
Nd. 109. Breytingartillögur
við  frv. til 1. uin rctt inanna til þess að kalla sig verkfræðinga, húsam eistara  eða  
iðnfræðinga.

F rá  m inn i hl. iðnaðarnefnilar.
Við 2. gr. Greinin orðist svo:
Þeir m enn, er lok ið  hafa  fu l ln a ð a r in ó f i  í verkfra*ði v ið  fjö l l is taskó la  eða  

tekniskan háskóla , sem stéttarfélag verkfræðinga hér á landi v iðu rkenn ir  sem fnll-  
gildan skóla í þeirri grein, eiga rétt á, að þeim sé veitt levfi til þess  að kalla  sig
verkfræðinga. Sama rétt eiga og þeir m enn aðrir, er að undangengnu verkfræ ðinám i
hafa  kallað  sig verkfræ ðinga og starfað sem slík ir  a. m. k. 6 ár, áður en lög þessi 
öðlast gildi, og sanna fvrir ráðherra, að þeir hafi levst verkefn i a f  hendi, er beri 
þeim vitni 11111 kunnáttu og dugnað. Öðrum en þeim, er hér hafa  verið nefndir, n.á  
eigi veita leyfi  sam kv. 1. gr.

Við 4. gr. Greinin orðist svo:
Þeir  m enn, er lok ið  hafa fu llnaðarprófi  í hyggingarlist  við  l istaháskóla  oða 

tekniskan háskóla , sem stéttarfélag húsam eistara  hér á landi v iðu rkenn ir  sem  fnll-  
gildan skóla í þeirri grein, eiga rétt á, að þeim sé veitt levfi  til þess að kalla sig
húsameistara. Sama rétt eiga og þeir m enn aðrir, er að undangengnu nám i í hygg-
ingarlist hafa  kallað  sig húsgerðarm eistara og starfað sem slík ir  a. m. k. 6 ár, áður  
en lög þessi öðlast gildi, og sanna fyrir ráðherra, að þeir hafi levst verkefni a f hendi,  
er beri þeim vitni um  kunnáttu  og dugnað. Öðrimi en þeiin, er hér hafa verið nefndir,  
má eigi veita ley fi  sam kv. 3. grein.

Við 6. gr. Greinin orðist  svo:
Þeir  m enn, sem  lokið  hafa  fu llnaðarprófi  við  tekniskan fram haldssk óla  í þeirri  

iðngrein, er þeir v ilja  kenna sig við, eiga rétt á að fá lev fi  til þess að kalla  sig iðn-  
fræðinga, sam kvæ m t ö. gr.. enda sé skólinn  v iðu rkenn dur sem fu llg ildur skóli í þeirri 
grein a f  stéttarfélagi iðnfræ ðinga þeirrar greinar hér á landi, ef  til er, en ella a f  
Verkfræðingafélagi ís lands . Sama rétt eiga og þeir m en n  aðrir, er að undangengnu  
sérnámi hafa kallað sig iðnfræ ðinga og starfað sem slík ir  a. m. k. (5 ár, áður en lög  
þessi öðlast gildi, og sanna fvrir  ráðherra, að þeir hafi levst verkefn i a f hendi, er 
heri þeim vitni um  kunnáttu , sa invizkusem i og dugnað. Ö ðrum  en þeim , sem  hér eru 
taldir, má eigi veita levfi sam kv. 5. grein.


