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Az egyetemi Mlgit felosztása.
A tudomány-egyetem egyes karainak hallgatói, vagy
beiktatott rendes hallgatók, e g y e t e m i
polgárok,
vagy csak beirott r e n d k í v ü l i h a l l g a t ó k .

I. A rendes hallgatók beiktatása és beiratása

A fölvétel az egyetemi polgárok közé b e i k t a t á s által történik. Ezt az egyetem Rectora nevében
azon kar dékánja teljesíti, melyben az illető rendes
hallo-atóul
felvétetni kiván.
o
3-

§•

A beiktatás ugyanazon időben csak egy tanulmányi karra érvényes, de a beiktatott hallgatónak
jogában áll bármely más karbeli előadásokat is hallgatni.
4. §•
A z átlépés egyik karból a másikba
iktatás alapján történhetik.

csak új be-

5. §•
A beiktatás alapjául tekintendők:
a) a kellő sikerrel letett érettségi vizsgálat és
erről törvényes alakban kiállított bizonyítvány, vagy
l*
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bj egyetemi bizonyítványok valamely belföldi egyetem elhagyásáról; vagy
c) a belföldön létező és nyilvánossági joggal felruházott jog- és államtudományi karok által kiállított
távozási bizonyítványok; v a g y
d) annak kimutatása, hogy a tanuló a legközelebb
mult fél év alatt ezen egyetem más tanszakába volt
beiktatva.
Külföldi tanintézetek bizonyítványai csak annyiban szolgálhatnak a beiktatás alapjául, a mennyiben
a felveendőnek oly érettségi fokáról tanúskodnak, milyen az érettségi vizsgálat sikeres kiállására a hazai
tanintézeteken meguvántatik.
Kétségo esetében a felo
vétel megengedése
iránt
azon
kar
tanártestülete végO
O
ö
érvényesen határoz, melybe az illető, mint rendes hallgató felvétetni kiván.
Mennyiben lehet külföldi egyetemek bizonyítványait beiktatás alapjául elfogadni, a viszonosság elve
szerint elhatározandó.
6. §•

A kar visszautasító határozata ellenére, vagy a
valódi ténykörülmények elhallgatása, elferdítése, vagy
meghamisítása alapján eszközölt beiktatás a mellett,
hogy érvénytelennek tekintetik, a körülmények szerint
fegyelmi, esetleg bűnvádi eljárást is vonhat maga után.

A beiktatás, mely csak személyes jelentkezés alapján történhetik, következőkép eszközlendő.
A jelentkező az ezen szabályzathoz mellékelt minta szerinti származási ív minden rovatát tartozik olvashatóan kitölteni, annak egyes szelvényeire a hallgatandó előadásokat feljegyezni és ugy az ivet, mint az
egyes szelvényeket sajátkeziileg aláirni. A z ekként ki-
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töltött származási ívvel és az érettségi bizonyítványnyal azon kar dékánjánál jelentkezik, melynél rendes
hallgatóképen felvétetni kiván.
8. §•

A kari dékán, ha az igazoló okmányokat rendben találja, a kellően kitöltött származási ívet aláirja,
és azt, valamint a külön kiállítandó felvételi j e g y e t a
jelentkezőnek kiszolgáltatja. Egyúttal neki a jelen fegyelmi rend és a kar külön tanulmányi, illetőleg vizsgálati szabályzatának egy-egy példányát kézbesíti s őt
oda útasítja, hogy a dékánilag ellenjegyzett származási ív és a felvételi j e g y alapján a quaesturában az
egyetem anyakönyvébe beiktatását eszközölje.
A felvételi j e g y kiadása előtt jelentkező tartozik
a dékánnak fogadást tenni arra, hogy az akadémiai
törvényeket megtartandja, és az akadémiai hatóságok
iránt engedelmességgel és tisztelettel fog viseltetni.
9-

§•

Azok, kik szegénységök alapján magukat a tanpénz fizetése alól fölmentetni kívánják, az előbbeni
§-ban érintett alkalommal a kar tanártestületéhez intézett és mentességi igényüket e szabályzat 6 5 — 6 9 .
§§-ai értelmében támogató okmányokkal fölszerelt folyamodványaikat a kari dékánnál tartoznak benyújtani. A kari dékántól a folyamodás beadásáról igazolványt nyernek, melynek alapján a quaesturában előjegyeztetésüket kieszközlik.
10. §.

A jelentkező a felvételi jegygyei a quaesturához
fordul, hol a kiállítási költségek lefizetése mellett számozott lapokkal ellátott leczkekönyvet nyer, melybe,
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öszhangzólag a származási Ívvel, a hallgatandó előadásokat bejegyzi, és azt a dékánilag láttamozott származási ivvel s a felvételi jegygyei együtt a quaestornak átadja.
11. §.
Ha a quaestor a leczkekönyv és származási ív
kitöltését rendben találja, a jelentkezőtől az iktatási
dijt (2 frt 10 krt), valamint a választott előadások
után járó tanpénzt átveszi. A quaestor a beiktatási díj
lefizetését a visszaszolgáltatandó fölvételi jegyen, a tanpénz lefizetését pedig a leczkekönyvben bejegyzéssel
elismeri; mindkét okmány nyugta gyanánt szolgálván.
A beiktatással egyidejűleg jelentkező, az anyakönyvi igazolvány (28. §.) után járó bélyegdíj fejében
50 krt köteles lefizetni, mi hasonlóan a felvételi jegyen nyugtatandó.
12. §.
Azon egyetemi polgárok, kik tanpénzmentességért
folyamodtak, a beiktatási díj lefizetése mellett, mely
alól fölmentésnek helye nincsen, egyelőre csak előjegyeztetnek. T é n y l e g beiratásnak akkor leend helye,
ha jelentkező igazolja, hogy a kar a teljes díjmentességet megadta, vagy ha a tanpénz fele alól történt
fölmentés esetében, az el nem engedett tanpénz a 2 1.
§-ban megszabott idő alatt lefizettetik.

A származási ív a quaesturában
egyetemi anyakönyvnek szolgál alapul.

marad

és az

H- §•
A beiktatás az illető karbeli tanároknál
lött beíratással tekintetik befejezettnek.

eszköz-
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51- §•
A beiratás a tanároknál aképp történik, hogy a
hallgató a quaesturában történt beiktatás után, történjék az akár a rendes időben, akár a dékáni vagy
rectori engedélylyel, három nap alatt jelentkezni tartozik minden egyes tanárnál, kinek előadását hallgatni kivánja.
16. §.
A tanár az őt illető szelvényt, ha azt helyesen
kitöltöttnek találja, átveszi és nevét, továbbá a beirás
keltét, és pedig a napot arab, a hónapot pedig római
számmal a leczkekönyv illető rovatába bejegyzi.
i7- §•
A beiratást az egyes tanároknál szintén csak személyesen kérhetni. E czélra az egyes tanárok a beiratásra kitűzött rendes határidő egész tartama alatt naponként legalább azon órában, melyre előadásaikat
hirdették, az egyetemi épületben megjelenni és azon
tanteremben, melyben előadásaikat tartani szándékoznak, a beiratást eszközölni tartoznak. Akadályoztatás
esetén a kari dékán jóváhagyásával a fekete táblán
hirtil adandó, hogy a tanár, mely időben kivánja a
beiratást saját lakásán teljesíteni.
Ugyanez teendő akkor is, ha a beiratás teljesítésével más tanár bizatik meg.
i8. §.
A már beiktatott egyetemi polgárok, ha tanulmányaikat ugyanazon karnál folytatják, a további félévekben csak beiratásukat eszközlik, mi aképp történik, hogy a kellően kitöltött származási ívvel és az
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ezzel összhangzólag kitöltött leczkekönyvükkel egyenesen a quaesfurához fordulnak, ott a tanpénzt lefizetik, és ennek a leczkekönyvben történt elismerése után
az illető tanároknál az előbbi (15. 16.) §§-okban megállapított módon személyesen jelentkeznek.
l9-

§•

A mennyiben az előbbi §-ban érintett egyetemi
polgárok a tanpénz alól fölmentésre igényt tartanak,
a beiratásra kitűzött rendes határidőn belől mentességi
igényüket e szabályzat 6 5 — 6 9 . §§-ai értelmében támogató okmányaikkal, továbbá a leczkekönyvnek a
quaestura által hitelesített másolatával fölszerelt kérvényüket a kar dékánjánál beadni tartoznak; előjegyeztetéslik csakis ugy történhetvén meg, ha a kari
dékán igazolványával kimutatják, hogy kérvényüket a
tandíj-mentesség iránt kellő időben adták be.
20. §.
Előjegyzés esetében az egyes tanárok nevüket a
leczkekönyvbe nem vezetik be, hanem csak a jelentkezés napját (16. §.) jegyzik fel. Nevüket az illető rovatba csak akkor vezetik be, ha a végleges beiratás
föltételei teljesíttettek.
21. §.
A z előjegyzettek a tanpézmentesség tárgyában
hozott kari határozat közlésétől számítandó 14 nap
alatt végleges beiratásukot kieszközölni tartoznak. E
végből kötelesek azok, kik a tanpénz alól teljesen felmentettek, a mentességet igazoló határozat felmutatása mellett; azok pedig, kik kérelmükkel elútasíttattak, vagy a kik csak a tanpénz fele alól mentettek
fel, a tanpénznek egészben, illetőleg felerészben lefize-
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tése mellett az érintett 14 napi határidő alatt végleges behatásukat mind a quaesturában, mind az egyes
tanároknál kieszközölni, ellenkezőleg a folyó félévre
be nem iratnak.
22.
A beiktatás és beiratás rendes határideje miden
iskolai félév első 12 napja. E záros határidő elteltével a quaestura csak a kari dékán, illetőleg az egyetemi rector engedélye alapján fogadhatja el a jelentkezést.
2 3- §•
Fontos okokból és a késedelem kellő indokolása
alapján a kari dékán a tanári testület nevében a jelentkező kérelmére a fölvételt a legközelebbi 3 nap
alatt megengedheti.
A kari dékán elutasító határozata
o
o
ellen folyamodásnak van helye az egyetem tanácsához.
24- §•

A később beadott felvételi kérvények a tanár
testület által az egyetemi tanácshoz teendők át. A
rector az egyetemi tanács nevében csak akkor engedheti meg az utólagos felvételt, ha a lolyamodó mellett a legvilágosabb méltányossági tekintetek szólnak;
nevezetesen, ha a folyamodó vétke nélküli elkésést
bebizonyított betegség, az egyetem székhelyén való
megjelenést gátló természeti akadály, vagy tényleges
katonai szolgálattétel által igazolja. Katonai szolgálatban levő hallgatóknak, azon esetben, ha elkéséstiket
tényleges gyakorlatban való elfoglaltsággal igazolják,
az első félévben még október 5-éig adhat a rector
engedélyt a beiratkozásra.
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25- §•
A beiratásra kiszabott 12 napi határidőtől számítva 1 1 nap eltelte után fölvételnek többé helye nem
lehet és ez iránti bár a ministeriumhoz czimzett kérvények a nagymélt. vallás és közokt. m. kir. minister
urnák 1888. évi márczius hó 14-én 46995/1885. sz.
alatt kelt rendelete értelmében hivatalból elutasittatnak.
26. §.
A z utólagos beiratás egyes előadásokra az oly
hallgatók részéről, kik különben ugy a quaesturában,
mint az egyes tanároknál szabályszerűen be vannak
irva, csak azon tanárok Írásbeli engedélye alapján
eszközölhető, kiknek előadására az illető még utólag
magát beíratni kívánja. D e az ily beiratásnak is csak
a rendes 1 2 napi határidő lejártától számítandó négy
hét alatt lehet helye.
Dolgozdai gyakorlatokra üres hely létében a félév bármely idejében beiratkozhatni; az ily beiratás
által azonban a 48. §-ban kiszabott óraszám nem pótoltathatik.
27. §.
A beiktatás hatálya kiterjed az egész időre, melyet az egyetemi polgár azon tudományi karnál eltölt, melynél beiktattatott. A beiktatás hatályát veszti,
ha az illető más karba, vagy más tanintézetbe lép át,
vagy ha tanulmányait két féléven át félbeszakítja. A
tanulmányok folytatásához mindegyik esetben új beiktatás szükséges.
28. §.
A beiktatási rendes határidő elteltétől számítandó
hat hét alatt az újonnan beiktatott egyetemi polgárok
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az e minőségüket tanúsító anyakönyvi igazolványt az
ideiglenes felvételi jegy (rí. §.) visszaadása mellett az
egyetemi irodában átvenni tartoznak. A z egyetemi
polgárság jellege egyedül ezen okmány által levén
igazolható, annak gondos megőrzését, minden egyetemi polgárnak saját érdeke teszi kötelességévé.
A nap, melytől kezdve ezen okmányok átvehetők, az egyetemi iroda részéről a fekete táblán közzé
teendő.
2 9- §•
A kik a kitűzött hat hét alatt az anyakönyvi
igazolványt át nem veszik, annak átvételére a rector
által újabb záros határidő kitűzése mellett a fekete
táblán azon figyelmeztetéssel szólítandók fel, hogy ezen
újabb határidő eltelte után a visszamaradott okmányok
és maga a beiktatás is érvényteleneknek fognak nyilváníttatni.
Ez újabb határidő elteltével azok, kik a beiktatás első alapjául szolgáló okmányt át nem veszik, az
egyetemi tanácsnak feljelentendők, mely a körülmények szerint a beiktatást érvénytelennek nyilvánítja.
E határozatról ugy az illető egyetemi karok, mint a
quaestura a végett értesítendők, hogy az illetők nevei az egyetemi anyakönyvből kitörültessenek s ennek
megtörténte, hivatkozással az egyetemi tanács határozatára, a visszamaradt okmányra feljegyeztessék.
30. §•
A beiktatás által az illető, a tudomány-egyetem
polgárává és azon tanulmányi kar bekebelezett tagjává lesz, melybe rendes hallgatóul felvétetett. Mint
ilyen, az illető kar dékánjának különös felügyelete
alatt áll, egyszersmind felruháztatik azon jogokkal és
magára vállalja azon kötelezettségeket, melyet ugy a

jelen tanulmányi és fegyelmi szabályzat szerint az
egyetem polgárait egyáltalán illetik, mint a melyek az
illető kar külön tanulmányi rendszerén alapulnak.

II. A rendkívüli hallgatók beiratása
31- §
A rendkívüli hallgatók nem beiktatás, hanem beiratás által vétetnek fel. Nem válnak egyetemi polgárokká, de a fegyelmi szabályoknak mindenben alá
vannak vetve.
32- §•
Rendkívüli hallgatóul fölvétethetik, ki legalább 16
éves és oly szellemi képzettsége van, mely az általa
választandó előadások sikeres hallgatásának föltétele.
Kétség esetében a fölvétel iránt az illető kar tanártestülete határoz végérvényesen.
33-

§•

A rendkívüli hallgatók fölvétele akkép történik,
hogy a jelentkező a kitöltött származási ivvel (-Helyhez a rendkívüliek számára világosabb szinti papír
használandó), továbbá tanultsági fokát tanúsító okmánynyal a kari dékánhoz fordul, kitől (hasonszinü papíron
kiállított) fölvételi j e g y e t nyer. E fölvételi jegy, továbbá a dékánilag láttamozott származási iv alapján
eszközlendő a beiratás a quaesturában.
34-

§•

A rendkívüli hallgatók beiktatási díjat nem fizetnek. Ellenben a tanpénzt azon előadások után, me-
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lyekre beiratkozni kívánnak, előre lefizetni tartoznak, rendkívüli hallgatók a tandíj alól fel nem menthetők.
35-

§•

A rendkívüli hallgatók leczkekönyv helyett (ugyanoly színű) jelentőivet kapnak, melybe a származási ívvel megegyezőleg a hallgatandó előadások bejegyeztetnek A quaestura a jelentőiven a történt beiratást
olyképp ismeri • el, mint ez a rendes hallgatóknál a
leczkekönyvben történik. A származási iv, mely épp
ugy, mint a rendes hallgatóknál, az egyetemi anyakönyv alapjául szolgál, visszatartatik.
36. §•
A beiratást az egyes tanároknál a rendkívüli hallgatók is azon szabályok szerint eszközli1-:, melyek az
egyetemi polgárok számára a 1 5 — 1 7 . §§-ban megállapíttattak.
37-

§•

A rendkívüli hallgatói minőségben töltött félévek
nem számíttathatnak be azon tanidőbe, mely az egyes
karok tanulmányi rendszere szerint megkívántatik arra, hogy valaki akár pályavégzettnek tekintessék,
akár a rigorosumokra vagy államvizsgálatokra bocsáttassák.
38. §•
A gyógyszerészek felvétele és azoknak a rigorosumokra bocsátása iránt fennálló szabályok továbbra
is érvényben maradnak.
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III. Az egyetemi hallgatók nyilvántartása.
39-

§•

A z egyetem rendes és rendkívüli hallgatóinak
nyilvántartása a quaestura feladata. Ez az egyetemi
anyakönyvet az eredeti származási ivek alapján az
egyes tudományi karok szerint akkép szerkeszti, hogy
minden egyes karnál a rendes és rendkívüli hallgatók
származási iveit külön-külön betűsorban állítja össze.
40. §.
A z egyetemi anyakönyvet tevő egyes származási ivek észrevételi rovatába a következők veendők f e l :
1. utólagos felvétel esetében az egyetemi hatóság ebbeli határozata, ennek kelte és száma;
2. A tanpénz fizetése alól nyert mentesség esetében a kar ebbeli határozata, ennek kelte és száma;
3. ha a kar a tanulótól a leczkelátogatási bizonyítványt végzésileg megtagadta, ezen körülmény, hivatkozással a végzés keltére és számára.
4i- §•
A quaestura az anyakönyvi másolatot mindenkor
a félév végéig köteles elkészíteni, abba a származási
ív egyes rovatainak tartalmát felvenni és ezen másolatot az illető karoknak kézbesíteni.
42. §•
Azonfelül tartozik a quaestura a beiratás teljes
befejezése után minden egyes tanár részére a nála
beirt rendes és rendkívüli hallgatók külön névjegyzékét elkészíteni, s abban azok neveit, kik a tanpénz
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alól egészben
tüntetni.

vagy

részben
43-

felmentettek, külön ki-

§•

A tanárok e névsorozatot saját följegyzéseikkel
összevetvén és kiigazítván,
azt a kézbesítéstől számiö
'
tott 8 nap alatt a quaesturának visszaküldeni tartoznak, hol az a tanpénzek elszámolásánál alapul szolgál.
44-

§•

A quaestura végre az előbbeni §. szerint kiigazított névsornak másolatát minden egyes tanár részére elkészíteni, s azt az illetőknek a félév befejezését
megelőző g-ik hétben kézbesíteni tartozik.

IV. Az előadások választása.
45-

§•

A z egyetemi hallgatók az előadásokat és előadó
tanárokat az alábbi feltételek mellett szabadon választhatják.
46. §.

Kik bizonyos szakkészültséget feltételező életpályára készülnek és a végett akár államvizsgálatoknak,
akár tudori rigorosumoknak kívánják magukat alévetni, ezek tekintetében az egyes karok tanulmányi, illetőleg szigorlati tervezetében foglalt szabályokhoz kötelesek alkalmazkodni.
47-

§•

Hogy az egyes tudománykarba belépők az egész
tankör és a hallgatandó előadások legczélszerübb be-
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rendezése iránt tájékozást nyerhessenek, a tanártestületek kötelessége arról gondoskodni, hogy az egyes
tanszakokba általános bevezetéskép minden tanévben
rövid encyclopaediai és bevezető előadások tartassanak. E mellett ugy a kari dékánok, mint az egyes
tanárok azokat, kik tőlük felvilágosítást kérnek, kellő
útbaigazítással
ellátni tartoznak.
o
48. §.
A tanulmányok teljes befejezéséhez a jog- és államtudományi karban 4 év == 8 félév, az orvosi karban 5 év = 10 félév, a bölcsészet-, nyelv- és történettudományi, úgy szinte a mathematicai-természettudományi karban 4 év = 8 félév kívántatik meg.
Arra, hogy egy félév beszámíttassák, a jog- és
államtudományi karnál legalább 20, az orvosi, bölcsészet*, nyelv- és történettudományi, és a math.-természettudományi karnál legalább tiz heti óra hallgatásásának kimutatása szükséges.
49-

§•

A z előadások iskolai félévek szerint aként rendezendők, hogy minden félévvel az előadásoknak egy
egészen új cyclusa kezdődjék, s hogy a hallgatók a
collegiumokat félévenként választhassák.
Nagyobb terjedelmű tudományszakoknál, melyek
csak több félévi tanfol)amban adhatók elé teljesen, a
kar arra köteles ügyelni, hogy az ily tantárgyadnak
egy-egy főrésze minden félévben befejeztessék.

V. A beigtatási dij és a tanpénz
50- §.
A beigtatási dij 2 frt 10 kr., a könyvtári illeték
3 frt és azon egész időre, a mely valamelyik karnál
eltöltetik, csak egyszer fizetendők
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5 - §•
Ha a 27. §. értelmében új beiktatás válik szükségessé, a díj is újra fizetendő.
52- §•
Ha a beiktatás a 29. §. értelmében érvénytelennek nyilváníttatik, a beiktatási díj vissza nem fizettetik.
53-

§•

A beiktatási clíjak alól felmentésnek helye nincsen.
54-

§•

A z egyetemi előadások tandíj tekintetéből vagy
ingyenesek (publica), vagy díjkötelesek; ez utóbbiak
vagy a tanpénz minimumáért (rendes tanpénzért), vagy
külön meghatározott magasabb tandíjért tartatnak.
55-

§•

A tanulók, az általuk hallgatott előadások után,
a mennyiben ezek nem ingyenesek, ezen szabály értelmében tandíj t fizetnek.
56. §•
A rendes tanpénz minimuma félévenként annyiszor 1 frt 05 krt tesz, a mennyi órában a tantárgy
hetenként előadatik.
57-

§•

Állandó fizetéssel alkalmazott tanárok azon tanSzakokból, melyekre alkalmazva vannak és a melyekre.
2

i8
jogosíttattak, az 56. §-ban megálllapított, tanpénzi minimumért hetenként bizonyos óraszámú leczkéket tartani, és tanári működésüket különösen azon leczkékre
kötelesek fordítani, melyek kinevezésük szerint az ő
főleczkéik (collegium).
A helyetteseknek igénye iránt a tanpénzhez a
közoktatási m. kir. minister esetről-esetre intézkedik.
58. §•
Arra nézve, hogy hány órára legyen köteles az
alkalmazott tanár főleczkéit hetenként kiterjeszteni, a
következők szolgálnak irányadóul:
a) legelőbb a kinevezési okmány, vagy a tanár meghívását megelőző tárgyalás veendő a határozat alapjául.
b) ehez képest a már régibb időtől alkalmazott
tanároknál az eddigi törvényes határozatok, vagy a
fennálló szokás mérvadó;
c) tekintettel kell lenni a tantárgynak tárgyias
fontosságára és a kellő arányra, az egyenlő fontosságú tanszakok tárgyalási terjedelmének megszabásánál ;
d) arra kell különösen ügyelni, hogy a tanuló
egyetemi ideje alatt tanszakának legalább minden főrészletét rendszeresített tanároknál, még pedig anyagi
erejének nyilvános túlfeszítése nélkül hallgathassa.

59-

9-

Azon leczkéken leiül, melyeket a tanár kinevezésénél fogva tartani köteles, még egész tanszaka,
vagy annak egyes részei fölött, vagy oly szakokból,
melyekből leczkéket adni akár alkalmazásakor, akár
utóbb feljogosított, egy vagy több leczkét is, még
pedig akár a rendes (56. §.). akár az általa tetszése
szerint megszabandó magasabb tanpénz mellett tarthat.
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60. §.
A z állandó fizetéssel alkalmazott tanárok kötelesek legalább minden harmadik félévben hetenkénti
egy-két órára terjedő ingyenes collegiumot, u. n. publicumot tartani. A z illető karok dékánjai a leczkerend
megállapításánál ezen kötelezettség pontos teljesítése
felett őrködni tartoznak.
Ezen publicumon kiviil a tanár ingyenleczkéket
csupán a közoktatási minister jóváhagyásával és csak
azon esetben tarthat, ha valamely tantárgy sajátszerű
mivoltához képest annak látogatása csak ingyenes előadások mellett remélhető. A z ily engedély megadása
azonban a rokonszakban fáradozó magántanárok elnyomására sohasem irányulhat.
61.
A magántanárok és fizetés nélküli rendkívüli tanárok előadásaikat vagy a legkisebb tanpénzért (56. §.)
vagy ennél nagyobbért, és ingyen csupán az előbbi
§-ban érintett feltételek mellett tarthatják.
62. §.
Minden tanár vagy magántanár, ki valamely leczkét az 56. §-ban megállapított tanpénznél nagyobbért
kiván adni, ezt a leczkerend összeállítása alkalmával
a tanártestületnek bejelenteni s egyúttal az általa követelt tandíj mennyiségét is kijelölni tartozik, különben az tétetik fel, hogy a törvényesen megszabott
tandíj minimumával megelégszik.
63- §•
Azon előadások, melyek ingyen, vagy a rendesnél nagyobb tanpénzért tartatnak, a leczkerendben
külön kitüntetendők.

2*
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5 - §•
A tanpénz a quaesturában és pedig minden együttesen hallgatandó előadások után egyszerre fizetendő.
A tanárok neveiket a beiratás végett jelentkezők leczkekönyvébe vagy jelentőivén csak akkor jegyezhetik
be, ha meggyőződtek arról, hogy a leczkekönyvbe,
vagy a jelentőiven bejegyzett előadások után járó tandíj befizettetett.
65. §•
A tanpénzmentességet tárgyazó folyamodványok
azon kar tanártestületéhez intézve, melyben a folyamodd előadásokat hallgatni kiván, a félév első 12
napja alatt a kari dékánnál adandók b e ; ezen idő
eltelte után az ily kérvények egyszerűen visszaútasítandók.
66.

§.

A tanártestület a beiktatásra kitűzött rendes határidő letelte után következő legközelebbi 14 nap alatt
a tanpénzmentesség fölött a folyamodványok és ezek
mellékleteinek alapján határoz.
Ezen határozat ellen íellebbezésnek helye nincsen.
67-

§•

Arra nézve, mikép járjanak el a tanártestületek
a mentességi igények alaposságának megítélésében,
következők szolgálnak irányadókul:
x. Kötelesek mind a szegénység valóságának és
hitelességének, mind a tudományos előmenetelnek megítélésében szorosan eljárni;
2. nem elégséges, hogy a tanulók, kik a felmentést kérik, csupán szegénységükre, vagy azon körül-
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ményre hivatkozzanak, hogy nekik szegénységi bizonyítvány alapján már előbb valamely mentesség vagy
segélydíj adatott, hanem tartoznak mindazon viszonyokat híven elősorolni és indokolni, melyeknek tanúsítása saját és szülőik vagyontalanságának megítélésére
szükséges, jelesül:
3. a tanártestületek rendszerint községelőljárók,
városi tanácsok vagy kapitányságok stb. által kiállított, s a folyamodó szegénységének megítélésére tényleges adatokat szolgáltató hivatalos bizonyítványokat
tartoznak követelni.

68. §.
A z ösztöndíjasoknak, mint ilyeneknek, a tanpénz
fizetés alól felmentésre igényük nincs, hanem tekintet
nélkül az általuk élvezett ösztöndíjra, vagy egyéb segélyre, tartoznak kimutatni, hogy daczára az ebbeli
élvezetnek, szegényeknek tekintendők.
Tanulmányi idejük első félévében csak azok folyamodása vétethetik tekintetbe, kik az érettségi vizsgálatot k i t ű n ő sikerrel tették le.
69- §•
A tanároknak jogában és kötelességében áll a
tandíjmentesek tudományos előmenetele, tehát a mentesség megadása, illetőleg annak további engedélyezése iránt maguknak arra alkalmas módon, jelesen
colloquiumok és magánvizsgálatok, vagy Írásbeli dolgozatok által kellő tájékozást szerezni.
7o. §•
A mentesség
felére adható.

az egész

tanpénzre, vagy

annak

Minden mentesség hatálya egy félévre terjed.
72. §•
Azon időtől számítva, melyben a tanártestület a
tanpénzmentesség fölött a 60. §. értelmében határozott, legfeljebb 8 nap alatt a folyamodók elintézett
kérvényeik átvételére a fekete táblán dékáni hirdetvény által fölszólítandók, egyúttal a történt hirdetésről a quaestura értesítendő; ugyanez alkalommal a
quaestúrával hivatalosan közlendő azon hallgatók névsora, kik a kar végzése által a tanpénz alól egészen,
vagy felében fölmentettek. A quaestura a mentesség
alapjául csakis a kari végzést tekintheti.

73-

§•

A tanártestület által adott mentesség csak azon
tanárok leczkéire hat ki, kik a karnál állandó fizetéssel vannak alkalmazva.
A fizetéstelen rendkívüli és magántanárok s tanítók leczkéire a mentesség csak az esetben hat ki,
ha ők a mentesség megadásába beleegyeztek, s ezt
a tanártestületnek bejelentették ; mi a leczkerendben
világosan kiteendő.

74-

§•

Azon egyetemi polgárok, kik más karnál is akarnak előadásokat hallgatni, a mennyiben a tanpénz alól
ezen karnál is fölmentetni kívánnak, ebbeli kérvényüket az előszabott idő alatt e kar dékánjánál is kötelesek benyújtani.
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5- §•
A félév első 12 napjában, a beiratási iclő alatt
szabad minden leczkén végképp megjelenni, azaz egyetemi előadásokat tájékozásul vendégképp hallgatni, a
nélkül, hogy ez által a tanpénzfizetés kötelezettsége
megállapíttatnék.
76. §•
Ezen határidőn túl a tanár beleegyezése nélkül
nem ingyenes leczkét c ak a tanpénzlefizetés mellett
lehet látogatni.
77-

§•

Ha a kihirdetett előadás meg nem tartatik, a befizetett tanpénz visszaadandó.
78. §•
Ha az előadás a tanár betegsége miatt ideiglenesen félbeszakíttatik, de a félbeszakítás nem terjed
oly hosszura, hogy ez által az előadandó tárgy lényeges rövidséget szenvedne, ez a tanár jogosultságát a
tanpénzhez nem szünteti meg.
79-

§

Félbeszakítás esetében a fizetett tanpénz visszaadandó :
a) ha a félbeszakadás 8 hétnél tovább tart;
b) vagy ha 4 hétnél tovább tartó félbeszakadás
oka a tanár saját elhatározásában fekszik.
A z ez iránt támadó kétség felett a tanártestület
meghallgatásával első folyamodásulag az egyetemi tanács határoz.
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108.

§.

Ily félbeszakadások esetében a kar tanártestülete
vagy arról gondoskodik, hogy a hirdetett előadás helyettes által tartassák, vagy az iránt határoz, vájjon
ama collegiumra beirott hallgatók más rokontárgyú
előadásra beirhatják-e magukat. Ily esetekben a tanpénz egyrészről az illető tanár vagy annak jogutódjai
közt és más részről azon tanár közt, kinél a hallgatók utóbb Íratják be magukat, vagy helyettesítés esetében az egyetemi alap és esetleg a helyettes közt az
illető tanárok működési ideje arányában osztatik fel.
81. §.
A tanpénz visszafizetési esete a fekete
tanulók tudomására hozandó.

táblán a

32. §•
Ha valamelyik hallgató oly collegiumból akarná
magát kitöriiltetni, melybe az illető tanárnál már beíratott, a fizetett tanpénzt csak ugy adhatni vissza, ha
a tanár nevét a leczkekönyvben a jelentőiven sajátkeziileg kitörli, és az annak idején átvett szelvénynek
visszaadása mellett azt a leczkekönyv vagy jelentőiv
illető rovatában sajátkezüleg bejegyzi. A szelvény, melynek alapján a tanpénz visszafizettetik, fedezetül szolgál a quaesturai elszámolásnál, miért is annak hátán
a történt visszafizetés az illető hallgató által nyugtatandó.
83-

§•

Ily visszafizetésnek, kivéve azon esetet, ha valamely előadás bármily oknál fogva elmarad, csak a félév első 4 hetében lehet helye.
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5-

§•

Ha az előbbeni §-ban érintett záros határidő lejártával oly tanpénzek maradnának vissza, melyekre
nézve az egyetemi hallgató csak a quaesturában Íratott be, azok a tanév végén külön kimutatás alapján
az egyetemi segélyző egyletek közt egyenlő arányban
osztandók fel.
85. §•
A befolyt tanpénzek az illető tanárok tulajdonát
teszik; miért is a tanpénz beszedésével megbízott
quaestura köteles az egyes tanárok számára befolyt
tandíjakat a 86. §-ban érintett levonás mellett az illető tanároknak a félév végétől visszafelé számított
8-ik hét kezdetén nyugta mellett kiszolgáltatni és a
tanpénz egész kezeléséről a félév végén az egyetemi
tanácsnak számot adni.
86. §.

A befolyt tanpénz minden 1 00 frtja után 5 frt
megtérítés czimén azon egyetemi alap javára vonatík
le, melyből az egyetemi iroda és a quaestura költségei fedeztetnek, és e czimen az egyetemi alapot illető
összeg félévenként az állampénztárba beszolgáltatandó.
A z egyetemi tanácsnak jogában áll minden tanév lefolytával ezen levonás útján befolyó összegből a
kezelő tisztviselőknek adandó jutalomdíj iránt a közoktatási ministeriumhoz felterjesztést tenni.

VI. Az előadások látogatása.
87- §•
A z egyetemi hallgatók az általuk választott előadások rendes, szorgalmas látogatására kötelesek.
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88.

§.

Minden félév közepén a kari dékán a tanártestület összes tagjait a karnál beirott hallgatók leczkelátogatása feletti értekezletre egybehívja. Ez értekezleten az egyes tanárok a leczkelátogatás körül tett
tapasztalataikat bejelenteni tartoznak.
Ha ez alkalommal kitűnik,
az előadásokat elhanyagolják, a
azokat maga elé szólítani, őket
vagy megróni, vagy az ügyet a
jeszteni.

hogy egyes tanulók
dékánnak kötelessége
kihallgatni, meginteni
tanártestület elé ter-

Tartós hanyagság miatt az egyetemi hallgató fegyelmi eljárás alá is vonható, jelesül az egyetemtől el
is utasítható.
89. §•
A félév bevégezte előtt kevés idővel a kari dékán
a tanártestület tagjait ismét a fölötti tanácskozásra
hivja össze, vájjon a tanulótól a látogatási bizonyítvány megtagadandó-é s így a lefolyt félév a beiktatott
hallgatónak tanszéki idejében beszámítandó-é vagy sem.
A z aláirás megtagadása esetében e körülmény a
dékán által a kar főnévsorozatában, valamint minden
egyes tanár által saját névsorozatában kitüntetendő:
egyúttal a quaestura erről a végett értesítendő, hogy
az érintett körülmény a 40. §. értelmében az egyetem
anyakönyvébe bejegyeztessék.
Ha a tanulónak csak egy előadás látogatásáról
kell bizonyítványt nyernie, a dékán őt maga elé idézi,
tanulmányai minőségét megvizsgálja. A felett, vájjon
a félév az illetőnek törvényes tanulmányi idejébe beszámítható-e vagy sem, a tanártestület határoz.
Kisebb mérvű leczkelátogatási hanyagság esetében a kar az egyes leczkék látogatásának aláírását és
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a félév beszámítását a legközelebbi félévben tanúsítandó szorgalomtól teheti függővé, és ha ily esetben
az illető a feltételnek meg nem felel, az aláirás megtagadottnak tekintendő.
90. §.

Sajtóhiba.

26-ik lap, 89. §. 5-ik sorában : tanszéki
tanszaki olvasandó.

93-

helyett

§•

Ha valamelyik egyetemi hallgató a félév bevégeztéig a leczkelátogatás tanúsítása végett nem jelent-
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a félév beszámítását a legközelebbi félévben tanúsítandó szorgalomtól teheti függővé, és ha ily esetben
az illető a feltételnek meg nem felel, az aláirás megtagadottnak tekintendő.
90.

§•

A. leczkelátogatás tanúsítása végett az egyetemi
hallgató a félév utolsó három hete alatt ugy az illető
tanároknál, mint a kari dékánnál személyesen jelentkezni tartozik.

A leczkelátogatás bizonyítása aképp történik, hogy
az egyes tanárok a leczkekönyv vagy jelentőiv illető
rovatába nevüket sajátkezüleg beirják és a történt
megerősítés napját ugy, mint az a beirásra nézve a
ió. §-ban megállapíttatott, bejegyzik.
92- §•
Ha a hallgató a leczkelátogatás megerősítését
minden egyes tanártól, kinek előadásaira be volt irva,
kinyerte, a leczkekönyvet vagy a jelentőivet a kari
dékánnak láttamozás végett benyújtani tartozik.
Azon esetben, ha valamely tanulónak a lefolyt
félév bármely okból egyetemi idejébe be nem számíttatik, ezt a dékánnak az „észrevételek" rovatában
ki kell tennie.
Ha valamelyik kar beiktatott hallgatója más kar
nál is hallgatott előadásokat, elégséges a dékáni láttamozási azon kar dékánjától kieszközölni, melynél
mint rendes hallgató beiktatva volt.
93-

§•

Ha valamelyik egyetemi hallgató a félév bevégeztéig a leczkelátogatás tanúsítása végett nem jelent-
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kezik, úgy tekintendő, mintha a félév folyamában az
egyetemet elhagyta volna, és ezt előszabott egyetemi
tanidejébe csak úgy számíthatni be, ha a karhoz intézendő kérvényben az elkésést hitelt érdemlő módon
tanúsítja és legalább egy tanár bizonyítványával igazolja, hogy ennek előadásait szorgalmasan látogatta.
94-

§•

I la valamelyik félévnek dékáni láttamozása, mely
szintén az utolsó három hétben szorgalmazandó, bármi oknál fogva elmulasztatott, azt utólag' csak a karhoz intézendő, és a mulasztást kellőleg indokoló kérvény alapján eszközölhetni ki.
95-

§•

Ha a leczkelátoofatási tanúsítást bármi okból csak
egy tanár tagadná meg, a tanártestületnek a hozzá
intézett folyamodvány alapján, a mennyiben a folyamodó mellett rendkivüli és kellőleg kimutatott méltányossági tekintetek szólnak, jelesen, ha folyamodó különben ismert szorgalmú tanuló, jogában áll elhatározni, hogy daczára az érintett körülménynek, a kérdéses félév a folyamodónak egyetemi rendes tanidejébe beszámíttassák; A tanártestületnek ezen, valamint
az utólagos leczkelátogatási tanítás ügyében hozott
határozata ellen további jogorvoslatnak helye nincsen.
96. §•
A leczkelátogatási elismerés megtagadása karvégzésileg azok irányába is kimondható, kik hanyagság
miatt dékánilag nem voltak ugyan idézve vagy megintve, de kik ellen bebizonyul, hogy a rendes szünidőn kívül dékáni engedély nélkül az egyetem székhelyétől, habár rövidebb időre is, eltávoztak, vagy a
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nyert engedély határidején túl elmaradtak, a nélkül,
hogy ebbeli késedelmüket kellően igazolni tudnák.

VII. Az akadémiai fegyelem.
97-

§•

A z egyetemi hatóságok kötelessége az akadémiai
oktatás és az akadémiai élet szabadságai összhangzólag az egyetem czéljával erélyesen védeni, de egyszersmind a szabadsággal való minden veszélyeztetését
telhetőleg meggátolni.
A z egyetemi hatóságokat illető fegyelmi hatalom
tehát folytonos felügyeletben és azon rendszabályok
kibocsátásában és foganatosításában nyilvánul, melyek
egyáltalán, vagy a fenforgó körülmények szerint szükségeseknek mutatkoznak arra, hogy a rend és az illem az egyetemen fentartassanak, hogy az egyetemnek, mint tudományos intézetnek, jellege szorosan
megőriztessék, hogy végre mind magának az anyaintézetnek, mind egyes tagjainak becsülete és méltósá
ga komolyan megóvassék.
98. §•
A z egyetemi hatóságok érintett kotelességök erélyes teljesítéseért felelősek, ennélfogva az egyetemhez
tartozók nemcsak az' egyetemi hatóságok rendeleteinek engedelmeskedni, hanem saját körükben felszólítás nélkül is a fegyelem és rend fentartására közreműködni tartoznak.
99-

§•

A z egyetemi hallgatók polgári viszonyaiban, va
lamint közfenyítés alá tartozó cselekvényeikre nézve
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a köztörvények és hatóságoknak, akadémiai magaviseletükre nézve pedig a külön akadémiai rendeletek- és
fegyelmi szabályoknak, valamint az egyetem akadémiai hatóságának vannak alárendelve.
100. §.
A z egyetemi polgárok és hallgatók e viszonyuk
természetéből folyó illedelmes magaviseletre és a fennálló akadémiai törvényeknek vagy az egyetemi hatóságoknak
e czélra kibocsátott külön rendeleteinek megD
o
tartására kötelezvék. Azok, kik ezek ellen vétenek, különösen, kik az akadémiai rendet és csendet feltűnően
megháborítják, vagy a tanczélokra szolgáló intézményeket, taneszközöket és gyűjteményeket megkárosítnak; kik folytonos hanyagság vagy illetlen magaviselet, erkölcstelen vagy bosszúságot gerjesztő tények által közbotrányul szolgálnak, kik az egyetemi hatóságokat, az egyes tanárokat vagy a rend és csend érdekében működő orgánumaikat, vagy saját tantársaikat
megsértik, kihágásuk mértékéhez képest fegyelmi eljárás alá vonatnak.
101. §.
Ha valamely egyetemi hallgatót a fennálló köztörvények áthágása miatt más, mint az akadémiai hatóság, vizsgálat alá vonja, erről az egyetemi tanács
értesítendő, s a megejtett vizsgálat nyomán hozott
itélet vele közlendő.
Ennek lényeges tartalma az egyetemi jegyzőkönyvbe iktatandó; ezenfelül a kihágásnak az akadémiai rendre vagy az egyetem becsületére való kihatásához képest az egyetemi tanács a tettes ellen a
fegyelmi eljárást is megindíthatja.
102. §.
A z egyetem, vagy egyes tanulmány-karai hallgatói, mint olyanok, együttvéve testületet nem alkotnak;
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ennélfogva sem rendes gyülekezetet nem tarthatnak,
sem állandó ügyvezetőik vagy képviselőik nem lehetnek, sem a testületeket illető működéseket nem gyakorolhatják.
i o

3-

§•

Azon egyetemi épület helyiségeiben az egyetemi
polgárok a történhető szükséghez képest rendezett
gyűlésekben az őket illető ügyeket tárgyalhatják, az
ily gyűléshez azonban, a tanácskozási tárgynak feljelentése mellett, az egyetem rectorától eleve engedély
eszközlendő ki.
A rector itéli meg, vajon a tárgy megfelel-e a
ioo. §. szellemének, és ha azt ilyennek találja s a
gyűlés által az akadémiai rend nem látszik veszélyezettnek, gyliléshelyet rendel. Azok, kik az engedélyt
szorgalmazzák, az egyetemi hatóságok irányában kezességet vállalnak a rend fentartása és az akadémiai
törvényeknek a gyűlésben leendő pontos megtartása
iránt.
104. §.
A z egyetem rectora, a prorector, a kari dékánok
vagy az általuk e végett megbízott tanárok az egyetemi polgárok gyűlésein megjelenhetnek, őket meginthetik és a gyűlés feloszlását elrendelhetik, ha az az
akadémiai törvényektől vagy a kitűzött czéltól eltér.
105. §•
Csak az egyetemi polgárok és az egyetem tanárai vannak jogosítva arra, hogy ily gyűlésekben részt
Vegyenek.
A gyűlés kies/közlői (104. §.) e rendszabály megtartásáról felelősek.
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IOÓ. §.
Közművelődési, jótékonysági és egyéb társas czélokra az egyetem kebelében fennálló egyletek az egyetemi hatóságok szabályszerű felügyelete alatt állanak;
azok viszonyaira nézve a felsőbb helyen megerősített
alapszabályok szolgálnak ugyan irányadóul, de csak
annyiban, a mennyiben azok a jelen tan- és fegyelmi
szabályzat egyes intézkedéseivel nem ellenkeznek.
Annak megítélése, hogy az egyleti alapszabályok
vannak-é és mennyiben összeütközésben a jelen fegyelmi szabályokkal, az egyetemi tanács köréhez tartozik,
mely azon esetre, ha ily összeütközések mutatkoznak,
az alapszabályok czélszerii módosítása iránt indokolt
felterjesztést fog a közoktatási minisztériumhoz intézni ; ennek elintézéséig is hatalmában állván az akadémiai fegyelem ellen irányuló alapszabályok foganatosítását felfüggeszteni és a szükségeseknek mutatkozó
intézkedéseket megtenni.
107. §.
Fegyelmi kihágásokra a vétség nagysága és ismétléséhez képest következő büntetések szabhatók:
1. megintés meg figyelmeztetés a kari dékán által egyedül, vagy a tanártestület szine előtt;
2. megrovás az egyetem rectora által az egyetemi
tanács szine előtt, még pedig vagy egyszerűen, vagy
súlyosbítva azzal a fenyegetéssel, hogy ismételt, habár
kisebbnemü kihágás esetében az egyetemtől való elútasítás fog bekövetkezni (consilium abeundi);
3. elútasítás az egyetemtől 1 — 4

félévre;

4. elútasítás az egyetemtől örökre;
5. elútasítás a magyar egyetemektől.
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108.

§.

A z ösztöndíj vagy a tanpénzmentesség elvesztését nem szabhatni ki külön büntetésképen; ez természetes következménye az oly magaviseletnek, mely az
akadémiai törvényeknek meg nem felel, tehát mindazon esetben természetes hátrányképen sújtja az illetőt, midőn hason kedvezmény élvezhetése fedhetlen
magaviseletet teszen fel.
109. §.
A z elutasítást a magyar egyetemektől, mely az
elitéltnek a magyarországi két egyetemen való beiktatását végkép kizárja, az egyetemi tanács javaslata
nyomán csak a közoktatási m. kir. minisztérium rendelheti el, és az osztrák egyetemekkel tudomásvétel
végett közöltetik.
A felett, hogy annak, ki csak egy bizonyos egyetemtől utasíttatott el, más egyetemen tanulmányainak
folytatása megengedtessék-e vagy sem, az illető tanártestület határoz, melynek tagadó határozata ellen folyamodásnak van helye az egyetemi tanácshoz.
110. §.
A be nem iktatott hallgatók ép úgy, mint azok,
kik egyes előadásokat vendégkép hallgatnak, az akadémiai rend megtartására kötelesek ; ha azt megsértik,
a körülmények szerint megintendők, vagy az előadások látogatásától, sőt az egyetemtől általában kizá-

randók.
1 1 1 . §.
A z egyetemi tanácsnak ugy, mint az egyes kari
tanártestületnek jogában és kötelességében áll az aka3
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démiai fegyelem érdekében a körülmények szerint
szükségesnek mutatkozó intézkedéseket megtenni, s
fegyelmi rendszabályokat kibocsátani.
Efféle rendeletek iránt azonban, a mennyiben
nem tisztán a jelen fegyelmi szabályzat végrehajtására vonatkoznak, vagy nem merőben átmeneti természetűek, a közoktatási ministernek azonnal jelentés
teendő.
1 . 2 . §.
Csekélyebb kihágásokat a kari dékán vagy tanártestület intés vagy feddés és megrovás által egyenlít ki; ellenben nagyobb vétségeket a 107. §. értelmében leendő fenyítés végett az egyetemi tanácsnak kell
feljelenteni.
i i 3 - §•
A fegyelmi büntető hatalmat az egyetemi tanács
gyakorolja, mely a kihágás mérve szerint a 107. §.
2 — 4 . pontjában foglalt büntetéseket kiszabhatja és
az 5. pontban foglalt elutasítás iránt felterjesztést tehet a közoktatási miniszterhez.
A z egyetemi hallgatók ellen hozott fegyelmi határozatok folytonos evidentiában tartandók.
A z iránt, hogy az egyetemi tanácstól kiszabott
fegyelmi büntetés az illetőnek egyetemi bizonyítványába felveendő-e, a vétség súlyos volta szerint az
egyetemi tanács esetről-esetre határoz.

VIII. A szünidők.
114. §.
A tanév első és második félévre oszlik: amaz
szeptember hó elsejével kezdődik s tart január hó
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io-ig bezárólag; emez január hó
tart junius hó 15-ig bezárólag.

i i-én kezdődik

és

A nagy szünidőn kiviil ez egyetemen még a következő szünnapok állapíttatnak meg :
1. Ő cs. és ap. kir. Felségének legmagasabb névnapja ;
2. farsang három napja, hamvazó szerdáig bezárólag ;
3. a húsvéti szünidő, virágvasárnaptól a húsvétot
követő szerdáig bezárólag;
4. pünkösd három napja;
5. a két rectori szünnap;
6. a római katholikus naptár vörösbetiis ünnepnapjai ;
8. a kolozsvári szüret hatóságilag kitiizetni szokott három napja;
8. november 2-ika, mint a halottak ünnepe.

IX. Az eltávozás az egyetemtől.
n ő . §.
Azok az egyetemi polgárok, kik az egyetemet
oly czélból hagyják el, hogy tanulmányaikat más tanintézeteken folytassák, távozási bizonyítványt nyernek;
azoknak pedig, kik azért távoznak, mert az illető kar
tanulmányi szervezete szerint előszabott egyetemi tanfolyamot befejezték, végbizonyítvány adatik.
117 - §A távozási bizonyítvány, hogy külföldön is használható legyen, latin nyelven, — a végbizonyítvány
ellenben magyar nyelven állíttatik ki.
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II 8. §.
Mindkettőnek kinyerése végett az illettő egyetemi
polgár azon kar dékánjához tartozik fordulni, melynek
bekebelezett tagja volt.
119. §.
A távozási és végbizonyítvány az egyetem nevé
ben állíttatik ki, a kari dékánon kívül az egyetem rectora irja alá, és az előbbi a kar, az utóbbi az egyetem pecsétjével láttatik el.
120. §.
A távozási bizonyívány csak az
tött tanfolyam tartamát bizonyítja.

egyetemen

töl-

121. §.
Távozási bizonyítvány nélkül a volt egyetemi polgár más hazai egyetemeken fel nem vétethetik.
122. §.
Végbizonyítvány csak azoknak állíthatni ki, kik
az előszabott egyetemi tanfolyamot azon kar tanulmányi szabályzata értelmében teljesen befejezték, melynél
szabályszerűen beiktatva voltak. A végbizonyítványban
az egyetem illető karánál eltöltött időtartamon kivül
a hallgatott előadások, valamint az illető tanárok nevei kiteendők.
123- §•
Pályavégzettnek csak azon egyetemi polgár tekinthető, ki szabályszerűen kiállított végbizonyítványt
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bir felmutatni; az utóbbit sem a leczkekönyv magában véve, sem egyéb okmány nem pótolhatja.
124. §.
Mind a távozási, mind a végbizonyítványért az
illető kar dékáni hivatalában a bélyegilletéken kiviil
egy-egy forint díj fizetendő. E díj felerészben a kari
dékánt, felerészben az egyetem rectorát illeti.

Ki a távozási és végbizonyítványt, vagy az egyetemi polgárságot igazoló okmányt, vagy a leczkekőnyvet, vagy a jelentőivet elveszti, köteles a másodlat kiállításáért a kar tanártestületéhez folyamodni.
A tanártestület a másodlat kiadását csak ugy rendelheti el, ha a folyamodó az elvesztés tényét valószínűvé teszi, s egyúttal igazolja, hogy a másodlatban
kiállítandó okmánynak eltévedését legalább négy héttel a kérvény beadása előtt a hivatalos lapban közzétette.
A másodlat kiállítása a közoktatási ministeriumnak feljelentendő.
A díjakra nézve a 124. §. határozatai alkalmazandók.

X Az egyetemi hallgatók beadványai és azokra
vonatkozó egyetemhatósági intézkedések.
126. §.
A z egyetemi hallgatók beadványai az egyetem
nyelvén szerkesztve azon kar dékánjánál adandók be,
melynek a kérvényező tagja, vagy melyhez a kérvény
tárgyát tevő ügynek eldöntése tartozik. Ez áll arra az
esetre is, ha a beadvány az egyetemi tanácshoz, vagy
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az egyetem rectorához,
lenne intézve.

vagy

végre

a

kormányhoz

127. §.
Ki a kar határozata által magát sértve érzi, az
ellen, ha a jelen szabályzat értelmében a jogorvoslat
kizárva nincs, a határozat közlése napjától számított
8 nap alatt folyamodással élhet, s azt a kar dékánjának tartozik bemutatni. Ez idő eltelte után folyamodásnak helye nincsen.
128. §.
A z oly ügyekben hozott kari határozat ellen intézett beadványok, melyekben a kar a jelen tanulmányi és fegyelmi szabályzat szerint véglegesen határoz,
egyszerű elutasító végzéssel intéztetnek el. Minden más
esetben a kar a folyamodást véleménye kíséretében a
tanácshoz terjeszti.
129. §.
A 127. és 128. §§. határozatai az egyetemi tanácsnak első vagy másod folyamodásra hozott határozatai ellen intézett beadványokra azzal a kiegészítéssel nyernek alkalmazást, hogy a tanács a folyamodást, a mennyiben annak helye van, véleményes jelentés kíséretében a minisztériumhoz terjeszti fel.
130. §•
A z egyetemi hallgatók sem a dékáni, sem az
egyetemi irodából az őket illető határozatok kézbesítését nem igényelhetik, hanem maguk tartoznak vagy
személyesen, vagy arra külön megbízandó helyettesök
által a határozatok kiadását szorgalmazni.
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I 3 1 - 9Arról, hogy a határozat átvehető, a folyamodók
a fekete táblán értesítendők; a fekete táblán lett kitűzés napjától számíttatik minden oly záros határidő,
melyben bizonyos cselekvények a jelen szabályzat szerint teljesítendők.
Az egyetemi hallgatók ennélfogva saját érdekökben tartoznak a fekete tábla kiragasztványait éber
figyelemmel kisérni, és az ott foglalt hirdetményekről
maguknak tudomást szerezni. A fekete táblán történt
minden hivatalos kifüggesztést kötelező erejűnek kell
tekinteni.
i-32- §•
Más, mint egyetemi hallgatóktól származó beadványokra kelt határozatok posta útján bérmentetlenül
csak akkor közöltetnek az illetővel, ha az a beadványban kéretik, és a folyamodó lakása a beadványban világosan kitétetik.
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