
Az új építőipari törvénytervezet. 

A z építőipar gyakorlását több évtizedes múltra vissza
tekintő törvény szabályozza, amelynek rendelkezései ma 
már nem állnak összhangban egyrészt a változott gazda
sági élet, ele másrészt a folyton fejlődő műszaki tudomá
nyok követelményeivel sem. 

Ezért a magyar mérnöki karnak régi óhajtása az, hogy 
ezt a kérdést új, a mai gazdasági viszonyoknak és a mű
szaki tudományok fejlettségének megfelelő törvényes ren
delkezéssel szabályozzák. 

Szükség van egyrészről arra, hogy a kontárok beavat
kozásától úgy az építtető közönség, mint az építkezések 
túlnyomó részét vállalatikig végeztető állami adminisztrá
ciók is meg legyenek kiméivé s a személyes vagyonbizton
ságnak a középítkezésekhez fűződő érdekei megfelelő biz
tosítékokkal bástyáztassanak körül, de másrészről szükség 
van arra is, hogy az egész művelt világban előnyösen is
mert a magyar mérnöki kar tudása és hozzáértése is necsak 
a tervezésnél jusson megfelelő szerephez, hanem saját ter
veinek keresztülvitelénél is a megfelelő gyakorlati előnyök
ben részesüljön. 

A kereskedelmi minisztérium illetékes osztályai az ér 
dekeltek régi óhajának engedve, az építőipari törvény
ről új tervezetet'készítettek, amely tervezet jelenleg az ér
dekképviseleteknél és az érdekelt erkölcsi testületeknél 
tárgyalás alatt áll. 

A törvény intézkedései a magyar erdőmérnöki kar ér 
dekeit is jelentékenyen érintik, mert hiszen nemcsak az er
dőgazdasággal közvetlenül kapcsolatos út, vasút, víz és 
magas építkezési teendők foganatosítását szabályozzák, de 
egyúttal körvonalazni fogják azokat a korlátokat is, 
amelyeken belül a magyar erdőmérnöki kar a nyilvános és 
magánépítkezések keresztülviteléből is részt kérhet és azok 
kai egyáltalán foglalkozhat is. 

A z egyesület Igazgató Választmánya e havi ülésében 
fog foglalkozni a törvénytervezettel és bizonyára mindent 



el fog követni abban az irányban, hogy az erdőmérnöki kar 
részére ne csak a saját speciális szakteendőivel kapcsolatos 
építkezések terén eddig élvezett szabad mozgást biztosítsa, 
hanem — természetesen megfelelő gyakorlat és egyéb elő
feltételek mellett — az erdőmérnököknek az általános épí
tőiparban való elhelyezkedését is megkönnyítse. 

Maguknak az erdőgazdáknak is számottevő érdekük 
fűződik ahhoz, hogy különösen az alkalmazott erdőtisztek-
nek e téren biztosított törvényes jogai továbbra is fennma
radjanak és ne kelljen annak a birtokosnak, aki szakkép
zett erdőmérnököt alkalmaz, gazdasági építkezéseihez külön 
specialistát alkalmaznia. 

Reméljük, hogy az az egyetértés, amely a magyar mér
nöki kar egyes szakcsoportjai között különösen a legutóbbi 
években kifejlődött, ezúttal is megtalálja a leghelyesebb 
utat airra, hogy a közérdek legteljesebb védelme mellett a 
speciális kari érdekek se szenvedjenek sérelmet. 

I R O D A L O M 

A vízszintes fürész alkalmazása 
a fűrészüzemekben 

Ismerteti: Szy Géza\ hercegi uradalmi erdőimérnök 

A vízszintes fűrésznek a fűrészüzemekben való alkalma
zásáról és alkalmazásának előnyeiről szóló alábbi kis közle
mény a „Der Holzmarkt" múltév! március 3-i számában jelent 
meg. Teljesen gyakorlati szempontból világítja meg a vízszin
tes fűrészek előnyeit és mivel ezeket az előnyöket alkalmam 
van állandóan tapasztalni, úgy vélem, hogy az alábbi, magyar 
fordításban következő kis közlemény érdekelni fogja azokat a 
magyar szaktársakat, akiket a körülmények fűrészüzemeknél 
és faipari vállalatoknál való elhelyezkedésre kényszerítettek. 

„ A vízszintes1 keretfűrész az utolsó évek folyamán sok 
tökéletesítésen ment keresztül, amelyeket azonban — sajnos — 
nem' méltattak: kellő figyelemre. Pedig a vízszintes fűrész — bár
milyen munka elvégzésére használjuk is — igen nagy figyel
met érdemel, bár eddig sem a teljesítőképességét, sem pedig 


