
Nd. 120. Frumvarp til laga
um rétt m anna til að kalla sig verkfræðinga, húsarneistara eða iðnfræðinga.

(Eftir  2. umr. í Nd.)

1. gr.
Rétt til að kalla sig verkfræðinga (ingeniör) eða heiti, sem felur i sér orðið verk- 

fræðingur, hafa þeir menn einir hér á landi, sem fengið hafa til þess leyfi ráðherra.

2. gr.
Engum iná veita leyfi það, er um ræðir í 1. gr., nema hann hafi lokið fulln- 

aðarprófi í verkfræði við fjöllistaskóla eða tekniskan háskóla, sem stéttarfélag 
verkfræðinga hér á landi viðurkennir sem fullgildan skóla í þeirri grein

Að fengnum meðmælum stéttarfélags verkfræðinga hér á landi, má þó veita 
mönnum, sem stundað hafa verkfræðistörf eigi skemur en 6 ár, áður en lög þessi 
tóku gildi, leyfi til að kalla sig verkfræðinga, enda þótt þeir fullnægi eigi prófskil- 
y rðum  þeim, sem ræðir um i 1. málsgr. þessarar greinar.

Þeir menn, sem fullnægja skilyrðum þeim, sem sett eru í 1. málsgr. þessarar 
greinar, eiga ré tt  á, að þeim sé veitt leyfi til að kalla sig verkfræðinga.

3. gr.
Rétt til að kalla sig húsam eistara (arkitekt) hafa hér á landi þeir menn einir, 

sem fengið hafa  til þess leyfi ráðherra.

4. gr.
Engum má veita leyfi það, sem um  ræðir i 3. gr., nema hann  hafi lokið fulln- 

aðarprófi í bvggingarlist við listaháskóla eða tekniskan háskóla, sem stéttarfélag 
húsameistara hér á landi v iðurkennir sem fullgildan skóla í þeirri grein.

Að fengnum meðmælum stéttarfélags húsam eistara hér á landi, má þó veita 
mönnum, sem stundað hafa húsam eistarastörf eigi skem ur en 6 ár, áður en lög 
þessi tóku gildi, leyfi til að kalla sig húsameistara, enda þótt þeir fullnægi eigi próf- 
skilyrðum þeim, sem ræðir um i 1. málsgr. þessarar greinar.

Þeir menn, sem fullnægja skilyrðum þeim, sem sett eru í 1. málsgr. þessarar 
greinar, eiga rétt á, að þeim sé veitt leyfi til að kalla sig húsameistara.

5. gr.
Rétt til að kalla sig iðnfræðinga eða til að kenna sig við sériðngrein sína, t. d. 

kalla sig vélfræðing eða raffræðing eða öðru slíku heiti, sem dregið er af sériðn 
m anna  og m yndað með sama hætti, hafa þeir einir m enn hér á landi, sem fengið hafa 
til þess leyfi ráðherra.

6. gr.
Engum m á veita leyfi það, sem um ræðir í 5. gr., nema hann  hafi lokið fulln- 

aðarprófi við tekniskan framhaldsskóla í þeirri iðngrein, er hann vill kenna sig við, 
enda sé skólinn v iðurkenndur sem fullgildur skóli i þeirri grein af stéttarfélagi 
iðnfræðinga þeirrar greinar hér á landi, ef til er, en ef það félag er ekki til, þá af 
Verkfræðingafélagi íslands.

Þeir menn, sem fullnægja skilvrðum þeim, sem sett eru i þessari gr., eiga rétt 
á, að þeim sé veitt leyfið samkvæmt 5. gr.

7. gr.
Hver, sem kallar sig heiti, er leyfi þarf  til samkvæmt lögum þessum, án  þess 

að hafa fengið slikt leyfi, skal sæta sektum frá 100 til 1000 krónum. Sektirnar renna 
í ríkissjóð.

8. gr.
Með mál út a f  brotum  gegn lögum þessum skal fara sem almenn lögreglumál.

9. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.


