrendszerek. Az elöltöltő fegyverek: a kanóczos, a kerekes, 
kovás-puskák; a csappantyús lövőfegyverek berendezése, töltése, 
kezelése, hátrányai. A hátultöltő lövőfegyverek fejlődése; a belső5 
külső és lapos obturacio. A kamarás és gyorstöltő csappantyús 
lövőfegyver; a gyujtótűs lövőfegyver. A Lefaucheaux lövőfegyver, 
annak részei, kezelése, töltése s felszerelése. A Lancaster, vagyis 
középen gyújtó lövőfegyver berendezése; a kakasnélküli, vak
sárkány os és valódi sárkány nyal biró Lancaster-fegy verek; a 
Diana-fegyver. A Lancaster vadászfegyver előnyei a Lefaucheaux 
vadászfegyverrel szemben. A vegyescsövű duplapuska; a három 
csövű fegyver; egy- és kétcsövű Lancaster golyós fegyverek. 
A Werndl-rendszerű egycsövű cserkésző fegyver. A Frühwirth, 
Kropacsek, Colt, Winchester és Mannlicher-rendszerű ismétlő 
golyós fegyverek. A kilőtt golyó pályája s az arra befolyással 
biró körülmények. A golyós és göbecses vadászfegyverek be- 
lövése, vadászaton való használata, ölőképessége, kezelése és 
gondozása.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



102

Az erdészet i  fö ldméréstan.  i. rész.

I. félév, hetenkint 4 óra előadás. 4 óra gyakorlat.
Általános rész. A földméréstan feladata és felosztása, a 

mennyiségtani földrajz elemei, földünk méretei. Főirányok és 
tengelyrendszer. A térkép fogalma. A méréstan felosztása, tekin
tettel a mérések czéljaira. Mérés és mérték, a hosszúság, terület 
és köbtartalom régi egységei. Az alapmérték hossza bizonyos 
hőmérsékletnél. A méterrendszer alapeszméje és törvényes elter
jedése. Szögmérték, szem és lépésmérték, kisebbített vagy rajz
mérték, az átlós lépték szerkesztése.

Első rész. A vízszintes vetületsík mérése. Mérő eszközök 
és műszerek. Pontok jelölése. Eszközök mezei pontok kijelölé
sére, a czövek vagy karók, kitűző rudak, nagyobb lobogós rudak, 
keresztdeszkás póznák, három vagy négylábú gúlák, a felmé
rendő vidék természetes jelei, állandó vagy határjelek.

A mérő műszerek általános alkotó részei. Eszközök a 
függőlegesek kijelölésére, a szintesitő, vagy libella, a parány- 
lépték (nonius), a paránycsavar (mikrométer).

Látó és irányzó eszközök. A dioptra, az üveglencse és 
látócső (alapelvek a fizikában), a mikrométer mikroszkóp vagy 
léptékes górcső, a mikrometercsavaros mikroszkóp vagy csa
varos górcső.

Hosszmérők. A hosszúságmérők, a mérőláncz., mérőszala
gok, mérőrudak, a Wittmann-féle mérőkerék, távolságmérők, a 
Reichenbach-féle távolságmérő, a Stampfer-féle távolságmérő.

Szögmérők. A szögek keletkezése és azok nemei, a szög
mérők felosztása, a szögtüző léczkereszt, a szögtüző hasáb, a 
dioptrás vagy ablakos szögtüző hasáb, a tükrös szögtüző cső, 
a szögtükör, a szögtűzők vizsgálása, szögmérők, melyek e meg
mért szöget fokmértékben adják. A mágnestű általános tulaj
donságai, az egyszerű kompasz, a kompasz vizsgálása és alkal
mazása. Az erdei déllősitő és annak vizsgálása. Déllősitő műszer, 
a Breithaupt-féle déllősitő műszer, a Hildebrand-féle erdészeti 
déllősitő műszer. A tájékozó déllősitő. A theodolith általános 
jellemzése, a Hildebrand-féle erdészeti theodolit. A vízszintes 
szög egyszerű mérése, a szög szorzott mérése, a magassági szög
mérés.

A theodolit vizsgálása, a szintesitők vizsgálása, a látócső 
irányzó és forgástengelyének vizsgálása, a látócső vízszintes
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forgástengelyének és az alhidádatengelynek megvizsgálása. A 
magassági kör indexhibája. A theodolit egy és mindenkorra 
megejthető vizsgálása. A limbus és alhidádakör külpontossági 
hibája. A körosztások vizsgálása. A vízszintes szög mérése, ha 
a látócső helyzete külpontos.

A szögmérés pontossága, a műszer pontossága a netalán 
még ki nem igazított hibák összes befolyása mellett.

A mérőasztal általános jellemzése, a Kraft és Starke-féle 
mérőasztalok, Cséti mérőasztala, a mérőasztal segítő eszközei, 
a dioptrás vonalzó és annak vizsgálása, a megfigyelés pontos
sága a dioptrás vonalzó használata mellett. A látócsöves vo
nalzó és annak vizsgálása. A mérőasztal felállítása. A mérő
asztal hibaforrásai és pontossága, a mérőasztal alkalmazása, 
oldalmetszés, előlmetszés, hátulmetszés. Pothenot-féle feladat. 
A szögmérők háromlábú állványai.

A vízszintes vetiilet mérő műveletei. Kitűző feladatok. 
Az egyenes vonal és ennek kitüzéze, az egyenes vonal kitűzése 
fedetlen területen, kitűzések részben vagy teljesen födött terü
leteken A kitűzés hibái. Szögek kitűzése, egyközű vonalak ki
tűzése. Az egyenes vonal közvetett mérése, körvonalak kitűzése, 
ültetvényhálók kitűző mérése.

Kisebb földrészek mérése. Előfogalmak, felmérő módok. 
A sarkponti mérésmód, a metsző vagy állomásvonalból való 
mérésmód. a rendszálakkal való mérésmód, a körülkerítő vagy 
megkerülő mérésmód.

A háromszögelés. Az alapvonal megválasztása. Az alap
vonal kapcsolása A háló alakja. Az alapvonal állandósítása. 
Az alapvonal hosszmérése. A többi szögpont megválasztása és 
kijelölése. A szögpontok jelölése a térképen és jegyzőkönyvben. 
A szögek mérése. A bemért szögadatok központosítása. Az 
oldalhosszak számítása. A háló megrajzolása és felosztása egyes 
asztallapokra vagy háromszögelő osztályokra. Az asztallapok 
kirajzolása. A másodrangu háromszögháló. A másodrangú háló 
szögmérése. Az oldalhosszak számítása. A szögadatok kiigazi - 
tása. A háló felrajzolása és felosztása egyes felvételi lapokra. 
Pothenot és Hansen feladat. A részletes mérés előkészítése. A 
déllő meghatározása a napnak korrespondáló magasságokban 
való megfigyelése által. Az azimutszögek meghatározása, a rend-
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szálak kiszámítása. Megjegyzések a részletes mérést illetőleg. 
Erdőgazdasági mérések. A mérések felülvizsgálása.

A megmért földtagok területszámítása és átalakítása. 
Általános elvek. Egyes idomok területszámítása. A területszá
mítás segítő eszközei. Alder. Vetli, Amsler-féle planimeterek, a 
Coradi-féle kompensáló és a Gorádi-féle szabatos tárcsás plani- 
meter, az Amsler és Coradi-féle planimeterek vUsgálása. Kiter
jedtebb területek mérése, területek kihasítása vagy felosztása, 
egyenlő minőségű területek szétosztása, a területosztás főesetei. 
Erdők felosztása és kihasítása. A határvonalak szabályozása.

A térkép kikészítése. Általános szabályok, a talaj dombo- 
rodottságának ábrázolása, a felmért tárgyak jelölése térképeken. 
A térkép kidolgozása, a térkép másolása, a térkép másolása 
változatlan léptékkel, a térkép másolása négyzethálóval, a pan- 
tograph elmélete, a milánói és Coradi-féle pantogaaphok.

87. Erdészet i  fö ldméréstan.  II. rész.

II. félév, hetenkint 3 óra előadás, 8 óra gyakorlat.
A magasságmérés. Előfogalmak. A magasság közvetett 

meghatározásai. A mértani magasságmérés, a háromszögtani 
magasságmérés, földünk gömbalakjától eredő befolyás a magas
ságmérés adataira. A fizikai magasságmérés, a Naudet és Gold- 
schmid-féle aneroid, a magasság kiszámítása a megfigyelt lég
nyomásokból, Az aneroid adatainak kiigazítása.

A magasság közvetetten meghatározása. A szintmérés, 
szint mérő léczek, szintmérő műszerek, Stampfer-féle zsebműszer, 
Stampfer középnagyságú szintmérő műszere, Stampfer-féle 
nagy műszer. A szintmérő műszer vizsgálása. A szintmérés 
módjai, a szintmérés metszetei. Utasítások kiterjedtebb szint
mérések foganatositása tárgyában, a szintmérés pontossága. A 
Stampfer-féle vagy háromszögtani szintmérés. A szintmérés 
feladatai, vízszintes vonalak kitűzése, vizi árkok lejtjének ki
tűzése. Az izohypsák, vagy vízszintes terepvonalak szerkesz
tése, szélesebb alapon és többféle módon.

88 .  Erdei száll ító eszKözök é s  beren dezések .
Egész éven át hetenkint 3 óra előadás, 2 óra gyakorlat.
Az erdei szállító eszközök és berendezések czélja, haszna 

és különböző nemei.
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I. Az erdei utakról. Az erdei utak nemei. Az erdei utak 
viszonya a közutakkoz. Az erdei úthálózat. Az erdei úthálózat 
viszonya az erdőgazdasági beosztáshoz. Az erdei úthálózat ter
vezése általában és különböző terepviszonyok között. Az erdei 
utak tervezése és építése (főutak, mellékutak, vendégutak). Az 
erdei utak fentartása. Az utakra vonatkozó törvények.

II. Az erdei vasutasról. Az erdei vasutak rendszerei s 
azoknak viszonya a közforgalmi vasutakhoz. Egvsinű fekvő pá
lyák. Kétsinű fapályák. Kétsinü vasutak (állandó, félig hordoz
ható). Álló géppel vontatott vasutak (siklók). A különféle vas
utak alkalmazhatósága.

III. Sodronykötélpályák  és eregetők s ezek alkalmaz
hatósága.

ÍV. A vizen való szátlitás eszközei: fenékgátak, bukó
gátak, zsilipes bukógátak, vízgyüjtőgátak, gerebek, gerebrakodók, 
tutajkifogók. Az utak, vasutak, siklók, kötélpályák és a vizen 
való szállítás alkalmazhatóságának összehasonlító tárgyalása.

8 9  V ad p atak ok  sza b á ly o zá sa .

II. félév, hetenkint 2 óra előadás.
A vadpatakok keletkezésének okai, a vadpatakok keletke

zésének káros következményei. A vadpatakok megkötésének és 
szabályozásának czélja és eszközei: fenékgátak, fenékburkolatok, 
zárógátak (dugványokból, rozséból, sövényekből, gerendákból, 
kőből), fásítás, mederszabályozás, vízelvezetés, görgetegkötés. 
A vadpatakkötés általános szabályai. A vadpatakok keletke
zésének megakadályozását czélzó óvó rendszabályok.

A lavinautakról általában. A lavinák káros következ
ményei. A lavinautak megkötésének czélja és eszközei. Lavina 
kötés czölöpökkel, sövényekkel és egyéb rőzseművekkel, hóval, 
gerendákból és kőből készült művekkel. A lavinák elterelésére 
szolgáló berendezések. A lavinák keletkezéseinek meggátolása.

A földrakodások keletkezése, káros következményei, meg
kötésük czélja és eszközei: begyepesítés, fásítás, kötés rőzsével, 
növényekkel, kővel, vízelvezetés. A vízmosások keletkezése, ká
ros következményei, megkötésük czélja és eszközei: gyepesítés, 
fásítás, kötés sövényekkel, lefonással, czölöpös gátakkal, ászkok
kal, kőépítményekkel, vízelvezetés.
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Ötödik rész.

T a n t e r v e k  az  e g y e s  s z a k o s z t á ly o k  s z e r in t
e lk ü lö n í tv e .

A tantárgyak választásánál ajánltatik, hogy a hallgatók 
tanulmányaikat ugyanabban a rendben és sorban folytassák, 
mint azt az illető szakosztályok tantervei és tanórarendjei 
tartalmazzák.

A) B á n y a m é r n ö k i  s z a k o s z tá ly .
Téli félév.  I. évfolyam. Nyári félév.

Tantárgy

E
lő

ad
ás

G
ya

ko
rl

at

Tantárgy

E
lő

ad
ás

l

oJa:rt>»

Mennyiségtan I. rész . . 8 6 Mennyiségtan II. rész . . 8 4
Ábrázoló geometria I rész 4 — Ábrázoló geometria II. r. 4 —

Konstruktiv rajz 1. rész . 
Chemia I. r é s z .................

— 6 Konstruktiv rajz II. rész . 
Chemia 11. rész ................

— G
6 — 4 —

Nemzetgazdaságtan . . . 3
21 12

Fizika I. rész.....................
Technikai rajz I. rész . .

3

19
4

J4

Téli félév.  II. évfolyam. Nyári félév.

T a n tá r g y

E
lő

ad
ás

G
ya

ko
rl

at

T a n tá rg y

• 
E

lő
ad

ás
 

| II
„ 

i 
G

ya
ko

rl
at

Mechanika és szilárds. I. r. 5 2 Mechanika és szilárds. II. r. 5 2
Mineralogia......................... 5 2 Geológia és gyakorlat . . 5 4
Chemiai analizis I. rész . 1 8 Ásványok meghatározása — 2
Fizika 11. rész..................... 3 — Paleontológiái gyakorlat . — 4
Technikai rajz II. rész . — 6 Geodézia I. rész . . . . 4 8
Közigazgatási és magánjog Szám viteltan..................... 2 —

és bányászati adminisz- Kereskedelmi és váltójog 3 —
tráció ............................. 3 — 19 20

17 18
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Téli f é lév .  III. évfolyam. Nyári fé lé v .

Tantárgy

E
lő

ad
ás

G
ya

ko
rl

at

Tantárgy

E
lő

ad
ás

G
ya

ko
rl

at
j

Általános géptan I. rész . 7 6 Általános géptan II. rész. 5 4
Középítéstan I. rész . . . 4 4 Középítéstan II. rész . . 3 6
Telepismerettan................. — Geodézia 11. rész . . . . 4 6
Út- és vasútépítéstan. . . 3 2 Elektrotechnika................. 4 4
Kohászati enciklopédia . . 3 — Híd- és vízépítéstan . . . 3 2

20 12 l!) 22

Téli félév. IV. évfolyam. Nyári félév.

Tantárgy

E
lő

ad
ás

G
ya

ko
rl

at

Tantárgy

E
lő

ad
ás

G
ya

ko
rl

at

Bányaműveléstan I. rész . 6 \ 8 Bányaműveléstan 11. rész \  8Ércz-és szénelőkészítést. I.r. 4 Érez- és szénelőkészít. II. r. 4
B ányam éréstan................. 3 G Bányagéptan II. rész . 3 5
Bányagéptan I. rész . . . 3 3 Bánya- és vízjog . . . . 3 —

Bányatelepek tervezése. . 2 4 Kémlészeti gyakorlat . . — 4
18 21 16 17

B) V a s k o h ó m é r n ö k i  s z a k o s z t á ly .

Téli fé lév.  I. évfolyam. Nyári félév.

Tantárgy

E
lő

ad
ás

G
ya

ko
rl

at
j

Tantárgy

E
lő

ad
ás

G
ya

ko
rl

at

Mennyiségtan I. rész. . . 8 6 Mennyiségtan II. rész . . 8 4
Ábrázoló geometria I. rész 4 — Ábrázoló geometria II. rész 4 —
Konstruktiv rajz I. rész . 
Chémia 1. r é s z .................

— 6 Konstruktiv rajz II. rész . 
Chémia II. ré sz .................

— 6
6 — 4 —

Nemzetgazdaságtan . . . 3
21 12

Fizika I. ré sz .....................
Technikai rajz I. rész . .

3

19
4

14

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



lOcS

Téli fé lé v .  II. évfolyam. Nyári fé lév .

Tantárgy

E
lő

ad
ás

G
ya

ko
rl

at

Tantárgy

E
lő

ad
ás

i
í

G
ya

ko
rl

at

Mechanika és szilárds. I. r. 5 o Mechanika és szilárds. II.r. 5 2
Mineralogia......................... 5 2 Grafosztatika..................... 3 4
Chémiai analízis I. rész . 1 8 T üzeléstan......................... 3 —

Fizika II. rész..................... 3 — Geodézia I. rész . . . . 8
Technikai rajz II. rész . . — 6 Chemiai analisis II. rész. 1 8
Közigazgatási és magánjog 16 22

és bányászati adminisz-
t r á c i ó ............................. 3 —

17 18

Téli fé lév.  III. évfolyam. Nyári félév.

Tantárgy

E
lő

ad
ás

G
ya

ko
rl

at

Tantárgy

E
lő

ad
ás

G
ya

ko
rl

at

Általános géptan I. rész . 7 ,o Általános géptan II. rész. 5 4
Középítéstan I. rész . . . 4 4 Középítéstan 11. rész. . . 3 6
Út- és vasútépítéstan. . . 3 2 Híd- és vízépítéstan . . . 3 2
Chemiai analízis III. rész. _ 4 Elektrotechnika................ 4 4
Bányászati enciklopédia . 3 — Chémiai analízis IV. rész — 4

17 16 Szám viteltan..................... 2 —
17 20

Téli félév.  IV. évfolyam. Nyári félév.

Tantárgy

l E
lő

ad
ás

G
ya

ko
rl

at

Tantárgy

E
lő

ad
ás

rá

c
rá>»
O

Vaskohászattan I. rész . 7 Vaskohászattan II. rész . 0 _
Vaskohótelepek tervez. I. r. 2 6 Vaskohótelepek tervez. Il.r. 2 6
Vaskohászati géptan 1. rész 3 4 Vaskohászati géptan II. r. 4 4
Vaskémlészettan . . 1 6 Kalorimetrikus gyakorlat. — 6
Általános géptan III. rész 3 *)ü Kereskedelmi- és váltójog 3 —

16 19 Bánya- és vízjog . . . . 3 —
17 16
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G) F é m k o h ó m é r n ö k i  s z a k o s z t á ly .

Téli félév.  I. évfolyam. Nyári félév.

T a n tá r g y

E
lő

ad
ás

G
ya

ko
rl

at

T a n tá r g y

E
lő

ad
ás

G
ya

ko
rl

at

Mennyiségtan I. rész. . . 8 G Mennyiségtan II. rész . . 8 4
Ábrázoló geometria I. rész 4 — Ábrázoló geometria II. rész 4 —

Konstruktiv rajz I. rész . 
Chemia I. r é s z .................

— 6 Konstruktiv rajz II. rész . 
Chemia II. ré sz .................

— G
6 — 4 —

Nemzetgazdaságtan . . . 3
21 12

Fizika I. r é sz .....................
Technikai rajz I. rész . .

3

19
4

14

Téli félév.  II. évfolyam. Nyári fé lév.

Tantárgy

E
lő

ad
ás

G
ya

ko
rl

at CD“oá
Tantárgy |  

w G
ya

ko
rl

at

Mechanika és szilárds. I. r. 5 2 Mechanika és szilárds. II. r. 5 2
Mineralógia......................... 5 2 T üzeléstan ..........................II 3 —

Chemiai analizis I. rész . 1 8 Geodézia I. rész.................  4 8
Fizika II. rész..................... 3 — Chémiai analizis 11. rész. 1 8
Technikai rajz II. rész . . — 6 Kereskedelmi- és váltójog 3 —

Közigazgatási-és magánjog Szám viteltan .....................  2 —
és bányászati adminisz- 18 18
t r á c i ó ............................. 3 —

17
1

i s

Téli fé lév.  III. évfolyam. Nyári fé lév .

Tantárgy

E
lő

ad
ás

j G
ya

ko
rl

at

Tantárgy

E
lő

ad
ás

1 G
ya

ko
rl

at

Fémkohógéptan I. rész. . 4 4 Fémkohógéptan II. rész . 3 4
Középítéstan 1. rész . . . 4 4 Középítéstan 11. rész . 3 6
Ut- és vasútépítéstan. . . 3 2 Híd- és vízépítéstan . . . 3 2
Chemiai analizis III. rész. — 8 Elektrotechnika................. 4 4
Bányászati enciklopédia . 3

14 18
Pénzverészettan.................
Chémiai analizts IV. rész 
Bánya- és vízjog . . . .

1

2

3
18

4

20
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Téli f é lév .  IV. évfolyam. Nyári félév.

Tantárgy

E
lő

ad
ás

G
ya

ko
rl

at
i

Tantárgy

E
lő

ad
ás

G
ya

ko
rl

at

Fémkohászattan I. rész. . 6 Fémkohászattan II. rész . 5
Fémkohótelepek tervez. I. r. 1 4 Fémkohótelepek terv. 11. r. 1 6
Elektrochémia..................... 3 4 Chémiai technológia. . 4 —
Fémkémlészettan 1. rész . 1 4 Fémkémlészettan II. rész 1 4
Chémiai analízis V. rész . 1 8 Fémkohógéptan III. rész. 3 4
Vaskohászati enciklopédia 2 — Chémiai analizis VI. rész 1 8
Kohászati gyakorlat . . .

14
4

24
15 22

D) E r d ő m é r n ö k i  s z a k o s z tá ly .

Téli félév.  I. évfolyam. Nyári félév.

T a n tá r g y

E
lő

ad
ás

G
ya

ko
rl

at

T a n tá rg y

E
lő

ad
ás

G
ya

ko
rl

at

Mennyiségtan I. rész. . . 8 6 Chémia II. rész................ 5 _
Ábrázoló geometria I. rész 4 — F iz ik a ............................. ... 3 —
Chémía I. r é s z ................. 6 — Általános geológia. . . . 3 4
Konstruktiv rajz I. rész . — 6 Technikai rajz I. rész . . — 4
Nemzetgazdaságtan . . . 3 — Kereskedelmi- és váltójog 3 —

21 12 Szám viteltan..................... 2 —
16 8

Téli félév.  II. évfolyam. Nyári félév.

Tantárgy

I E
lő

ad
ás

G
ya

ko
rl

at

Tantárgy

| E
lő

ad
ás

G
ya

ko
rl

at

Növénytan I. rész . . . . 4 6 Növénytan II. rész . . . 4 12
Mechanika és érd. géptan 5 4 T alajtan ............................. 3 4
Középítéstan I. rész . . . 4 4 Középítéstan II. rész . . 3 6
Erdészeti állattan . . . . 3 2 Erdőbecsléstan................. 5 8
K lim atan............................. 2 — Közigazgatási és magánjog 3 —
Agrikulturchémiai analizis 1 4 18 30

19 20
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Téli f é lév .  III. évfolyam. Nyári f é lév .

Tantárgy

E
lő

ad
ás

G
ya

ko
rl

at

Tantárgy

E
lő

ad
ás

G
ya

ko
rl

at

Erdőérték-számítástan . . 3 2 Erdőműveléstan................. 5 8
Erdőrendezéstan I. rész . 4 4 Erdőrendezéstan II. rész . 4 8
Erdészeti földméréstan I. r. 4 4 Erdész, földméréstan II. r. 3 8
Út- és vasútépítéstan. . . 3 2 Víz- és hídépítéstan . . . 3 2
Érd. stat. és administráció 3 — N ö v én y k ó rta n ................. 2 —

Technikai rajz II. rész . . — 6 Gyümölcsfa tenyésztéstan 1 2
17 18 18 28

Tél i  f é l é v .  IV. évfolyam. N yár i  f é l é v .

Tantárgy

E
lő

ad
ás

G
ya

ko
rl

at

Tantárgy

E
lő

ad
ás

G
ya

ko
rl

at

Erdővédelemtan................. 3 2 Mező- és legelőgazdaságt. 4 2
Vadászat- és fegyvertan . 3 10 Halászattan.......................... 1 2
Fák anatómiája és fiziológ. 2 2 Gyakorlati elektrotechnika 3 2
Erdészeti szállítási eszközök Érd. száll, eszközök és be-

és berendezések I. rész . OO 2 rendezések 11. rész. . . 3 2
Erdőhasználattan és érdé- Erdőhasználattan és érd.

szeti iparműtan I. rész . 5 4 iparműtan II. rész. . . 4 8
Erdészeti törvények . . . 3 — L övészet.............................. — 8

19 20 Vadpatakszabályozás . . 2 —

Gyakorlati közigazgatás . 1 —

Erdészeti kísérletek . . . — 4
18 28
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Hatodik rész.

S z á m s z e r í n t i  k i m u t a t á s a  a z o k n a k  a  b á n y á s z o k n a k ,  v a s 
k o h á s z o k n a k  é s  f é m k o h á s z o k n a k ,  a  kik a  f ő i s k o l á n  t a r 
t o t t  á l l a m v i z s g á r a  e n n e k  é l e t b e l é p t e t é s é t ő l ,  v a g y i s  1S76. 

é v t ő l  1903. é v  v é g é i g  j e l e n t k e z t e k .

1876-ban
bányász

1
vaskohász fémkohász bányagépész összesen

1877-ben 3 2 — — =  5
1878-ban 5 4 — — =  9
1879-ben 6 — 3 — =  9
1880-ban 6 3 7 1 — 17
1881-ben 9 9 3 1 =  22
1882-ben 16 3 4 — =  23
1888-ban 12 3 4 — =  19
1884-ben 10 3 4 1 — 18
1885-ben 11 4 — — — 15
1886-ban 8 6 3 1 -  18
1887-ben 8 5 1 — =  14
1888 bán 10 7 2 1 =  20
1889-ben 3 4 2 — =  9
1890-ben 1 8 3 — =--- 12
1891-ben 7 3 — 2 — 12
1892-ben 10 3 3 1 =  17
1893-ban 9 2 1 3 15
1894-ben 6 5 3 — =  14
1895-ben 4 4 3 — =  11
1896-ban 7 11 2 — 20
1897-ben 8 7 1 — =  16

Átvitel: 160 96 49 11 =  316
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bányász vaskohász fémkohász bányagépész összesen
Athozat: 160 96 49 11 =  316

1898-ban 15 7 — — =  22
1899-ben 11 11 1 — =  23
1900-ban 11 9 9írni — =  22
1901-ben 21 7 l — =  29
1902-ben 19 8 1 — —• 28
1903-ban 20 5 5 — =  30

Összesen: 257 143 59 11 470
Ezen 470 egyén az államvizsgánál következő általános 

osztályzatot nyert, ú. m.: jeles 102, jó 199, elégséges 145.
Az államvizsga ismétlésére utasíttatott 24.
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Hetedik rész

S z á m s z e r i n t i  k i m u t a t á s a  a z o k n a k  a  b á n y á s z -  é s  e r d é s z 
h a l l g a t ó k n a k ,  a  kik 1871. ó t a  e  f ő i s k o l á r a  f e l v é t e t t e k .

Tanév
Bányász

és Erdész Össze- Tanév
Bányász

és Erdész Össze-
kohász sen kohász sen

1871—72 27 49 76 Áthozat: 440 1389 1829
1872—73 31 46 77 1888— 89 11 93 101
1873-74 23 58 81 1889— 90 10 64 74
1874—75 26 52 78 1890— 91 18 66 84
1875—76 27 58 85 1891— 92 21 65 86
1876—77 34 75 109 1892— 93 23 36 59
1877—78 23 53 76 1893— 94 1 7 «r 32 49
1878-79 28 37 65 1894— 95 25 36 61
1879-80 22 50 72 1895— 96 39 39 78
1880-81 24 67 91 1896— 97 51 28 79
1881—82 34 74 108 1897— 98 50 34 84
1882—83 33 111 141 1898— 99 43 47 90
1883—84 30 102 132 1899—900 52 54 106
1884-85 26 133 159 1900—901 55 66 121
1885—86 19 144 163 1901—902 64 68 132
1886—87 14 137 151 1902-903 76 78 154
1887—88 19 143 162 1903—904 46 84 130

Átvitel: 440 1389 1829 Összesen: 1041 2279 3320
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Nyolczadik rész.

A f ő i s k o la  h a l l g a t ó s á g a  k ö r é b e n  f e n n á l ló  
e g y e s ü l e t e k .

A főiskolán ez idő szerint fennálló egyesületek a követ
kezők: 1. a segélyző-egyesület; 2. az ifjúsági kor; 3. az athleta- 
klub; 4. a felvidéki kör; 5. az erdélyi kör; 6. a bánáti kör; 7. 
a szepesi kör; 8. a dunántúli kör.

Ezek közül különös figyelmet érdemelnek:
1. A segélyző-egyesület. Ez az egyesület 1870. évben 

alakult és a beteg főiskolai hallgatók segélyezését czélzó »Aka
demischer Kranken-Unterstützungsverein«-ból fejlődött.

Az egyesület alapszabályai szerint az egyesület czélja: a 
főiskola szűkölködő hallgatóit készpénzzel vagy más módon, 
különösen betegségük esetében gyógyszerek és ápolási költsé
gek fedezése által segélyezni. A főiskolai rendszabályok értel
mében minden egyes hallgató köteles a főiskolára való felvé
tele alkalmával a segélyegyesület javára 10 K tagsági dijat 
lefizetni.

A segélyző-egyesület 1875. óta a városi orvosok közül egy 
segélyegyesületi orvost is választ évi 400 K tiszteletdíjjal.

Az egyesület elnöke a szabályok értelmében csak főiskolai 
tanár lehet, a ki egyúttal az egyesület vagyonát is kezeli.

A segélyző-egyesület elnökei a következő főiskolai tanárok 
voltak: 1871. Faller Gusztáv, m. kir. bányatanácsos; 1876. dr- 
Schenek István, m. kir. főbányatanácsos; 1881. Sóltz Gyula, 
m. kir. főerdőtanácsos; 1891. dr. Fodor László, m. kir. bánya- 
tanácsos; 1898. Faller Károly m. kir. bányatanácsos; 1900- 
Pauer János, rendkívüli tanár.

Az elnökök fáradhatatlan buzgó tevékenysége folytán az 
egyesület vagyona következőképen szaporodott.
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Év kor. flll. Év kor. fül. Év kor. fül.

1871 2924 32 1882 8868 12 1893 14047 96
1872 4790 54 1883 9770 72 1894 14633 24
1873 4913 16 1884 10246 74 1895 15191 56
1874 5671 66 L 1885 10461 34 1896 16126 36
1775 6386 80 1886 10950 66 1897 18800 44
1876 6584 42 1887 11138 14 1898 19316 76
1877 6871 34 1888 11680 10 1899 20819 64'
1878 7191 34 1889 12497 24 1900 22394 32
1879 7405 60 1890 12870 96 1901 24161 23
18-0 7563 90 1891 13007 — 1902 24466 14
1881 7993 66 1892 13671 42 1903 28195 03

A szegénysorsú hallgatóknak évenkint átlag 1110 korona 
segély adatott, sőt az 1896-ik tanévben 2074 korona.

A segélyre szorultak egyenkint vagyoni állapotuknak meg- 
felelőleg havonkint 6—12 koronával segélyeztetnek.

2. Az ifjúsági kor. A kör czélja: eszmecsere, olvasás és iro
dalmi munkásság útján a főiskolai ifjúság önművelése, testületi
szellem ébreszlése, a tagok szellemi és anyagi érdekeinek emelése.

A kör vagyona a kör felosztása esetén a segélyegyesületre 
száll át, a segélyegyesület azonban csak akkor csatolhatja tőké
jéhez, ha három év lefolyása alatt a kör újból nem alakulna.

Van saját könyvtára, mely a köri tagok használatára áll.
A kör kebelében mint fiókegylet létezik még az ú. n. ifj. 

köri »dal- és zeneegylet«, melynek czélja: a komoly és vidám 
ének és zene ápolásával a kedélyek emelése és a társadalmi 
élet nemesítése.

Hangszerek beszerzésének és javításának, valamint hang
jegyek és más szükséges eszközök beszerzésének költségeit az 
ifjúsági kör viseli s ennek folytán a hangszerek, hangjegyek és 
egyéb vagyon az ifjúsági kör tulajdonát képezik.

3. Az atléta klub. Ennek feladata a főiskolai ifjúság köré
ben a testgyakorlatot szervezni és terjeszteni, versenyeket ren
dezni, a versenyzők ösztönzésére díjakat kitűzni.

A testgyakorlatok az általános tornaegylet helyiségeiben 
tartatnak.

Az általános tornaegylet költségeinek fedezésére a főiskola 
igazgatósága évenkint 700 koronát fizet a városi pénztárba.
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A SELMECZBÁNYAI

M. KIR. BÁNYÁSZATI ÉS ERDÉSZETI

FŐISKOLA

T A N T E R V E  R E N D S Z A B Á L Y A I.

SELMECZBÁNYA,
NYOMATOTT JOEKGES ÁGOST ÖZVEGYE ÉS FIA KÖNYVSAJTÓJÁN

1904.
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I. FEJEZET.

i -  §•

A m. kir. bányászati és erdészeti főiskola feladata: rend
szeres tanítás útján bányamérnökök, kohómérnökök és erdő
mérnökök gyakorlati irányú kiképzése tudományos alapon.

2. §■
A főiskola négy szakosztályra tagozódik; ezek a következők:

a) A bányászati ágazatnál:
1. a bányamérnöki szakosztály,
2. a fémkohómérnöki szakosztály,
3. a vaskohómérnöki szakosztály.

b) Az erdészeti ágazatnál:
4. az erdőmérnöki szakosztály.

A tanulmányi idő minden egyes szakosztálynál négy évre 
terjed.

A bányahatósági szolgálatra készülő ifjak a fennálló tör
vények és szabályok szerint megkívánt jogi képzettség meg
szerzése után a bányamérnöki szakosztály tantárgyait hallgatják.

A főiskola feladata, szakosztályai és tan tervé .

Az egyes szakosztályok tanterve:

A főiskola 
czélja.

Szak
osztályok.

1*
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A) B á n y a m é r n ö k i  s z a k o s z tá ly .

Téli  f é l é v .  I. évfolyam. Nyári  f é l é v .

Tantárgy

E
lő

ad
ás

G
ya

ko
rl

at

Tantárgy

E
lő

ad
ás

G
ya

ko
rl

at

Mennyiségtan I. rész. . . 8 6 Mennyiségtan II. rész . . 8 4
Ábrázoló geometria I. rész 4 — Ábrázoló geometria II. r. 4 —

Konstruktív rajz I. rész . — 6 Konstruktív rajz II. rész . 
Chemia II. ré sz .................

— 6
Chemia I. r é s z ................. 6 — 4 —
Nemzetgazdaságtan . . . 3

21 12
Fizika I. rész .....................
Technikai rajz I. rész . .

3

19
4

14

Téli  f é l é v .  II. évfolyam. Nyári  f é l é v .

Tantárgy

E
lő

ad
ás

G
ya

ko
rl

at

Tantárgy

E
lő

ad
ás

 
| ii

G
ya

ko
rl

at
1

Mechanika és szilárds. I. r 5 2 Mechanika és szilárds. II. r. 5 2
Mineralogia......................... 5 2 Geológia és gyakorlat . . 5 4
Chemiai analizis I. rész . 1 8 Ásványok meghatározása — 2
Fizika II. rész ..................... 3 — Paleontológiái gyakorlat . — 4
Technikai rajz II. rész . . — 6 Geodézia I. rész ............ 4 8
Közigazgatási- és magánjog 

és bányászati adminisz
tráció ............................. 3

17 18

Szám viteltan.....................
Kereskedelmi- és váltójog

2
3

19 20

Téli  f é l é v .  III. évfolyam. Nyári  f é l é v .

Tantárgy

E
lő

ad
ás

1
G

ya
ko

rl
at

Tantárgy

E
lő

ad
ás

 
|

G
ya

ko
rl

at
i

Általános géptan I. rész . 7 6 Általános géptan II. rész. 5 4
Középítéstan I. rész . . . 4 4 Középítéstan II. rész . . L> 6
Telepismerettan................. 3 — Geodézia II. rész . . . . 4 6
Út- és vasútépítéstan. . . 3 2 Elektrotechnika................ 4 4
Kohászati enciklopédia . . 3 — Híd- és vízépítéstan . . . 3 2

20 12 19 22
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Téli fé lév .  IV. évfolyam. Nyári fé lév .
1

T a n tá rg y

E
lő

ad
ás

G
ya

ko
rl

at

T a n tá rg y

E
lő

ad
ás

 1
|

__
__

__
__

II
G

ya
ko

rl
at

Bányaműveléstan I. rész . 6 \  c Bányaműveléstan II. rész 6 K 8
Érez- és szénelőkészítést. I.r. 4 1 b Érez- és szénelőkészít. II. r. 4 /  ö
B ányam éréstan................. 3 6 Bányagéptan II. rész . . 3 5
Bányagéptan I. rész . . . 3 3 Bánya- és vízjog . . . . 3 —
Bányatelepek tervezése. . 2 4 (Kémlészeti gyakorlat) . . — 4

18 21 16 17

B) V a s k o h ó m é r n ö k i  s z a k o s z t á l y .

Téli félév.  I. évfolyam. Nyári félév.

Tantárgy

E
lő

ad
ás S-tO

cá

o
Tantárgy

m

rá

m G
ya

ko
rl

at

Mennyiségtan I. rész . . . 8 6 Mennyiségtan 11. rész . . 8 4
Ábrázoló geometria I. rész 4 — Ábrázoló geometria II. rész 4 —

Konstruktív rajz I. rész . — 6 Konstruktív rajz II. rész . — 6
Chemia I. r é s z ................. 6 — Chemia II. rész . 4 —

Nemzetgazdaságtan . . . 3 — Fizika I. r é sz ..................... 3 —
21 12 Technikai rajz I. rész . . — 4

19 14

Téli félév.  II. évfolyam. Nyári félév.

Tantárgy

E
lő

ad
ás

G
ya

ko
rl

at

Tantárgy

E
lő

ad
ás

G
ya

ko
rl

at

Mechanika és szilárds. I. r. 5 2 Mechanika és szilárds. II. r. 5 2
M ineralogia......................... 5 2 Grafosztatika..................... 3 4
Chemiai analízis I. rész . 1 8 T üzeléstan .......................... 3 —
Fizika II. rész ..................... 3 — Geodézia I. rész . . . . 4 8
Technikai rajz 11. rész . . — 6 Chemiai analízis 11. rész. 1 8
Közigazgatási és magánjog 16 22

és bányászati adminisz-
t r á c i ó .............................. 3 —

17 18
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Téli f é lé v .  III. évfolyam. Nyári félév .

Tantárgy

E
lő

ad
ás

l
G

ya
ko

rl
at

Tantárgy

E
lő

ad
ás

 
| II

G
ya

ko
rl

at

Általános géptan I. rész . 7 6 Általános géptan II. rész. 5 4
Középítéstan I. rész . . . 4 4 Középítéstan II. rész. . . 3 6
Út- és vasutépítéstan. . . 3 2 Ilid- és vízépítéstan . . . 3 2
Chemiai analizis III. rész. — 4 Elektrotechnika................. 4 4
Bányászati enciklopédia . 3 — Chemiai analizis IV. rész — 4

17 16 Szám viteltan..................... 2 —
17 20

Téli félév.  IV. évfolyam. Nyári félév.

T a n tá r g y

E
lő

ad
ás

G
ya

ko
rl

at

T a n tá rg y

E
lő

ad
ás

G
ya

ko
rl

at

Vaskohászattan I. rész . . 7 Vaskohászattan II. rész . 5 _
Vaskohótelepek tervez. 1. r. 2 6 Vaskohótelepek tervez. II.r. 2 6
Vaskohászati géptan I. rész 3 4 Vaskohászati géptan II. r. 4 4
Vaskémlészettan................. 1 6 Kalorimetrikus gyakorlat. — 6
Általános géptan III. rész 3 3 Kereskedelmi- és váltójog 3 —

16 19 Bánya- és vízjog . . . . 3 —
17 16

G) F é m k o h ó m é r n ö k i  s z a k o s z tá ly .

Téli félév.  I. évfolyam. Nyári félév.

Tantárgy

E
lő

ad
ás

G
ya

ko
rl

at

Tantárgy

E
lő

ad
ás

-4-J

o
Jaá

>*
Ö

Mennyiségtan I. rész. . . 
Ábrázoló geometria I. rész 
Konstruktív rajz 1. rész .
Chemia I. r é s z .................
Nemzetgazdaságtan . . .

8
4

6
3

6
6

Mennyiségtan II. rész . . 
Ábrázoló geometria II. rész 
Konstruktív rajz II. rész .
Chemia II. ré sz ................
Fizika I. rész ....................
Technikai rajz I. rész . . 1 

O
ű 

^
 1 

^
0

0

^
 1 

1 
0

5
 

1 
^

21 12
19 14
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Téli f é lév .  II. évfolyam. Nyári fé lé v .

Tantárgy

E
lő

ad
ás

G
ya

ko
rl

at
j

Tantárgy

E
lő

ad
ás

G
ya

ko
rl

at
j

Mechanika és szilárds. I. r. 5 2 Mechanika és szilárds. II. r. 5 2
Mineralógia......................... 5 2 T üzeléstan ......................... 3 —

Chemiai analízis I. rész . 1 8 Geodézia I. rész . . . . 4 8
Fizika 11. rész'..................... 3 — Chemiai analízis II. rész. 1 8
Technikai rajz II. rész . . — 6 Kereskedelmi- és váltójog 3 —

Közigazgatási- és magánjog Szám viteltan ..................... 2 —
és bányászati adminisz- 18 18
tráció.................................. 3 —

17 ~ w

Téli fé lév.  III. évfolyam. Nyári fé lév .

Tantárgy

■ 
E

lő
ad

ás

rí
ojé
&
o

Tantárgy
i E

lő
ad

ás
i G

ya
ko

rl
at

Fémkohógéptan I. rész. . 4 4 Fémkohógéptan II. rész . 3 4
Középítéstan I. rész . . . 4 4 Középítéstan II. rész . . 3 6
Út- és vasutépítéstan. . . 3 2 Híd- és vízépítéstan . . . 3 2
Chemiai analízis III. rész. — 8 Elektrotechnika................. 4 4
Bányászati enciklopédia . 3 — Pénzverészettan................. 2 —

14 18 Chemiai analízis IV. rész 
Bánya- és vízjog . . . . 3

18

4

20

Téli félév.  IV. évfolyam. Nyári fé lév .

Tantárgy

E
lő

ad
ás

1 
1

G
ya

ko
rl

at

Tantárgy
in

T2ci:o

G
ya

ko
rl

at

Fémkohászattan I. rész . 6 Fémkohászattan II. rész . 5
F émkohótelepek tervez. I. r. 1 4 Fémkohótelepek terv. II. r. 1 6
Elektrochémia..................... 3 4 Chemiai technológia. . . 4 —

Fémkémlészettan I. rész . 1 4 Fémkémlészettan II. rész 1 4
Chemiai analízis V. rész . 1 8 Fémkohógéptan III. rész. 3 4
Vaskohászati enciklopédia 2 — Chemiai analízis VI. rész 1 8
Kohászati gyakorlat . . . 1 — 4 15 22

14 24
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D) E r d ö m é r n ö k i  s z a k o s z t á l y .

Téli félév.  I. évfolyam. Nyári félév.

Tantárgy

E
lő

ad
ás

G
ya

ko
rl

at
I

Tantárgy

E
lő

ad
ás

G
ya

ko
rl

at

Mennyiségtan I. rész. . . 8 6 Chemia II. ré sz ................. 5
Ábrázoló geometria I. rész 4 — F iz ik a ................................. 3 —

Chemia I. r é s z ................. 6 — Általános geológia. . . . 3 4
Konstruktív rajz I. rész . — 6 Technikai rajz I. rész . . — 4
Nemzetgazdaságtan . . . 8 — Kereskedelmi- és váltójog 3 —

21 12 Szám viteltan..................... 2 —
16 8

Téli félév.  II. évfolyam. Nyári félév.

T a n tá r g y

E
lő

ad
ás

G
ya

ko
rl

at

T a n tá r g y

E
lő

ad
ás Tc

M
ci>.

o

Növénytan I. rész . . . . 4 6 Növénytan II. rész . . . 4 12
Mechanika és érd. géptan 5 4 Talaj t a n ............................. 3 4
Középítéstan 1. rész . . . 4 4 Középítéstan II. rész . . 3 6
Erdészeti állattan . . . . 3 2 Erdőbecsléstan................. 5 8
K lim atan............................. 2 — Közigazgatási- és magánj og 3 —
Agrikultur chemiai analizis 1 4 18 30

19 20

Téli félév.  III. évfolyam. Nyári félév.

T a n tá r g y

E
lő

ad
ás

G
ya

ko
rl

at
i

T a n tá r g y

E
lő

ad
ás

I G
ya

ko
rl

at

Erdőérték számítástan . . 3 2 Erdőmíiveléstan................. 5 8
Erdőrendezéstan I. rész . 4 4 Erdőrendezéstan II. rész . 4 8
Erdészeti földméréstan I. r. 4 4 Erdész, földméréstan II. r. 8 8
Út- és vasutépítéstan. . . 3 2 Víz- és hídépítéstan . . . 3 2
Érd. stat. és adminisztráció 3 — Növénykórtan..................... 2 —
Technikai rajz II. rész . . — 6 Gyümölcsfa tenyésztéstan 1 2

17 18 18 28
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Téli fé lév .  IV. évfolyam. Nyári f é lév .

T a n tá r g y

E
lő

ad
ás

G
ya

ko
rl

at

T a n tá r g y

E
lő

ad
ás

G
ya

ko
rl

at

Erdővédelemtan................. 3 2 Mező- és legelőgazdaságt. 4 2
Vadászat- és fegyvertan . 3 10 Halászattan......................... 1 o
Fák anatómiája és fiziológ. 2 2 Gyakorlati elektrotechnika 3 2
Erdészeti szállítási eszközök Érd. száll, eszközök és be-

és berendezések I. rész . 3 2 rendezések 11. rész . . 3 2
Erdőhasználattan és érdé- Erdőhasználattan és érd.

szed iparműtan I. rész . 5 4 iparműlan II. rész. . . 4 8
Erdészeti törvények . . . 3 — L övészet............................. — 8

19 20 Vadpatak szabályozás . . 2 —

Gyakorlati közigazgatás . 1 —

Erdészeti kisérletek . . . — 4
18 28

Az elméleti tanítással szoros kapcsolatban áll a gyakor
lati oktatás. A hallgatók az illető tanár vezetése alatt e vég
ből rendszeres gyakorlati kirándulásokat, évenkint pedig egy 
vagy két nagyobb tanulmányi utat tesznek, a mely az ország 
határain túl is terjedhet.
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II. FEJEZET.

Fölvételi, tanulmányi és fegyelmi szabályzat.

§•
A hallgatók A bányászati és erdészeti főiskola hallgatói rendesek vagy 
o&ztalyozasa. vgj^idé^ek

5. §.
Rendes Rendes hallgatókul oly ifjak vétetnek fel, a kik ginmá-

hallgatók. zjumi vagy reáliskolai érettségi bizonyítványt nyertek.

6. §.
Vendégek. Olyan egyének, a kik mint vendégek csak egyes tantár

gyakat kívánnak a főiskolán hallgatni, kötelesek erre a tanács 
engedélyét kikérni, a mely engedély azonban hanyagság vagy a 
főiskolai szabályoknak nem teljesen megfelelő magaviselet ese
tén bármikor visszavonható.

A vendéghallgatók nem rendes indexet, hanem csak index
lapot kapnak. A választott tantárgyak hallgatását, kívánságukra, 
a rektor igazolja.

7- §•
Fölvétel A fölvétel és beiratás a téli félévre október 6-án és 7-én,

es beiratás. a nyárj félévre márczius 6-án és 7-én történik.
Október 15-éig, illetőleg márczius 15-éig a rektor, ezen

túl csak az illetékes minister engedélyezheti a fölvételt.
A fölvétetni óhajtó a kellő bizonyítványokkal fölszerelve 

a főiskola rektoránál, ennek akadályoztatása esetén helyet
tesénél, jelentkezik.

A jelentkező azután a titkárnál beiktatási díj fejében 10 
koronát és a főiskolai segélyző-egyesület javára 10 korona tag
sági díjat fizet le, bemutatja azokat az eredeti okmányokat, a 
melyeknek alapján fölvétele történt, átadja származási ívét és
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átveszi a nevére kiállított indexet, az igazolójegyet és a fő
iskolai rendszabályok egy példányát.

Az index minden lapjára szükséges 30 filléres bélyeget a 
hallgató szerzi be.

a  §.
A hallgatók a főiskolán tandíjat nem fizetnek. Tandíj.

9. §.
A rendes hallgatók kötelesek a tanterv 2. §-ában föl- Szakosztály 

sorolt szakosztályok valamelyikébe belépni. és tantárgyak
A szakosztályt és az egyes félévekben hallgatandó tan- választása 

tárgyakat a hallgatók szabadon választhatják, azzal a meg
szorítással:

1. hogy két oly tantárgyra be nem iratkozhatnak, a 
melyekből az előadások vagy a velők kapcsolatos rajzórák 
vagy gyakorlatok egy és ugyanazon időre esnek, sem pedig 
oly tantárgy második részére, a melynek első részét még nem 
hallgatták;

2. hogy a választott szakosztály tantárgyaiból hetenkint 
26-nál több és 14-nél kevesebb előadási órát nem vállalhatnak.

Ha valamely hallgató egy szakosztályt teljesen végzett 
és még egy más szakosztályt kíván végezni, ebben az esetben 
a hetenkint elvállalt előadási órák száma 14-nél kevesebb 
is lehet. Kevesebb lehet továbbá abban az esetben is, ha vala
mely hallgatónak a választott szakosztály elvégzéséhez csak 
néhány tárgyat kell hallgatnia s e tantárgyak heti óraszáma 
14-nél kisebb.

3. a 17. §. értelmében ismétlésre kötelezett tantárgyakra 
föltétlenül be kell iratkozni. A felvett tantárgyaktól a kapcso
latos rajzok és gyakorlatok elválaszthatatlanok.

Egyébiránt ajánlatos, hogy a hallgatók tanulm ányaikat 
abban a rendben folytassák, a melyet az illető szakosztály 
tanterve megszab.

1 0 . §.

A hallgató minden félév elején, az előadások megkezdése 
előtt, sajátkezűleg bejegyzi indexébe azokat a tantárgyakat, a 
melyeket a félév folyamán hallgatni kíván. Az igy kitöltött 
indexet bemutatja a választott szakosztály főnökének, ki azb
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Szorgalom.

Szorgalmi
osztályzat.

Szorgalmi
osztályzat

hiánya.

ha a bejegyzés szabályszerűen történt, helybenhagyja, ellen
kező esetben módosítja s aláírásával megerősítve visszaadja.

A szakosztály főnöke által aláírt indexet köteles a hall
gató a félév első előadási óráján aláírás végett bemutatni az 
előadó tanároknak, a kik őt csak ennek alapján bocsáthatják 
előadásaikhoz.

Az így megállapított tanrendet a hallgató minden fél
évben csak egyszer és legföljebb október, illetve márczius 
15-éig változtathatja meg, köteles azonban ezt a változtatást 
az illető szakosztály főnökének és az előadó tanároknak is 
azonnal bejelenteni.

11. §.

Kötelesek a hallgatók az általuk választott előadásokat 
rendesen látogatni, az előadásokkal kapcsolatos rajzoló-, ter
vező-. szerkesztő órákon, laboratóriumi és külső gyakorlatokon 
szorgalmasan résztvenni s a házi dolgozatokat és feladatokat 
elkészíteni. Szorgalmuk felől a tanár névsorolvasás, az előadá
sokon tanúsított figyelem, a gyakorlatokon felmutatott előme
netel, a rajzórákban elkészített rajzok és a félév folyamán 
netalán tartott kollókviumok alapján szerez meggyőződést.

A hallgatók a félév végén indexeikkel ismét jelentkeznek 
az illető tanároknál, a kik, tekintettel az előbbi §-ra, a kiér
demelt szorgalmi osztályzatot »jeles,« »jó« vagy »elégséges« 
fokozat szerint bejegyzik.

Az előadásokon, gyakorlatokon, valamint a rajzórákon 
tanúsított szorgalomból a hallgató külön-külön szorgalmi osz
tályzatot kap; »nem szorgalmas« osztályzat nem iratik be az 
indexbe, azért a szorgalmi osztályzat hiánya rossz osztályzat
nak tekintendő.

13. §.
A ki a félév folyamán valamely tantárgyból az előadá

sokon, gyakorlaton vagy rajzórákon szorgalmat nem tanúsított, 
a vizsgára nem bocsátható és a 17. §. értelmében a tantárgyat 
ismételni tartozik.
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Az erkölcsi magaviseletre vonatkozó osztályzatot a főis
kola tanácsának határozata alapján minden félév befejezése 
után a titkár írja be az indexekbe, a következő fokozat szerint: 
a szabályoknak »teljesen megfelelő* vagy »nem egészen meg
felelő.« Azt pedig, hogy a hallgató részt vett-e a nagy gyakor
lati kirándulásokon, vagy nem, a szakosztály főnöke, esetleg a 
gyakorlatot vezető tanár jegyzi be az indexekbe.

l ó .  § .

A m. kir. bányászati és erdészeti főiskolán minden félév vizsgálatok, 
végén nyilvános rendes szóbeli vizsgálatok s ezek után minden 
félév végén és október hó elején, az arra kitűzött napokon, 
nyilvános pótló szóbeli vizsgálatok tartatnak.

1. Rendes vizsgálatok. A rendes hallgatók minden félév 
végén betűrendben vizsgázni tartoznak azokból a tantárgyakból, 
melyeket az erre a félévre választott szakosztály tananyagából 
elvállaltak vagy a melyeknek ismétlésére köteleztettek.

Azonkívül vizsgázhatnak még más szakosztály oly tan
tárgyaiból is, a melyeket a lefolyt félévben hallgattak; de erre 
nem köteleztetnek.

Ha azonban más szakosztály tantárgya helyettesíti (a 48.
§. értelmében) a választott szakosztály encziklopédikus tan
tárgyát, akkor a hallgató ebből a tantárgyból is vizsgázni 
köteles.

2. Pótló vizsgálatok. Aki valamely elvállalt tantárgyból, 
a melyből vizsgázni köteles, az első félév végén tartott rendes 
vizsgálaton meg nem felelt, ebből a tantárgyból (illetőleg a 
tantárgy e részéből), ha szándékát július 1-ig bejelentette, a 
második félév végén pótló vizsgálatot tehet, s ha ezt sem állja 
ki, a pótló vizsgálatot a következő október hó elején megismé
telheti.

Aki pedig valamely elvállalt tantárgyból, melyből vizsgázni 
köteles, a nyári félévben tartott rendes vizsgálatot ki nem állott, 
ebből a tantárgyból (illetve a tantárgy e részéből) a következő 
október hó elején pótló vizsgálatot tehet, s ha ezt sem állja 
ki, a pótló vizsgálatot a nyári szemeszter elején megismételheti.

14. §.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



14

A
pótló vizsgá

lat díja.

Ismételt
hallgatás.

Valamely tantárgy második részéből rendes vagy pótló 
vizsgálatot csak az tehet, a kinek az első részből vizsgálati 
eredménye van.

Ha tehát valaki az első szemeszter végén egész évi tantárgy 
első részéből nem nyert osztályzatot, a tantárgy második félévi 
folyamából rendes vizsgára nem bocsátható és pótló vizsgálatra 
is csak abban az esetben, ha az első részből a pótló vizsgát elő
zőleg eredménynyel tette le.

Aki ily vizsgaköteles tantárgyból nem képes vizsgaered
ményt felmutatni, melyet más egyenrangú főiskolán hallgatott, 
pótló vizsgálatra jelentkezhetik, és abban az esetben, ha a tan
tárgy előadására kitűzött szemeszterre való beiratkozás alkal
mával beigazolja, hogy a pótló vizsgát eredménynyeí kiállotta, 
felmenthető a kérdéses tantárgy hallgatása alól.

Aki valamely rajzból kellő eredményt kimutatni nem 
képes, köteles a hiányzó rajzokat pótolni és a pótvizsgák ide
jében rajzbeli vizsgálatot tenni, a mely 8 óránál tovább nem 
tarthat.

Aki a kitűzött napon a pótló vizsgálaton meg nem jele
nik, annak a főiskola rektora, kellően megokolt kérvény alap
ján, de csak a pótló vizsgálatokra megszabott időn belül, más 
napot tűzhet ki a pótló vizsgálat letételére. Ilyen esetben a 
hallgató a pótló vizsgálat díján kívül minden vizsgálat után 10 
K-t fizet a főiskola segélyző-egesülete javára.

A hallgató oly tantárgyból, a melyből vizsgázni nem kö
teles, a pótló vizsgálatok alkalmával bármely félévben jelent
kezhetik a vizsga pótlása végett.

16. § .

Félévi tantárgyakból vagy valamely tantárgynak egy félév 
alatt előadott részéből a pótló vizsgálatért 10 K díj fizetendő 
a titkárnál. A fizetést a pótló vizsgálat előtt nyugtatóval kell 
igazolni.

17. g.
A hallgató azt az elvállalt tantárgyat, melyből vizsgázni 

köteles, a következő félévben, a melyben a tantárgy újra elő- 
adatik, ismételve hallgatni tartozik:
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a) ha a félév folyamán a tantárgyból tartott előadásokon, 
gyakorlatokon vagy rajzórákon szorgalmat nem tanúsított vagy 
a tantárgygyal kapcsolatos rajzokat el nem készítette;

b) ha a rendes vagy a pótló vizsgálatot letenni elmulasz
totta s mulasztását a vizsgálatot követő két nap alatt kellően 
nem indokolta.

Ha a vizsgálati eredmény hiánya egész évi tantárgy má
sodik részére vonatkozik, akkor a hallgató csak ezt a részt 
tartozik ismételni.

Ha a hallgató valamely tantárgy ismételt hallgatására 
köteleztetett, ez a kötelessége akkor is fennáll, ha indexét zára
dékoltatta és új fölvétel alapján akarja tanulmányait folytatni.

Valamely tantárgy ismételt hallgatásával a vele kapcso
latos rajzóráknak és gyakorlatoknak ismétlése is jár. A hallgató 
azonban az ismételt tantárgyak mellett a 9. §-ban körülírt 
megszorítással más tantárgyakat is hallgathat.

Aki az indexét a tanár állal kitűzött időben nem Íratja 
alá, köteles a főiskola segélyző-egyesülete javára minden tan
tárgy után két korona bírságot fizetni.

18. §.
Aki az előadásokat egy félévben hat héten keresztül nem 

látogatja s mulasztását idejekorán be nem jelentette és kellő
leg nem indokolta, ismételni köteles az egész szemesztert.

19. §.
Aki valamely tantárgyból ismételt hallgatás után sem Elbocsátás 

tud vizsgaeredményt felmutatni, elbocsáttatik a főiskoláról. a főiskoláról.
Az elbocsátott hallgató szülei, illetőleg gyámja erről Írás

ban értesíttetnek.
20. §.

A vizsgálat eredményét a tanár a szorgalmi osztályzattal A vizsgálati 
egyszerre jegyzi be az indexbe a következő fokozat szerint: osztályzat, 
»jeles«, »jó«, »elégséges«. Elégtelen osztályzat nem jegyeztetik 
be, azért a vizsgálat eredményének hiánya rossz osztályzatnak 
tekintendő.

21 . §.

Oly hallgatók, a kik minden kötelező tantárgyból ered- Szakosztály- 
ménynyel vizsgáztak, a félév elején megváltoztathatják a változtatás, 
szakosztályt.
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Államvizsga.

Ösztöndíjak.

Aki azonban egy kötelező tantárgyból eredményt felmu
tatni nem bír, a szakosztályt csak a főiskola tanácsának enge
dőimével változtathatja meg, ha az utolsó félévben minden 
tantárgyból legalább jó szorgalmi osztályzata van. Ilyen esetben 
a hallgató annak a tantárgynak ismételt hallgatásától fölment
hető, ha az az újonnan választott szakosztály tantárgyai között 
nem foglaltatik.

Több vizsgálati eredmény hiányánál vagy csak elégséges 
szorgalmi osztályzatnál a szakiskola változtatása meg nem en
gedhető.

22. §.

Aki a bányászati és erdészeti főiskola valamely szak
osztályát, mint rendes hallgató, teljesen végezte és azután a 
választott szak körébe vágó. rendszeresen kezelt üzemeknél a 
megkívánt időn át gyakorlati szolgálatban állott, államvizsgára 
bocsáttatik és ha az »államvizsga szabályzat «-bán (111. és IV. 
fejezet) előírt követelményeknek megfelel, oklevelet nyer.

23- §•
A bányászati és erdészeti főiskolán a rendes hallgatók 

részére a következő ösztöndíjak vannak rendszeresítve:
a) két Ferencz József nevet viselő, egyenkint 600 K-t 

(aranyban) tevő ösztöndíj;
h) harmincz 600 koronás bányászati ösztöndíj;
c) harmincz 600 koronás erdészeti ösztöndíj;
cl) több 1000 koronás bányahatósági segélyző díj;
e) két 600 koronás erdészeti »Bedő Albert «-ösztöndíj;
f) két 600 koronás Volny József-féle bányászati ösztöndíj;
g) két 400 koronás gróf Andrássy Dénes-féle ösztöndíj, 

még pedig egy bányászati s egy erdészeti;
h) egy 90 koronás Goldbrunner-féle bányászati ösztöndíj;
i) egy a »Magyar Vas- és Gépgyárosok Egyesülete« által 

kitűzött 200 koronás bányászati ösztöndíj.
Az ösztöndíj élvezete amaz év szeptember havának végéig 

tart, amelyben az illető hallgató tanulmányait befejezi. Abban 
az esetben pedig, ha valamely hallgató tanulmányait a téli 
félévben fejezi be, ösztöndíja ugyanazon év február havának 
végével szűnik meg.
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Okleveles erdőmérnökök számára egy 2000 koronás állami 
ösztöndíj van rendszeresítve, melyet külön pályázat alapján 
az illetékes minisztérium adományoz a főiskolai tanács ajánlatára.

Az ösztöndíjak megüresedéséről a hallgatók minden alka
lommal pályázati hirdetmény útján nyernek értesülést.

24. §.

A főiskolán rendszeresített ösztöndíjakra csak olyan ren- Ösztöndíj- 
des hallgatók tarthatnak számot, a kik: adományozás

1. a folyamodvány benyújtása előtti félévben minden tan
tárgyból, akár kötelesek voltak belőle vizsgázni, akár nem, leg
alább jó szorgalmi osztályzatot nyertek és szorgalmuk a folyó 
félévben sem esik kifogás alá;

2. minden hallgatott tantárgyból, a melyből vizsgázni kö
telesek voltak, sikerrel vizsgáztak és jeles és jó osztályzataik 
száma az összes vizsgálati és rajzosztályzatok számának leg
alább 50% -át teszi;

3. jó magaviseletüek és vagyontalanok.
A vagyontalanság kimutatása hatóságilag kiállított sze

génységi bizonyítványnyal történik. Ennek tartalmaznia kell:
a) a folyamodónak nevét és illetőségét;
h) szüleinek állását, foglalkozását és ellátatlan testvéreinek 

számát;
c) szüleinek vagy esetleg a folyamodónak vagyoni álla

potát vagy jövedelmét;
d) a folyamodó vagy testvérei által netalán élvezett ösz

töndíj vagy segély minőségét és nagyságát;
e) az adóösszeget, a melyet a szülők vagy esetleg a fo

lyamodó fizet.

25. §.
Az ösztöndíjas hallgatók kivétel nélkül részt venni köte

lesek a tanulmányi utazásokon. Kötelesek továbbá, a második 
tanév befejezésétől kezdve, a nagy szünidőben üzemi szolgála
tot teljesíteni, megfelelő napidij mellett. Annak ellenőrzése 
végett, hogy a nagy szünidőt valóban gyakorlati ismeretek szer
zésére használták fel, a szünidő leteltével jelentést tartoznak 
benyújtani foglalkozásukról az illető üzem közvetlen vezető
jének, kinek észrevételei az indexbe bevezettetnek. A szünidei
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alkalmaztat ás alól a rektor ajánlatára csak az illetékes miniszter 
adhat felmentést.

26. §•

Ösztöndíjas
halJgató

szakosztály
változtatása.

A bányászati ösztöndíjat élvező hallgató nem léphet át 
az erdőmérnöki szakosztályba, viszont az erdészeti össztöndíjat 
élvező hallgató sem léphet át a bányászati szakosztályok egyikébe 
ösztöndíjának megtartásával.

Ha valamely bányászati ösztöndíjas hallgató a bányászati 
szakosztályok egy másikába lép át. ösztöndíját csak abban az 
esetben tarthatja meg, ha mindazokból a tantárgyakból, a me
lyeket az újonnan választott szakosztály tantárgyai közül már 
hallgatott, vizsgálati eredményt képes felmutatni.

A főiskola tanácsa azonban ettől kivételesen el is tekint
het s külön folyamodvány alapján szorgalom, jó magaviselet 
és előmenetel állal kitűnt bányászati ösztöndíjas hallgatónak, 
különösen, ha egy szakosztályt már elvégzett, megengedheti, 
hogy más bányászati szakosztályba való átlépés után meg
tartsa ösztöndíját akkor is, ha az ezen §. 1. pontjában foglalt 
föltételnek meg nem felelt. Ebben az esetben a hallgató az 
újonnan választott szakosztály már hallgatott tantárgyaiból a 
hiányzó vizsgákat a legközelebb tartandó rendes vizsgálatok 
alkalmával tartozik pótolni. A már hallgatott tantárgy vizsgá
lata ilyen módon kötelezővé válik és a vizsgálati eredmény 
hiányának ugyanaz a következménye, a melylyel bármely más 
kötelező tantárgyból való vizsgálati eredmény hiánya jár.

27. §.

Az ösztöndíj Az ösztöndíj ideiglenesen elvonatik:
ideiglenes aj  jia  a hangató a vizsgálatot a félév végén egy kötelező
elvonása. . , , , ,, , .tantárgyból ki nem állj a, vagy

b) letenni elmulasztja;
c) ha a hallgató egy tantárgyból, rajzból vagy gyakor

latból csak elégséges szorgalmi osztályzatot kap;
d) ha az egy félévben hallgatott kötelező tantárgyakból 

és a rajzokból nyert jeles és jó osztályzatok száma az ebben 
a félévben nyert összes osztályzatok számának a felét el 
nem éri;
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e) ha az ösztöndíj ideiglenes elvonását a főiskola tanácsa 
büntetésképpen kimondja (fegyelmi büntetés, elmaradás a ta
nulmányi utazásról).

Az a) és b) esetben elvont ösztöndíj csak akkor tehető 
folyóvá, ha a hallgató az első pótvizsgálatot kiállotta. A c) és 
cl) esetben az ösztöndíj egy félévre elvonatik és a hallgató a 
jövő félévben megtartott vizsgálatokat követő hónap elsejétől 
kezdve csak akkor lép ismét annak élvezetébe, ha az ekkor 
nyert vizsgálati eredményekben a jeles és jó osztályzatok száma 
75 % _°t tesz és az illető minden tantárgyból és rajzból jeles 
vagy jó szorgalmi osztályzatot nyert. Máskülönben az ösztön
díjat véglegesen elveszíti.

Az első négy esetben a visszatartott ösztöndíjból két havi 
részlet a főiskola segélyző-egyesülete javára esik.

28. §.
A hallgató véglegesen elveszíti az ösztöndíjat:
a) ha erkölcsi magaviseleté kifogás alá esik;
b) ha valamely tantárgyból vagy rajzból szorgalmi osztály

zatot nem kapott, vagy ha két vagy több tantárgyból, rajzból 
vagy gyakorlatból csak elégséges szorgalmi osziályzatot nyert;

c) ha egynél több kötelező tantárgyból a rendes vizsgá
latot ki nem állja, vagy

d) letenni elmulasztja;
ej ha valamely tantárgyat ismételni tartozik;
f) ha ez fegyelmi utón büntetésképpen mondatik ki;
g) ha előzetesen kieszközölt engedetem nélkül a nagy 

szünidő alatt gyakorlatra nem jelentkezett vagy gyakorlati al
kalmaztatásáról a megkívánt jelentést be nem adta.

A tanács azonban a 27. §. b) és a jelen §. d) és g) pont
jai alatt jelzett esetekben az ösztöndíj ideiglenes illetőleg vég
leges elvonásától eltekinthet, ha a hallgatónak megokolt folya
modványából vagy ez ennek alapján esetleg foganatosított 
vizsgálat eredményéből meggyőződött a felől, hogy a hallgatót 
nyomós okok akadályozták kötelességei teljesítésében.

Az ösztöndíj 
végleges 
elvonása.

29. §.

Az erdőmérnöki szakosztály hallgatói viselhetik a XI. fiz. 
osztályban levő kincstári erdőtisztek számára előírt egyenruhát

Egyenruha.
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Szabadság-
adas,

betegség.

A félévek 
kezdete és 

vége.

következő módosítással: kalapot aranyzsinór nélkül, sötétzöld 
selyem vagy szőrzsinórral és ugyanolyan anyagból készült makkal, 
ugyanolyan sipkát, mint a milyen az erdőtiszteké, az ezekben 
levő magyar korona helyett azonban az erdészeti szak érczből 
vert szokásos jelvénye alkalmazandó, a mely mérőcsőből, cse- 
metefuróból, kézi ívfűrészből és döntő fejszéből áll.

Az előírt oldalfegyvert csak kardbojt nélkül és csupán ün
nepélyes alkalmakkor szabad viselni.

30. §.
Ha valamely hallgató Selmeczbányáról fontos oknál fogva 

eltávozni kénytelen, egy napi szabadságért az illető tanárok
hoz tartozik fordulni.

Három napig terjedő szabadságért a rektorhoz, hosszabb 
szabadságért a főiskola tanácsához kell írásban folyamodni; 
ez azonban csak rendkívüli körülmények között adatik meg.

A ki betegsége miatt nem látogathatja az előadásokat, 
köteles ezt az illető tanároknál azonnal bejelentetni és mulasz
tását fölgyógyulása után legföljebb nyolcz nap alatt orvosi bi- 
zonvítványnyal igazolni.

Más helyről és idegen orvostól eredő bizonyitvány az 
illetékes politikai hatóság által láttamozandó.

31. §
Ha a hallgaló az előadásokat betegsége miatt egy fél

évben egyfolytában hat hétig nem látogathatja és idejében be
jelentett mulasztását a főiskolai tanács igazoltnak találta, akkor 
az illető, ha szorgalma különben kifogástalan, a vizsgálatokhoz 
bocsátható; hat hétnél tovább tartó betegség, úgyszintén hat 
heti, be nem jelentett vagy igazoltnak nem talált mulasztás a 
félév elvesztését vonja maga után (18. §.).

32. §.
A téli félév október hó 6-án, a nyári félév márczius hó 

6-án kezdődik; amaz február végéig, ez július végéig tart.
A karácsonyi szünet 12, legföljebb 14 napra terjed.
A húsvéti szünet virágvasárnappal kezdődik és a húsvéti 

ünnepeket követő keddel végződik.
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A pünkösdi szünet csak áz ünnepnapokra és a következő 
keddre szorítkozik.

Ha valamely hallgató a kiszabott szünidőt túllépi és hosz- 
szabb kimaradását kellően igazolni nem képes, mulasztása a 
szorgalmi osztályzat megállapításánál figyelembe jön. sőt eset
leg súlyosabb büntetéssel is járhat.

33. §.
Minden hallgató köteles a főiskola segélyző-egyesületének Egyesületek, 

tagjává lenni s e czímen 10 korona tagsági díjat a fölvétel társulatok, 
alkalmával lefizetni.

Az egyesület szervezetét és a segélyezésnek módozatait 
az egyesület szabályai határozzák meg.

34. §.
A főiskolai ifjúságnak szabadságában áll közművelődési 

jótékonysági és egyéb társas czélokra egyesületeket alakítani 
vagy oly társulatokban és egyesületekben részt venni, a melyek 
közügyekkel nem foglalkoznak és törvénybe nem ütköznek.

ilyen társulat vagy egyesület alakítását köteles annak 
elnöke vagy jegyzője a megalakulástól számított nyolcz nap 
alatt írásban bejelenteni a főiskola tanácsának, az egyesület 
alapszabályait, valamint tagjainak s tisztikarának névsorát jóvá
hagyás végett bemutatni, az összejövetelek helyét megnevezni 
és esetről-esetre tudomására hozni az egyesületben beállott 
minden változást. Mindezeknek betartásáért az elnök, a jegyző 
s a választmányi tagok együttesen felelősek.

A tanácsnak jogában áll oly társulatot vagy egyesületet 
feloszlatni, a melyet az ifjúságra bármely irányban károsnak 
tart, vagy a melynek elnöke a föntebbi bejelentést megtenni 
elmulasztotta.

Ellenszegülés esetén a társulat elnöke és jegyzője elbo- 
csáttatik a főiskoláról s a társulat többi tagjai egyenkint 
fenyíthetők.

35. §.
A hallgatók közt felmerülő s esetleg becsületbe vágó Becsületszék. 

ügyek elintézésére az ifjúság kebelében fennálló becsületszók 
van hivatva, a melynek elnöke a főiskolai tanácsnak egy évre 
kiküldött tagja.
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A becsületszék 14 rendes és 7 póttagból áll, a kiket a 
hallgatók minden tanév kezdetén általános szótöbséggel egy 
tanév tartamára saját kebelükből választanak.

A választás a rektor felhívására, a kiküldött tanár elnök
lete alatt, a főiskola valamely helyiségében ejtetik meg.

Választó minden hallgató, a ki a választáskor fegyelmi 
vizsgálat alatt nincs, vagy a kinek büntetést kiállani nem kell; 
választhatók pedig csak oly hallgatók, a kik feddhetetlen maga- 
viseletüek, fegyelmi vizsgálat alatt nem állanak s fegyelmileg 
büntetve nem voltak.

Ha a becsületszéknek valamely tagja a tanév folyamán 
fegyelmi büntetés alá esik, a becsületszék tagja tovább nem 
lehet és helyét az elnök által behívott póttag foglalja el.

Ugyanez áll be akkor is, ha valamely rendes tag a meg
jelenésben gátolva vagy a tárgyalásban érdekelve van.

A választás eredményét a főiskola tanácsának kell meg
erősítés végett előterjeszteni.

A választás megerősítése után a rektor kihirdeti a becsü
letszék tagjainak névsorát és a becsületszék további szervezé
sére időt és helyet tűz ki.

Ekkor az elnök a becsületszéket az alelnök és két jegyző 
választása végett a kitűzött napra és helyre összehívja. Az itt 
megejtett választásról fölvett jegyzőkönyv, a melyet az újonnan 
megválasztott jegyzők vezetnek, a főiskola tanácsának haladék 
nélkül fölterjesztendő.

A becsületszéket mindig az elnök hívja össze, még pedig 
saját kezdeményezésére vagy valamely becsületszéki tag indít
ványára; utóbbi esetben előre kell közölni az elintézendő tárgyat 
az elnökkel, hogy a tanácskozás napirendjét megállapíthassa és 
megtartása fölött őrködjék.

Az ülésekről fölvett jegyzőkönyveket az elnök s az egyik 
jegyző írja alá. Ezek a jegyzőkönyvek az elnöknél őriztetnek.

Csekélyebb jelentőségű ügyek tárgyalása alkalmával az 
elnök belátása szerint átadhatja az ülés vezetését az alelnöknek.

A becsületszék névszerinti szavazással mondja ki a vádlott 
felett a »hibás«-t vagy »nem hibás«-t és a fegyelmi szabályok
nak megfelelő büntetést a jegyzőkönyvben indítványozhatja; de 
a továbbiak iránt a főiskola tanácsa intézkedik.
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Határozatképes a becsületszók, ha legalább tíz (10) tagja 
van jelen. Szavazategyenlőség esetén a marasztaló Ítélet emel
kedik érvényre. Panaszt emelni az elnöknél, vagy valamely 
becsületszéki tagnál lehet; utóbbi köteles erről az elnököt 
értesíteni.

36. §.
A hallgatók illedelmes magaviseletét tanúsítani és a fenn- Fegyelem, 

álló főiskolai szabályok, vagy a főiskola tanácsa által e czélra 
kibocsátott rendeleteket megtartani kötelesek.

Ama hallgatók, kik ezek ellen vétenek, különösen a kik 
a rendet és csendet feltűnően megháborítják, a tanczélokra 
szolgáló intézményeket, taneszközöket és gyűjteményeket meg
károsítják, a kik folytonos hanyagságot vagy illetlen magavise
letét tanúsítanak, erkölcstelen vagy boszszantást gerjesztő tények 
által közbotrányul szolgálnak, vagy a rend és csend érdekében 
működő közegeket vagy saját tanulótársaikat megsértik, kihá
gásuk mértékéhez képest fegyelmi eljárás alá esnek.

37. §.

Fegyelem tekintetében a hallgatók a bányászati és erdé
szeti főiskola tanácsa alatt állanak; rendőri tekintetben a rend
őri hatóságnak, polgári ügyekben pedig a rendes bíróságnak is 
alá vannak vetve.

38. §.
Ha valamely hallgatót a fennálló köztörvények vagy ren

deletek áthágása miatt más hatóság elitéit, ellene a kihágásnak 
a főiskolai rendre vagy a főiskola becsületére való kihatásához 
képest a főiskola tanácsa is megindítja a fegyelmi eljárást.

39. §.
A főiskola vagy egyes szakosztályainak hallgatói, mint 

ilyenek, együttvéve testületet nem képeznek, testületileg gyűlé
seket nem tarthatnak, sem testületeket illető működéseket nem 
gyakorolhatnak.

40. §.
A főiskolai épületek helyiségeiben a felmerülő szükséghez 

képest rendezett gyűlésekben tárgyalhatják ugyan a hallgatók 
az őket illető ügyeket, de az ily gyűlésekhez a tanácskozás
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tárgyának bejelentése mellett előre kell kikérni a főiskola rek
torának engedélyét.

A rektor ítéli meg, váljon a tárgy megfelel-e a főiskolai 
szabályok szellemének és ha azt ilyennek találja és a gyűlés a 
főiskolai rendet nem veszélyezteti, gyűlés-helyet rendel.

Azok, kik ez engedélyt szorgalmazzák, a főiskolai ható
ságok irányában kezességet vállalnak a rend fentartása és a fő
iskola szabályainak a gyűlésben leendő pontos megtartása iránt.

41. §.
A rektor vagy az őt képviselő tanár megjelenhetik a 

hallgatók gyűlésein és ha a gyűlés eltér a főiskolai szabályoktól 
vagy a kitűzött czéltól, megintheti a gyűlésezőket és szükség 
esetén feloszlathatja a gyűlést.

42. §.
Csak a főiskola hallgatói és tanárai jogosultak ilyen gyű

lésekben részt venni.
A gyűlés rendezői (40. §.) a szabályzat megtartásáért 

felelősek.
43. §.

Az ifjúság által rendezett mulatságokhoz, fölvonulásokhoz 
s ünnepélyekhez, a mennyiben azok nyilvános helyen tartatnak, 
nemcsak a rendőri hatóság engedelme, hanem a főiskola rek
torának előleges beleegyezése is szükséges; eme föltételek pontos 
betartásáért a rendezők együttesen felelősek.

44. §.

A főiskola m inden polgára köteles igazoló jegyét mindig  
magával hordani és azt az erre hivatott, szolgálatban levő 
hatósági közegek fölszólítására előmutalni s átadni; ellen
kező esetben rendőri eljárásnak vagy fegyelmi büntetésnek lesz 
kitéve.

Ha valamely hallgató igazoló jegyét elveszíti, köteles ezt 
a titkárnál azonnal bejelenteni, a hol 2 koronának a főiskolai 
segélyző-egyesület javára való lefizetése után az igazoló jegy 
másolatát kapja.
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45. g.
Fegyelmi kihágásokra a vétség nagyságához és ismétlő

déséhez képest a következő büntetések szabhatók:
1. Megintés és figyelmeztetés a szakosztály főnöke részéről 

négyszemközt.
2. Megrovás a rektor részéről a főiskolai tanács szine 

előtt és pedig vagy egyszerűen vagy súlyosbítva:
a) az ösztöndíj ideiglenes,
b) az ösztöndíj végleges elvonásával;
c) azzal a kijelentéssel, hogy ismételt, habár kisebbszerű 

kihágás esetén a főiskolából való kizárás fog bekövetkezni.
3. Kizárás a főiskolából 1—4 félévre.
4. Kizárás a főiskolából örökre.
5. Kizárás az összes hazai főiskolákból.
A jelen § 2. c) pontja alatt jelzett kijelentésnek tudomásul 

vételét köteles a megfenyített hallgató mindenkor sajátkezű 
aláírásával igazolni.

Meg nem felelő erkölcsi magaviselet feltétlenül végleges 
kizárást von maga után.

A büntetések nemcsak egyenkint, hanem egyesítve is al
kalmazhatók.

Ellenszegülés a főiskola tanácsának határozata vagy a 
kiszabott büntetések ellen mindenkor végleges kizárással fe- 
nyíttetik.

Az elbocsátásról úgy a szülők vagy gyámok, mint a hely
beli rendőri hatóság is értesíttetnek.

46. §.
Ha a főiskola valamely polgára tanulmányainak befeje- Elmenetel a 

zése folytán vagy bármi más okból elhagyni akarja a főiskolát, főiskoláról, 
ezt a szándékát a titkárnak bejelenteni és igazoló jegyét át
adni tartozik. A titkár ebből kifolyólag ellátja az átadott indexet 
az elbocsátásra vonatkozó záradékkal s azt a rektorral együtt 
aláírja.

A ki ellen a főiskola fegyelmi bizottságánál vagy a be
csületszéknél fegyelmi eljárás van folyamatban, annak indexét 
az ügy lebonyolítása előtt záradékkal ellátni nem lehet.

A ki kilépését a vizsgálatok közt jelenti be, annak indexe 
csak a félév befejezése után látható el záradékkal; ha pedig
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vizsgálati osztályzatok hiánya mialt amúgy is elbocsáttatnék a 
főiskoláról, kilépése nem tekinthető önkéntesnek.

A záradékban a szakosztály teljes elvégzése (a mi egy
szersmind az áll am vizsgálatra való bocsátásnak is egyik szabály- 
szerű föltétele) csak akkor igazoltatik, ha ax index tulajdonosa 
a választott szakosztály tantervében foglalt összes tantárgyakat 
hallgatta s azok mindegyikéből eredménynyel vizsgázott. Ebben 
az esetben az index záradéka a következő:

»Hogy N. N úr a . . .  szakosztályt (esetleg mint ösztön
díjas) a kötelezőleg előírt összes tantárgyakból tett vizsgálatok 
alapján teljesen elvégezte és ez alatt az egyes félévekben az 
index belső lapjain kimutatott magaviseletét tanúsította, hiva
talosan bizonyítjuk«.

Ellenkező esetben, azaz ha a hallgató a kötelező tantárgyak 
valamelyikét nem hallgatta, avagy ha egy vagy több tantárgyból 
vizsgálati eredménye hiányzik, az index záradéka a következő:

a) Önkéntes kilépés esetében: »Az index tulajdonosa 
N. N. úr, önként megszűnt a főiskola polgára lenni«.

b) Elbocsátás esetén: »Az index tulajdonosa, N. N. úr, 
megszűnt a főiskola polgára lenni«.

A végzett szakosztály összes tantárgyai s a nyert osztály
zatok, könnyebb összehasonlítás czéljából. az index egyik lapján 
együttesen is ki vannak mutatva.
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III. FEJEZET.

Bányászati államvizsga-szabályzat.

47. §.
A m. kir. bányászati és erdészeti főiskolán szerzett tudo

mányos képzettségnek, de különösen az elméleti szakismeretek 
gyakorlati helyes alkalmazásához megkivánt képességnek iga
zolása végett a főiskolán a bányamérnöki, fémkohómérnöki és 
a vaskohómérnöki szakokból államvizsgák tartatnak.

48. §.
Államvizsgához csak azok bocsáthatók, a kik előlegesen 

igazolják:
1. hogy feddhetlen erkölcsüek;
2. hogy a gimnáziumi vagy reáltanodái érettségi vizsgát 

letették;
3. hogy szaktanulmányaikat a hazai vagy azzal egyenrangú 

valamely külföldi főiskolán mint rendes hallgatók teljesen el
végezték;

4. hogy az egyes szakosztályokra kötelező s az I. fejezet
3. §-ában elősorolt tantárgyakat hallgatták és azoknak mind
egyikéből legalább elégséges eredménynyel kolloquáltak vagy 
vizsgáztak. Megjegyzendő, hogy valamely szakosztály encziklo- 
pédikus tantárgyát egy más szakosztály ugyanazon, de terjedel
mesebben előadott tantárgya helyettesítheti; ennek ellenkezője 
azonban nem engedhető meg.

Más egyenrangú főiskolán hallgatott tantárgyak is beszá
míttatnak, ha a jelentkező indexekkel vagy bizonyítványokkal 
kimutatja, hogy kérdéses tantárgyakból az előadásokat látogatta 
és eredménynyel vizsgázott.

5. Igazolniok kell egyszersmind a jelentkezőknek, hogy 
tanulmányaik befejezése után a választott szak körébe tartozó

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



28

rendszeres üzemnél legalább két évig gyakorlati szolgálatban 
állottak.

Kivételt képeznek a bányahatósági szolgálatra készülő, 
bányamérnöki szakosztályt végzett ifjak, a kik valamely rend
szeres bányaüzemnél, illetőleg a bányahatóságnál töltött egy 
évi gyakorlat után bocsáthatók az államvizsgához, ha a fenálló 
törvények és szabályok szerint megkivánt jogi képzettséget ki
mutatni képesek és ha a fennebbiekben elősorolt egyéb köve
telményeknek is megfeleltek.

A főiskolán alkalmazott tanársegédek csak abban az 
esetben bocsáttatnak államvizsgához, ha a szünidők alatt vala
mely bányánál, kohónál vagy vasgyárnál gyakorlati szolgálatot 
is teljesítetlek.

49. §.
Az államvizsgák minden év október és márczius hónap

jaiban tartatnak.

50. §.
Az államvizsga letételének engedélyezéseért a 48. §. értel

mében felszerelt és bélyeggel ellátott folyamodványok a főiskola 
rektorához küldendők be, a ki azokat határozathozatal végett a 
főiskola tanácsának mutatja be.

A jelentkezés határideje a márcziusi államvizsgákhoz 
január 15-én, az októberiekhez július 15-én telik le.

51. §.
Minden szigorló köteles azokról a szakdolgokról, melyeket 

gyakorlati szolgálata alatt az üzem körében végzett, látott és 
tapasztalt, egy terjedelmes, kimerítő, a netalán szükséges raj
zokkal ellátott, önállólag kidolgozott, saját nézeteinek nyilvá- 
nitásával kisért és sajátkezüleg írt szakbeli leírást beterjeszteni 
a főiskola rektorához és pedig legkésőbb február hó 15-ig, ille
tőleg szeptember hó 15-éig.

52. §.
Minden államvizsgáért 50 korona vizsgálati díj fizetendő, 

melyet, a nyert engedély előmutatása mellett, a főiskola titká-
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ránál kell letenni, az oklevél kiállításáért járó összeggel együtt. 
Az a szigorló, ki az államvizsgát nem állotta ki, a vizsgálati 
díj visszaszolgáltatására igényt nem tarlhat.

53. §.
Az államvizsgák zárt helyen, felügyelet alatt készítendő 

írásbeli vagy tervezési dolgozatokból, laboratóriumi munkála
tokból és nyilvános szóbeli vizsgálatból állanak.

Az írásbeli vizsgálat mindenkor megelőzi a szóbelit.

51  §.
Az írásbeli vizsgálatok és laboratóriumi munkálatok tár

gyát minden alkalommal a vizsgáló-bizottság határozza meg.

55. §.
A vizsgáló-bizottság tagjai:
1. a m. kir. pénzügyminisztérium által kiküldött biztos;
2. a főiskola rektora, illetőleg, ha az erdészeti szaktanár, 

a prorektor, mint elnök;
3. a vizsgálati tárgyak tanárai;
4. gyakorlatban működő szakférfiak, kiknek nemcsak joguk, 

hanem feladatuk is, hogy a nyilvános szóbeli vizsgákon, mint 
examinátorok, a tanárokkal egyaránt közreműködjenek.

A m. kir. pénzügyminiszter, az országos magyar bányá
szati és kohászati egyesület meghallgatása után, 5 évről 5 évre 
20 állandó tagot — és pedig a bányamérnöki szakból 8, a 
vaskohómérnöki szakból 8, a fémkohómérnöki szakból pedig 4 
szakembert jelöl ki a vizsgáló-bizottságba az állami- és magán 
üzemeknél alkalmazott műszaki tisztviselők sorából; az állandó 
bizottság tagjai közül pedig esetől-esetre legalább egy-egy exa- 
minátort hív meg az államvizsgához.

A vizsgáló-bizottság helyben nem lakó tagjai a VI. fizetési 
osztálynak megfelelő napidíj és útiköltség megtérítésében ré
szesülnek.

56. §.
A vizsgáló-bizottság az írásbeli vizsgálaton benyújtott dol

gozatokat a szóbeli vizsga előtt megbírálja és ennek alapján 
határozza el, hogy vájjon a szigorló szóbeli vizsgára bocsátható-e 
vagy nem.
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57. §.
A vizsgálat befejeztével a vizsgáló-bizottság a házi dolgo

zatok, az írásbeli vizsga, laboratóriumi munkálatok és a szó 
beli feleletek alapján szótöbbséggel határozza meg a vizsga- 
eredményt, illetőleg osztályzatot.

58. §.
Kik az államvizsgát minden tekintetben kellő sikerrel 

kiállották, oklevelet nyernek.

59. §.
Az oklevelekben háromféle osztályzat használtabb a ké- 

pességi fokozat megjelölésére, a mennyiben ki van tüntetve, 
hogy a szigorló »elégséges«, »jó« vagy »jeles« eredménynyel 
állotta ki az államvizsgát.

60. §.
Az oklevél, kivánság szerint, vagy erős papíron vagy 

pergamenten függő pecséttel adatik ki, a főiskola rektora és a 
szakosztály főnöke által aláírva.

Az oklevél kiállításáért, a bélyegilletéken kívül, az első 
esetben 15 korona, a második esetben 20 korona fizetendő a 
titkári hivatalban.

61. §.
Azok, kik az államvizsgát kellő sikerrel ki nem állják, 

azt még egy ízben ismételhetik. A vizsgálati díj ismétlés esetében 
újólag fizetendő.

Az a szigorló, a ki másodszor sem állotta ki az állam
vizsgát, harmadszor már nem bocsátható vizsgára, kivévén, ha 
a bizottság a második vizsgálat alkalmával egyhangúlag oda 
nyilatkozott volna, hogy az illetőnél tapasztalt képesség mellett 
alapos remény van arra, hogy az államvizsgát harmadízben 
sikerrel teszi le.

62. §.
Kik egynél több szakosztályt (pl. bányamérnökit és vas

kohómérnökit) végeztek, azok az államvizsgákat az illető sza
kokból vagy egyszerre vagy külön tehetik le. Első esetben mind
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a két szaknak tantárgyai képezik az államvizsga tárgyát, má
sodik esetben pedig az első államvizsga csak egy szakra vo
natkozik s a másik szaknak különleges tantárgyai, melyek az 
előbbi államvizsgán elő nem fordultak, egy második államvizsgán 
vétetnek elő.

63. §.
Az egyes szakosztályok államvizsgájának tárgyai, elméleti 

és gyakorlati szempontból véve, a következők:

A) A bányamérnöki szakosztálynál.
1. Bányaműveléstan.
2. Bányajog.
3. Kőszén- és érczelőkészítés.
4. Bányagéptan.
5. Bányaméréstan.
6. Geodézia.
7. Ásványtan
8. Alkalmazott geológia (telérképződéstan, kőzettan).
9. Középítészet.

B) A kohómérnöki szakosztálynál.
1. Elemzővegytan.
2. Vegyészeti iparműtan.
3. Kémlészet.
4. Fémkohászat.
5. Pénzverészet.
6. Fémjelzés és fémbeváltás.
7. Kohótelepek tervezése.
8. Középítészet.
9. Fémkohászati géptan.

C) A vaskohómérnöki szakosztálynál.
1. Vaskohászattan.
2. Vaskohók tervezése.
3. Öntészet.
4. Tüzeléstan.
5. Vaskémlészet gyakorlati része.
6. Középítészet.
7. Vasgyári gépek.
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64. §.
Az oklevél szövege következő:

Oklevél.
Mi, a m. kir. bányászati és erdészeti főiskola rektora és 

a tanártestület nevében a ________________szakosztály fő
nöke____________________urat, ki__________ született, tanul
mányait__________________végezte és ezen képességi okmány
megszerzésére a m. kir. bányászati és erdészeti főiskolán sza
bályszerűen tartott________mérnöki államvizsgát a__________
(tantárgyak elősorolva a 63. §-ból)_________ eredménnyel ki
állotta, Ő Csász. és Apóst. Királyi Felsége által reánk ruházott 
hatalomnál fogva ezennel okleveles (bánya-, fémkohó-, vas
kohó) mérnöknek nyilatkoztatjuk.

Minek hitelére ezen oklevelet kiadtuk és a m. kir. bányá
szati és erdészeti főiskola nagyobb pecsétjével, valamint saját 
aláírásunkkal megerősítettük.

A m. kir. bányászati és erdészeti főiskola rektora (kö
zépen).

A szakosztály főnőké (jobb felől).
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IV. FEJEZET.

Erdészeti államvizsga-szabályzat.

65. §.

Az 1879. évi XXXI. törvényczikkbe iktatott erdőtörvény 
értelmében alkalmazandó erdőtisztektől megkivánt szakkép
zettség, valamint általában az erdőgazdaság önálló vezetésére 
szükséges képesség mértékének megbírálása végett erdészeti 
államvizsga tartatik, melynek czélja az, hogy a 66. §. szerint 
szakférfiakból alkotott vizsgáló bizottság megitélje, vájjon a je
lölt az erdőgazdaság önálló vezetésére szükséges elméleti és 
gyakorlati képzettséggel rendelkezik-e.

66. §.

A vizsgáló bizottság áll: az elnökből és három vizsgáló 
biztosból, kik közül az elnök által megbizott a jegyzőkönyvet 
is vezeti.

67. §.
A vizsgáló bizottság elnöke a m. kir. országos főerdőmester 

vagy helyettese.
Vizsgáló biztosok gyanánt azok a bizottsági tagok mű

ködnek, a kiket az elnök a földmivelésügyi miniszter által az 
»Országos Erdészeti Egyesület« meghallgatásával 6 évről 6 évre, 
államvizsga bizottsági tagnak kinevezett 20 (húsz) szakképzett 
erdész közül az államvizsgához esetről-esetre meghív.

Az államvizsgához csak az bocsátható, a ki hiteles ok
iratokkal előlegesen igazolja, hogy:

a) feddhetlen életű;
b) főgimnáziumon vagy főreáliskolán az érettségi vizsgát 

sikerrel letette;
c) a selmeczbánvai m. kir. bányászati és erdészeti fő

iskolán vagy azzal egyenrangú valamely más szakintézeten a
3
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selmeczbányai bányászati és erdészeti főiskola erdőmérnöki 
szakosztálya számára előirt összes tantárgyakból a vizsgákat 
sikerrel letette, (a ki a m. kir. tudományegyetemeken vagy a m. 
kir. műegyetemen némely a selmeczbányai m. kir. bányászati 
és erdészeti főiskola rendes hallgatói számára előírt tantárgya
kat hallgatott, azokból kielégítő vizsgaeredményt mutat fel, attól 
ezen tantárgyakra nézve a selmeczbányai bányászati és erdé
szeti főiskola részéről külön bizonyítvány nem kívántatik);

cl) a fennebb említett vizsgák letétele után legalább 2 
(kettő) évig rendszeresen kezelt erdőgazdaságnál gyakorlati 
szolgálatban állott és végül

e) ha mindazokról az erdészeti szakdolgokról, melyeket 
gyakorlati szolgálata alatt az erdőgazdaság körében látott és 
végzett, önállóan kidolgozott, sajátkezűleg írt leírást mutat be.

A szakleírást a jelöltnek elöljáró tisztviselője a követ
kező záradékkal látja el: »Igazolom, hogy ezen szakleírás n. n. 
(folyamodó neve kiírandó) készítette és hogy az abban foglaltak 
a valóságnak megfelelnek.«

69. §.
Államvizsga évenkint kél szer: tavaszszal és ősszel tar- 

tatik Budapesten a földmívelésügyi minister által kitűzött he
lyen és időben.

Az államvizsga ideje a »Budapesti Közlönyében, a »Föld
művelési Értesítő«-ben, az »Országos Erdészeti Egyesület - szak
közlönyében az »Erdészeti Lapokéban közhírré tétetik.

Az államvizsgát letenni szándékozók tartoznak a jelen 
szabályzat 68. §-a értelmében felszerelt és szabályszerű bélyeg
gel ellátott folyamodványukat a tavaszi államvizsgához leg
későbben február hó, az őszihez pedig augusztus hó végéig a 
vizsgálóbizottság elnökéhez bérmentve beküldeni.

70. §.
A vizsgálóbizottság elnöke a folyamodványokkal beter

jesztett leczkekönyveket (Index) és egyéb vizsgálati bizonyít
ványokat a törzskönyvi adatokkal való összehasonlítás végett a 
selmeczbányai m. kir. bányászati és erdészeti főiskolának küldi 
meg s azokat visszaérkezés után a folyamodványokkal és egyéb 
okiratokkal együtt véleménye kíséretében a földmívelésügyi 
miniszterhez terjeszti fel.
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Államvizsga-díj fejében 50 (ötven) korona fizetendő, me
lyet a jelölt, közvetlenül a vizsga megkezdése előtt, a föld- 
mívelésügyi miniszter által e czélból kiküldött számvevőségi 
tisztviselő kezéhez lefizetni tartozik.

Azon jelöltnek, ki vagyontalanságát hitelt érdemlően iga
zolja, a vizsgadíj részben vagy egészben kivételesen elengedtetik, 
a mi az államvizsgához való bocsátásért benyújtott folyamod
ványban egyidejűleg kérhető.

72. §.
Az államvizsga szóbeli és Írásbeli részből áll s az erdé

szeti tudományok következő ágazataira terjed ki:
a) erdészeti növénytan, növénykórtan, talajtan és ég

haj lattan;
b) erdőművelés, erdővédelem, erdőhasználat és erdészeti 

iparműtan;
c) erdőbecslés, erdőérték- és nyereségszámítás és erdő

rendezés;
cl) erdészeti szállító eszközök és berendezések;
e) erdészeti földmérés és építkezés;
f) vadászattan;
g) erdészeti statisztika, adminisztráció és gyakorlati köz- 

igazgatás;
h) magyarországi erdészeti, vadászati törvények, szabályok 

és rendeletek, valamint az erdőgazdaságot illető birtokrendezési 
és adótörvények.

73. §.

Az írásbeli vizsga zárt helyen s a vizsgálóbizottság leg
alább két tagjának felügyelete alatt az államvizsga első nap
jának délelőtti 9 órájától délután 6 óráig tart.

Az írásbeli vizsga tárgya három szakkérdés, melyeket az 
elnök és a vizsgáló biztosok az államvizsga előtti napon a 
selmeczbányai bányászati és erdészeti főiskolától s az »Orszá
gos Erdészeti Egyesületitől ez iránt bekivánt javaslatoknak 
figyelembe vételével együttesen állapítanak meg.

3*
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74. §.
A jelölt a kérdéseket külön-külön íven önállóan kidol

gozni s mihelyt valamely kérdést megfejtett, azt az elnöknek 
vagy a vizsgáló biztosok valamelyikének azonnal átadni tar
tozik.

A kérdések kidolgozásánál az elnök megállapította segéd
könyveken kívül (Erdészeti segédtáblák, Erdészeti zsebnaptár) 
semmi más könyvet vagy irományt használni nem szabad.

75. §.

A szóbeli vizsga •nyilvános s arra az ez iránt érdeklődők 
az elnöktől kérnek bebocsáttatást.

76. §.
A jelöltek a szóbeli vizsgára, a melynek tartama egy je

löltnél 1 V2 óránál kevesebb nem lehet és 2 óránál tovább 
nem terjedhet, abban a sorrendben tartoznak jelentkezni, a 
mint az az írásbeli vizsga kezdetén e végből megtartott sors
húzás útján megállapíttatott.

Ha valaki e sorshúzás megállapította sorrend szerint (kel
lően igazolt ok miatt) a vizsgára nem jelentkezik, a vizsgát 
csak soron kívül vagyis akkor teheti le, ha az. összes többi 
jelölt a vizsgát letette.

77. §.
A vizsga eredményét a bizottság a házidolgo^at, továbbá 

az írásbeli kérdések megfejtése és a szóbeli feleletek alapján 
egyetértőén, vélemények eltérése esetén pedig szótöbbséggel 
hozott határozat szerint állapítja meg s a jelöltnek a vizsga 
napján élőszóval kihirdeti.

A szavazatok egyenlő száma esetén az elnök szavazata
dönt.

78. §.
Az államvizsga letételéről a következő szakaszban körül

írt szövegű, függő pecséttel és a vizsgáló bizottság tagjainak 
aláírásával ellátott oklevél fog kiadatni, melyben a kiteendő 
képességi fokozatok a következők: »képesített« vagy »kitünte
téssel képesített.«

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



37

79. §.

Az erdészeti államvizsgáról szóló oklevél szövege a kö
vetkező:

Oklevél.
Mi, az erdészeti államvizsga bizottság alulirt elnöke és

tagjai____________________ urat, ki__________  n____________
vármegyében______________ben született, és szaktanulmányait
a selmeczbányai m. kir. bányászati és erdészeti főiskola erdő
mérnöki szakosztálya hallgatói számára előírt tantervnek 
megfelelően elvégezte, a nagyméltóságú m. kir. földmívelésügyi
miniszter urnák________évi________számú rendelete alapján
Budapesten (évszám betűkkel kiírva)_____ év.'._______ hó____
napjain megtartott erdészeti államvizsga alkalmával az erdé- 
dészeti tudományokból megvizsgálván, az erdőgazdaság önálló 
vezetésére .Jt?tunte* ^ j ^ ê tettliek találtuk, a ránk ruházott hata 
lomnál fogva ezennel okleveles erdőmérnöknek nyilatkoztatjuk, 
minek hiteléül részére az államvizsga bizottság nagy pecsétjé
vel ellátott és saját aláírásunkkal megerősített ezen oklevelet 
kiszolgáltattuk.

Kelt Budapesten,___ évi__________________ hó____n.

Az erdészeti államvizsga 
bizottság elnöke:

Az erdészeti államvizsga 
bizottság tagja:

N. N.
m. kir. orsz. főerdőmester.

N. N. aláirása. 
N. N.
N. N.

(Az erdészeti államvizsga bizottság nagy pecsétje.)

80. §.
Az oklevél kiállításáért a bélyegilletéken kívül díj nem 

fizetendő, s annak költségeit, valamint az államvizsga meg
tartásával egybekötött egyéb kiadásokat az országos erdei alap 
fedezi, ennek fejében azonban a befizetett vizsgadíjak nevezett 
alap javára vételeztetnek be.

81. §.
Az, a ki képesítést nem nyert, rendszerint legfeljebb még 

kétszer, még pedig a vizsgáló bizottság által a jelölt készült
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ségéhez képest megállapítandó félévi, esetleg egy évi gyakorlati 
szolgálat után bocsájtható államvizsgához. Ezen kívül csak ki
vételesen adhat a földmívelésügyi m. kir. miniszter engedélyt 
további vizsgaletételre.

Az ismételt megjelenésre az engedély a fennebbiek értel
mében kérendő s a vizsgadíj minden ismétlés esetében újólag 
fizetendő.

82. §.
Az államvizsga folyamáról jegyzőkönyv veendő fel, mely

nek a megtörténtek felsorolása mellett tartalmaznia kell azt 
is, hogy a jelöltek a kiérdemelt képességi fokozatokat egyhan
gúlag vagy szótöbbséggel nyerték el.

A jegyzőkönyvet, valamint az írásbeli dolgozatokat az 
elnök a földmívelésügyi miniszterhez terjeszti fel, ki a jegyző
könyvet hiteles másolatban a selmeczbányai bányászati és 
erdészeti főiskolának beküldi.

83. §.
A vizsgáló bizottság elnöke és a vizsgáló biztosok napidíj 

és útiköltség megtérítésben részesülnek, mi iránt a földmívelés
ügyi miniszter külön rendeletben intézkedik.

84. §.
Jelen szabályzat csak azokra a jelöltekre érvényes, a kik 

a selmeczbányai bányászati és erdészeti főiskola erdőmérnöki 
szakosztályát az 1904—1905. tanév elejétől életbe léptetett uj 
tanrendszer alapján végezték; a régi tanrendszer alapján vég
zett jelöltekre nézve pedig érvényben marad a m. kir. föld
mívelésügyi miniszter által az 1899. évi 76,866. szám alatt ki
adott szabályzat.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.










