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SZABÁLYZAT
A DOKTORI CÍM MEGSZERZÉSÉRŐL

A MAGYAR KIRÁLYI BÁNYAMÉRNÖKI 
ÉS ERDŐMÉRNÖKI FŐISKOLÁN.

Jóváhagyatott a Kormányzó Ur Ő Főméltóságának Budapesten 
1931- évi december hó 24. napján kelt legfelsőbb elhatározásával.

Közzététetik a m. kir. pénzügy miniszternek 1931. évi 7.327ÍP. M.
XV. a. számú rendelete folytán.
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SZABÁLYZAT
A DOKTORI CÍM MEGSZERZÉSÉRŐL A M. KIR. 

BÁNYAMÉRNÖKI ÉS ERDŐMÉRNÖKI FŐISKOLÁN.

1. §•
A m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki főiskola a bánya

mérnöki, kohómérnöki (vaskohó- és fémkohómérnöki) és erdő
mérnöki osztályaiban előadott műszaki tudománykörök szerint 
oly végzett hallgatókat, akik a m. kir. bányamérnöki és erdő
mérnöki főiskolától oklevelet kaptak, szigorú vizsgálat alapján 
bányamérnöki, kohómérnöki vagy erdőmérnöki doktorokká 
képesít.

2. §.
A bányamérnöki, kohómérnöki vagy erdőmérnöki tisztelet

beli doktora címmel a m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki 
főiskola kivételesen olyan férfiakat tüntet ki, akik a műszaki 
tudományok körül kiváló érdemeket szereztek.

3- §•
A bányamérnöki, kohómérnöki vagy erdőmérnöki doktori 

cim a műszaki gyakorlat tekintetében különös jogokat nem ad, 
csak magasabb tudományos fokozatot állapit meg.

4- §•
A doktori fokozat elnyerése céljából a jelölt azon osztály

hoz folyamodik, amelytől műszaki gyakorlatra jogosító oklevelét 
kapta.

5- §•
Olyan jelöltek, akik műszaki gyakorlatra jogosító oklevelüket 

külföldön szerezték meg, bányamérnöki, kohómérnöki vagy erdő
mérnöki doktori szigorlatra csak akkor bocsáthatók, ha okleve
lüket honosíttatták.
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6. §.
Külföldön szerzett bányaniérnöki, kohómérnöki vagy erdő

mérnöki doktori oklevelek a m. kir. bányamérnöki és erdő
mérnöki főiskolán a honosítási szabályzat szerint honosithatók, 
(L. a 36—38. §-okat.)

7- §•
A bányamérnöki, kohómérnöki és erdőmérnöki doktori 

szigorlatra bocsátásért benyújtott folyamodvány mellékletei:
a) életrajz, különös tekintettel azokra a tanulmányokra, 

melyekkel a jelölt főiskolai oklevelének megszerzése óta foglal
kozott. Az életrajzhoz melléklendők a műszaki tanulmányok 
eredményét jellemző szemelvények is;

fe) gimnáziumi, reáliskolai vagy reálgimnáziumi érettségi 
bizonyítvány;

c) a m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki főiskolától kiállí
tott vagy honosított oklevél, vagy ezzel egyenértékű absolutorium;

(T) magyar nyelven írott doktori értekezés (dissertatio). 
(L. a 10. §-t.)

8. §.
A doktori szigorlatnak három tárgya van; közülök egy fő-, 

kettő melléktárgy.
A tárgyakat a jelölt — e szabályzat függeléke értelmében — 

maga választja ki.
A melléktárgyakból a szóbeli szigorlat e tudományoknak 

csak bizonyos, a jelölttől kiválasztott körére terjed.
Amennyiben az osztály a tárgyak csoportosítását, vagy a 

melléktárgyak fejezeteinek terjedelmét megfelelőnek nem tartja, 
a jelölt ezt az osztály határozata értelmében megváltoztatni köteles.

9- §•
A doktori szigorlat alapja a doktori értekezés. Értekezésül 

csak olyan tudományos dolgozat fogadható el, melyből meg
állapítható, hogy a jelölt a választott műszaki tudományt önállóan 
mívelni bírja; ilyennek értve az olyan bányamérnöki, kohó
mérnöki vagy erdőmérnöki tervezetet is, melyben eredeti fel
fogás van és melyet a jelölt értekezésében műszaki szabatossággal 
ismertet és okadatol.

Az értekezés tárgya a szóbeli szigorlatra kijelölt főtárgy 
köréből választandó.

A műszaki gyakorlatra jogosító II-ik szigorlatra készített 
dolgozat doktori értekezés (dissertatio) gyanánt nem fogadható el.
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10. §.
A jelöltnek folyamodványához doktori értekezéseinek három 

gépirásos példányát kell csatolnia.
Ha az értekezés a jelölttől kidolgozott tervezettel függ össze, 

a jelöltnek ahhoz a tervezet eredeti rajzait is mellékelnie kell. 
Az értekezés elfogadása után azonban a jelöltnek a szóbeli szigorlat 
előtt az értekezés 50 nyomtatott példányát kell benyújtani, amely 
példányokon nyomtatásban az is feltüntetendő, hogy az érte
kezés a főiskolától elfogadott doktori értekezés.

Az osztály dékánja az értekezést megbirálás végett két szak
tanárnak adja ki.

11. §.'

A birálók az értekezés tudományos értékéről Írásbeli jelen
tésben mondanak véleményt s a főiskola tanártestülete az osztály 
javaslata alapján teljes ülésében dönt afelett, hogy az értekezést 
a szóbeli szigorlat alapjául elfogadja-e vagy nem?

12. §.
Ha az értekezés nem fogadtatott el, a jelölt csak egy év 

múlva nyújthat be újra doktori értekezést.

13. §•
Ha az osztály a doktori értekezést elfogadta, a dékán a szó

beli szigorlat határidejét kitűzi.
A szóbeli szigorlat a fő- és a melléktárgyakból egyszerre 

teendő le.
14. §.

A szóbeli szigorlatok nyilvánosak s a határidőt a dékán 
a fekete táblán kihirdeti.

15. §•
A szigorlatok elnöke az illető osztály dékánja; akadályoz

tatása esetén, vagy ha ő maga vizsgáló, akkor az osztály pro- 
dékánja. Az elnökön kívül a szigorló bizottságnak még négy 
tagja van, akiket a dékán a nyilvános rendes és nyilvános rend
kívüli tanárok sorából hiv meg.

16. §.
A pótszigorlat bizottsága az elnökön kívül még két tagból 

alakítandó.
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17- §•
Ha valamely tanszaknak több nyilvános rendes vagy nyil

vános rendkívüli tanára van, ezek váltakozva hivandók meg.
Ha a meghívott tanár a szigorlaton hosszabb ideig nem 

jelenhetne meg, a rokonszakok tanára helyettesíti.

18. §.

A szigorlatot az elnök nyitja meg, azt vezeti és a bizottság 
beleegyezésével bezárja. A szigorlat megkezdésekor a jelölt köte
les becsületszavára fogadni, hogy az értekezésnek (dissertatio) 
minden tekintetben ő maga a szerzője.

A szigorlat három tárgyából a három vizsgáló tanár kérdez, 
de az elnöknek és a meghívott negyedik tagnak is joga van kér
dezni.

19- §•
A jelölt a szigorlaton bebizonyítani tartozik, hogy mind 

a főtárgyban, mind a melléktárgyak kijelölt körében és irodalmá
ban alaposan tájékozott.

20. §.
A szóbeli szigorlat másfél óráig tart.

21. §.

A szóbeli szigorlat befejezése után a bizottság zárt ülést 
tart, melyen a vizsgáló tanárok az értekezés és a szóbeli szigorlat 
alapján az eredményről nyilatkoznak s az eredményt a szigorlati 
jegyzőkönyvbe sajátkezüleg „kitünően megfelelt“, „megfelelt“ 
vagy „nem felelt meg“ osztályzattal jegyzik be.

22. §.

A szigorlat végeredménye felett a bizottság szavazással hatá
roz és megállapítja, hogy a jelölt „kitünően megfelelt“, „meg
felelt“ vagy „nem felelt meg“ minősítést érdemel-e ? A szava
zatok egyenlő megoszlása esetén az elnök szavazata dönt.

A jegyzőkönyvet a bizottság mindegyik tagja aláírja.

23.
Ha a szóbeli szigorlat folyamán az derülne ki, hogy a jelölt 

doktori értekezésének nem maga a szerzője, fegyelmi úton a 
szigorlat ismétlésétől eltiltandó.
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24. §.
Ha a szóbeli szigorlat a főtárgyból, vagy mindkét mellék

tárgyból nem sikerül, a jelölt az egész szigorlatot tartozik ismételni. 
Erre legrövidebb határidő hat hónap.

Ha az ismétlő szigorlat akár a fő-, akár mindkét mellék
tárgyból ismét sikertelen, az egész szigorlat tizenkét hónap múlva 
még egyszer és utoljára ismételhető.

25. §.
Ha a szóbeli szigorlat az egyik melléktárgyból sikertelen, 

a jelölt három hónap múlva e tárgyból pótszigorlatot tehet.
Ha a pótszigorlat nem sikerült, ezt még egyszer és utoljára 

hat hónap múlva ismételheti.

26. §.
A doktori értekezés megbirálásának idejétől számítva az 

egész szigorlat két éven belül teendő le.

27- §•
Olyan jelöltnek, akinek a m. kir. bányamérnöki és erdő

mérnöki főiskolán két ismétlő, illetőleg két pótszigorlata siker
telen volt, külföldön szerzett doktori oklevele nem honosítható.

28. §.
A szóbeli szigorlat letevése után a m. kir. bányamérnöki 

és erdőmérnöki főiskola rektora és dékánjai a jelöltet bányamér
nöki, kohómérnöki vagy erdőmérnöki doktorrá avatják és kiszol
gáltatják a doktori oklevelét.

29- §•
A bányamérnöki, kohómérnöki vagy erdőmérnöki doktori 

oklevél állandó szövege :
„Mi, am. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki főiskola rektora

a.........................................osztály tanártestülete nevében ennek az
osztálynak dékánja..............................................................urat, ki
.......................................................született és a m. kir. bánya
mérnöki és erdőmérnöki főiskolától......................................napján
.............................................................oklevelet kapott, minthogy a 
bányamérnöki (kohómérnöki vagy erdőmérnöki) doktori oklevél 
megszerzése végett a m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki fő
iskola ..........................................................osztályához benyújtott
............................................................................. cimü értekezésével,
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nemkülönben a szabályszerűen alakított bizottság előtt a . . . . 
............................................. mint fő- és a....................................mint 
melléktárgyakból megtartott szigorú vizsgálaton bebizonyította, 
hogy a bányamérnöki (kohómérnöki vagy erdőmérnöki) tudomá
nyok önálló tudományos mívelésére................................................
képzett: a ránk ruházott hatalomnál fogva ezennel bányamérnöki 
(kohómérnöki vagy erdőmérnöki) tudományok doktorának ismer
jük és valljuk.

Ennek hiteléül ezt az oklevelet részére kiszolgáltattuk és a 
m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki főiskola nagyobb pecsét
jével, valamint sajátkezű aláírásunkkal megerősítettük.

Kelt Sopronban,..........................................................m. kir.
bányamérnöki és erdőmérnöki főiskola rektora................................
az osztály dékánja.

30. §.
A szigorlati dijat az uj értekezés (12. §.) bírálati diját és 

az ismétlő szigorlat (24. §.), valamint a pótszigorlat (25. §.) diját 
és a honosítási dijat (37. §. c) pont) a főiskola tanácsának javas
lata alapján a m. kir. pénzügyminisztérium am. kir. földmivelés- 
ügyi minisztériummal egyetértőleg állapítja meg.

31- §•
A szigorlati dijakon kívül az oklevél költségeire, beleértve 

a bélyegeket is, külön dij fizetendő.

32. §.
A szigorlati dijak felosztása felett a főiskola tanácsa dönt.

Tiszteletbeli bányamérnökig kohómérnöki vagy erdömérnöki doktori 
cim adományozása. Jubiláns bányamérnökig kohómérnöki vagy 

erdőmérnöki doktori oklevél kiszolgáltatása.
33- §•

Tiszteletbeli bányamérnöki, kohómérnöki vagy erdő mérnöki 
doktori címet az államfőnek a m. kir. pénzügyminiszter által 
a m. kir. földmivelésügyi miniszterrel egyetértőén kieszközölt 
legfelsőbb jóváhagyásával a m. kir. bányamérnöki és erdő
mérnöki főiskola tanácsa adományozhat a műszaki tudományok 
körül kiváló érdemeket szerzett oly férfiaknak, akiket valamelyik 
osztály javaslata alapján a főiskola egész tanártestülete erre a 
kitüntetésre ajánl.

A tiszteletbeli doktori címmel való kitüntetéshez az állam
főhöz való felterjesztés előtt a vallás- és közoktatásügyi minisz
ternek a hozzájárulása is megszerzendő.
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34- §•
Azoknak, akik a bányamérnöki, kohómérnöki vagy erdő

mérnöki doktori címet 50 esztendeig közbecsülésben viselték, 
a m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki főiskola jubiláns bánya
mérnöki, kohómérnöki vagy erdőmérnöki doktori oklevelet szol
gáltat ki.

35- §•
A tiszteletbeli és jubiláns doktori oklevél szövegét—az illető 

osztály tájékoztatása alapján — a rektori tanács esetről-esetre 
állapítja meg.

Külföldön szerzett bányamérnökig kohómérnöki vagy erdőmérnöki 
doktori oklevelek honosítása.

36. §.
A m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki főiskolán képviselt 

műszaki tudománykörökben a külföldön szerzett doktori cim 
a magyar korona alá tartozó országok területén hivatalosan csak 
akkor ismerhető el, ha az illető doktori oklevelét a m. kir. bánya
mérnöki és erdőmérnöki főiskolán honosíttatta.

37- §•
A honosítást az illető osztály tanártestülete a következő 

kellékek és feltételek tekintetbe vételével foganatosítja:
a) Folyamodó tartozik a honosíttatni kívánt doktori okle

velén kívül, melynek a m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki 
főiskolán tartott szigorlattal egyenlő értékű vizsgálaton kell ala
pulnia, gimnáziumi, reáliskolai vagy reálgimnáziumi érettségi 
bizonyítványát és műszaki gyakorlatra jogosító, esetleg honosí
tott oklevelét folyamodványához eredetiben mellékelni.

b") Amennyiben az osztály tanártestülete és felfolyamodás 
esetén a m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki főiskola tanácsa, 
végső fokon pedig a m. kir. pénzügyi, illetőleg am. kir. föld- 
mivelésügyi miniszter a folyamodvány mellékleteinek alapos 
megbirálása után kiegészítő, esetleg egész szigorlat letételét 
látja szükségesnek, folyamodó köteles kimutatni, hogy ezt a szi
gorlatot sikeresen letette.

c) A honosításért folyamodó tartozik folyamodványa benyúj
tásakor külön megállapított (30. §.) honosítási dijat előre lefizetni.

Ha az osztály a folyamodót esetleg kiegészítő szigorlatra 
utasítja, a szigorlat dija (30. §.) külön fizetendő.
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38- §•
Ha az oklevél honosítását az osztály megtagadja, a folyamodó 

orvoslást kereshet a m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki főiskola 
tanácsánál, ennek is elutasító határozata esetén pedig a m. kir. 
pénzügyi, illetőleg a m. kir. földmivelésügyi miniszternél, aki 
az ügyben véglegesen dönt.

39- §•
Külföldön szerzett doktori oklevél honosításakor magára 

az oklevélre következő szöveg írandó :
a) ha a honosítás szigorlat nélkül történik.
E külföldi doktori oklevelet szigorúan megvizsgálván s a 

bennünket kötelező honosító szabályzat szerint eljárván, ezennel 
honosítjuk, a saját bányamérnöki (kohómérnöki vagy erdőmérnöki) 
doktori oklevelünkkel teljesen egyenlő értékűnek tartjuk és tulaj
donosát a ránk ruházott hatalomnál fogva bányamérnöki (kohó
mérnöki vagy erdőmérnöki) tudományok doktorának elismerjük 
és valljuk.

Kelt Sopronban. Rektor és az illető osztály dékánjának 
aláírása.

ó) Ha az oklevél honosítása kiegészítő, esetleg egész szigor
lat letevésére volt utasítva, a honosító záradék szövege a következő:

E külföldi doktori oklevelet szigorúan megvizsgáltuk s a 
bennünket kötelező honosító szabályzat értelmében birtokosát 
a________ ___________________ ____-ból a m. kir. bánya
mérnöki és erdőmérnöki főiskolán kiegészítő szigorlatra (összes 
tárgyakból a m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki főiskolán 
teendő kiegészítő szigorlatra) utasítottuk.

Miután ezen oklevél birtokosa a feltételeknek megfelelt, 
ezt az oklevelet ezennel honosítjuk, bányamérnöki (kohómérnöki 
vagy erdőmérnöki) doktori oklevelünkkel teljesen egyenlő érté
kűnek tartjuk és tulajdonosát a ránk ruházott hatalomnál fogva 
bányamérnöki (kohómérnöki vagy erdőmérnöki) tudományok 
doktorának elismerjük és valljuk.

Kelt Sopronban. Rektor és az illető osztály dékánjának alá
írása.

40- §•
A külföldi doktori oklevélhonositó sorkönyv alapján, minden 

tanév végén a honosított külföldi doktori oklevelek tulajdonosai
nak névjegyzéke az oklevélhonositás napjának felemlitésével a 
m. kir. pénzügyi és a m. kir. földmivelésügyi miniszterhez fel
terjesztendő és a főiskola programmjában közzéteendő.
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II

Függelék.

A doktori szigorlat tárgycsoport)ai osztályok szerint:
a) alatt a fő- vagy melléktárgyak, F) alatt a melléktárgyak 

gyanánt választható tudományok vannak megnevezve.

Bányamérnöki osztályban :

a) bányaműveléstan, érc- és szénelőkészitéstan, bánya
gépészet, bányageológia, bányaméréstan;

F) ásvány- és kőzettan, telepismerettan, geodézia, bányajog, 
fizika, elektrotechnika, mechanika.

Kohómérnöki osztályban:

a v a s k o h ó m é r n ö k i szakon:
a) vaskohászat és öntészet, vasipari hengerlés, kohógéptan;
F) metallografia, vasanyagok fizikai és chémiai vizsgálata, 

általános chémia, fizika, elektrotechnika, mechanika;

a f é m k o h ó m é r n ö k i szakon:
a) fémkohászat, fémtechnológia, tüzeléstan;
F) metallografia, fémek fizikai és chémiai vizsgálata, kohó

géptan, fizika, elektrotechnika, elektrochemia, általános chémia, 
mechanika.

Erdömérnöki osztályban:

a) erdőműveléstan, erdőhasználattan, erdőrendezéstan;
F) növénytan, termőhelyismerettan, erdővédelemtan, erdé

szeti szállítási eszközök és berendezések, faipari technológia, 
erdőérték- és nyereségszámitástan, erdőbecsléstan, geodézia, erdő
gazdasági politika, erdészeti jog.
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