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Az egyetemi hallgatók osztályozása.

A Tudományegyetem hallgatói vagy beiktatott
rendes hallgatók, egyetemi polgárok, vagy csak beírott
rendkívüli hallgatók.
Mindenik tartozik megjelölni egy tudománykart
és abba kérni fölvételét.
Jegyset.
1. Nők — a bölcsészeti, orvosi és gyógyszerészi pályákra való léphetésök czéljából, — esetenkint
adott külön engedélylyel felvehetők. (Vkm. 1895. évi decz.
19-iki 65719. sz. R.) '
2. Tényleges állományú katonatisztek és katonai hivatalnokok .csak a cs. és kir. közös hadügyminiszter, vagy a
m. kir. honvédelmi miniszter külön engedélyével vehetők
fel. Ilyen engedély nélkül csakis a katona-orvosok és katonai
gyógyszerész-hivatalnokok iratkozhatnak be az egyetemre orvoskari hallgatókúl. (Vkm. 1901. évi jul. 29-én 49613. sz. R. és
1904. évi okt. 6-án 82171. sz. R.)

A) A r e n d e s hallgatók beiktatása és beírása.
2. §•

A fölvétel az egyetemi polgárok közé beiktatás
útján történik. Ezt az Egyetem Rectora nevében ama
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kar dékánja teljesíti, melybe a fölveendő rendes hallgatóul fölvételét kívánja.
3. §•
A beiktatás ugyanazon időben csak egy tanulmányi karra érvényes, de a beiktatott hallgatónak jogában áll bármely más karbeli előadásokat is hallgatni.

Az átlépés egyik karból a másikba csak új beiktatás alapján történhetik.
5. §.
A beiktatás arra jogosított tanintézetben kellő
sikerrel letett érettségi vizsgálat és erről törvényes
alakban kiállított bizonyítvány alapján történik.
a főiskolákra való felvételre, a reáliskolai érettségi vizsgálat
azonban csak a műegyetemre és a tudományegyetemnek mathematikai és természettudományi karára (illetőleg bölcsészeti karának ezen szakosztályára) s a tanárképző-intézet ugyanezen
szakosztályára, nemkülönben a bány4szati, erdészeti és gazdasági akadémiákra való felvételre jogosít.
Azon tanúlók, kik a reáliskolát elvégezték és az érettségi
vizsgálatot jó sikerrel letették, valamely nyilvános főgymnasiurnban a latin nyelvből, illetőleg a latin és görög nyelvből
vizsgálatra bocsáthatók. A kik ekkor a latin nyelvből a vizsgálatot sikerrel kiállják, az Egyetemnek orvosi és jogi karába;
azok pedig, kik a vizsgálatot a latin és görög nyelvből sikerrel
kiállják, az Egyetemnek bármely karába fölvehetők. (1883. évi
XXX. t.-cz. 2(3. §.-a.)
Az 1883. XXX. t.-cz. 2(3. §-a akként módosíttatik, hogy
azon gymnasiumi tanúlók, a kik a „görög nyelv és irodalom"
helyett a jelen törvény 2. §-ában megnevezett tantárgyakból:
a) a magyar irodalom bővebb ismertetése, kapcsolatban a
görög remekírók műveinek ismertetésével, magyar fordításban
s a görög irodalom- és mívelődéstörténet alapvonalai; b) a

rajz (mértani és szabadkézrajzi elemekkel) nyertek rendes
oktatást, ha bár le is tették az érettségi vizsgálatot, a tudományegyetemek és egyéb főiskolák hittudományi karára, vagy
azok nyelvészeti, bölcsészeti és történelmi szakosztályaira (s a
tanárképző-intézet ugyanazon szakosztályaira) nem bocsáthatók.
Ha azonban „a görög nyelv- és irodalom"-ból pótló érettségi
vizsgálatot tesznek, az 1883. évi XXX. t.-cz. 26. §. 2-ik bekezdésének a reáliskolai tanúlókra vonatkozó rendelkezése reájok
nézve is érvényes. (1890. évi XXX. t.-cz. 5. §-a.)
2. Horvát-szlavon illetőségű tanúlók otthon szerzett érettségi bizonyítványuk alapján rendes hallgatókúl felveendők.
(Vkm. 1894. évi márcz. 22-én 2061. sz. és 1899. évi márcz.
27-én 71916/1898. sz. R.)
3. Felsőkereskedelmi iskolai érettségi bizonyítvány nem
jogosít a beiktatásra.
4. Oly tanúlók, kiknek érettségi bizonyítványa a fenti
kellékeknek meg nem felel s valamely kiegészítésre szorúl,
átmenetileg mint rendkívüli hallgatók vétetnek fel.
5. Női hallgatók beiktatása. A szabályszerű előképzettséget igazoló nőknek (]. 5.
és 39. §.) — a bölcsészet, orvosi
és gyógyszerészeti pályákra való léphetéstik czéljából — a
felsőbb tanintézetekre leendő felvételre, az illetékes felsőbb
tanintézet meghallgatása alapján, a Miniszter úr esetről-esetre
engedélyt adhat. A Miniszter úrhoz intézett felvételt kérő
folyamodvány az előképzettséget igazoló bizonyítvány és a
születési bizonyítvány melléklésével annál a karnál nyújtandó
be, melynél az igényjogosúlt a beiktatást k vánja; a folyamodvány a karnak véleményes jelentésével minden egyes
esetben a Miniszter úrhoz terjesztendő fel végeldöntés czéljából. (Vkm. 1895. évi decz. 19-én 65719. sz. R.)
A Miniszter úr a nők beiktatásához a következő elveket
állapította meg: az illetékes tudománykar javaslatára a jeles
érettségivel biró nőknek azonnali felvételét hajlandó engedélyezni, de már jó érettségivel bíró nők felvételét csak a
Miniszter úr engedélyével rendkívüli hallgatói minőségben
eltöltött tanévben elért eredmény szerint. Háromnál több elégségest tartalmazó vagy javító érettségi bizonyítványnyal jelentkező nők egyáltalán nem hozandók javaslatba. (A budapesti
egyetemhez intézett Vkm. 1904. évi julius hó 7-én 35138. sz.
alatt kelt R. és az 1904. évi szeptember hó 12-én 76864. szám
alatt kelt távirati R. továbbá az 1907. évi szept. hó 20.-án
102.142. sz. alatt kelt R.)
A három elégségesnél nem több elégségest tartalmazó
érettségijjbizonyítvány alapján miniszteri engedélylyel rendkívüli
hallgatókúl fölvett nőknek rendes hallgatókúl való fölvétele csak
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abban az esetben javasolható, ha azon tanév alatt, míg rendkívüli hallgatók úgy az I., mint a II. félév végén legalább két
szaktárgynak két fő collegiumából átlagos jó eredménynyel
colloquáltak. (Vkm. 1905. szept. 3-án 69060. sz. R.)
Az igényjogosúlt, beiktatásért folyamodó nők ideiglenesen
mindig csak rendkívüli hallgatókúi vétetnek fel. A Miniszter úr
engedélyének elnyerése után beiktatással rendes hallgatókká válnak és rendkívüli minőségben töltött féléveik az illetékes kartól a
rendes tanidőbe beszámíthatók. (Vkm. 1904. jul. 7. 35.138. sz. R.)
Azon nők, a kiknek felvételét a Miniszter úr nem engedélyezi, azon túl már rendkívüli hallgatók sem lehetnek.

Külföldi tanintézetek bizonyítványai csak annyiban szolgálhatnak a beiktatás alapjául, a mennyiben
a fölveendőnek oly érettségi fokáról tanúskodnak, a
minőt, az érettségi vizsgálat sikeres kiállására, a
hazai tanintézetek megkívánnak. Kétség esetében a
fölvétel megengedése iránt végérvényesen az a tudománykar határoz, melybe a jelentkező, mint rendes
hallgató, fölvételét kívánja.
Jegyzet.
1. A sarajevoi (Vkm. 1883 évi 39757. sz. R.),
a mostari (Vkm. 1901 évi 23554. sz. R.) és a travniki (utóbbira nézve az 1909—1910 tanév végéig. Vkm. 1904. 508. e.
sz. R.) főgymnasiumok osztály és érettségi bizonyítványai
Magyarországon is államérvényesek oly feltétellel, hogy az
átlépő ifjak a tantervi különbözetből, különösen a magyar
nyelvből és irodalomból, valamint Magyarország történelméből
fölvételi, illetőleg kiegészítő érettségi vizsgálatot kötelesek tenni,
még pedig átlépéskor annál a középiskolánál, hol tanulmányaikat
folytatni kívánják, kiegészítő érettségi vizsgálatot pedig a Miniszter úr által kijelölendő középiskolánál.
A mostari főgymnasiitm oly mohamedán vallású tanúlóinak, kik a görög helyett rendes tantárgyként az ó-arab nyelvet
tanulták, úgy osztály-, mint érettségi bizonyítványaik Magyarországon szintén államérvényesek, de oly megszorítással, hogy
ha ily tanúlók magyar egyetemen a bölcsészeti kar philologiai
szakára kívánnának lépni, valamely a Miniszter úr által kijelölendő főgymnasiumnál a görög nyelvből kiegészítő érettségi
vizsgálat letételére köteleztetnek. (Vkm. 1901. évi 23554. sz. R.)
A banjalukai főreáliskola érettségi bizonyítványai is államérvényesek Magyarországon, ha az illető érettségit tett tanúló

a magyar nyelvből és irodalomból, valamint Magyarország történelméből a Miniszter úrtól kijelölendő reáliskolában kiegészítő érettségi vizsgálatot tesz. (Vkm. 1903. jun. 8.-án 36221.
számú R.)
2. A külföldi iskolai bizonyítványok elfogadhatósága, s
nemkülönben az esetleg fölmerülő téves beiktatások érvényessége felől az illető karok véglegesen határoznak. Külföldi érettségi bizonyítvánnyal jelentkező magyar állampolgárok beiktatását azonban egyes érettségi tárgyakból, nevezetesen a magyar
nyelvből és irodalomból, valamint a magyar történelemből,
pótló érettségi vizsgálattól tehetik függővé; az illetékes karok,
ezen vizsgálatnak a letételére az érdekeltnek rendkívüli tanúlói
minőségében egy évi határidőt engedhetnek. A pótló vizsgálat
letételéről bemutatott hiteles bizonyítvány nyomán az átmenetileg rendkívüli minőségben töltött idő is rendes tanidőnek
számíttatik be. A magyar nyelvből és irodalomból, valamint
a magyar történelemből oly rendes hallgatókra is kiróhatják
a karok a pótló érettségi vizsgálatot, a kik rendes hallgatói
minőségükben szerzik meg a magyar állampolgárságot. A kari
határozatok az egyetemi tanács útján a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz félévenként bejelentendők. (Vkm.
1905. évi nov. 3. 30788. sz. R.)
3. A bécsi cs. és kir. Teréziánum ösztöndíjas joghallgatói jogi tanulmányaik negyedik félévének befejezése előtt
magyar főiskolákra nem vehetők fel. (Vkm. 1908 okt. 10.-én
110.006. sz. R.)
yegyset.
1. A más főintézetekből érkező hallgatók a
beiktatás alkalmával, az ott nyert távozási bizonyítványt, a
leczkekönyvet és a születési bizonyítványt kötelesek bemutatni.
2. Azokra nézve, a kik okmányaikat formai okokból kellő
időben be nem mutathatják, a 38.
3. jegyzete intézkedik.
6. §•

A kar visszautasító határozata ellenére, vagy a
valóságnak elhallgatása, elferdítése vagy meghamisítása
alapján kieszközölt beiktatás nemcsak érvénytelennek
tekintendő, hanem, a körülmények szerint, fegyelmi,
esetleg bűnvádi eljárást is vonhat maga után.
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. 7. §.
A beiktatás csak személyes jelentkezés alapján
történhetik. A személyazonosság a leczkekönyvbe
elválaszthatatlanul beillesztendő fényképpel igazolandó.
A kik e követelmény ellen vétenek, éppen úgy, mint
azok, a kiknek érdekében vétenek, a 89.
3. pontjában megszabott fegyelmi büntetést vonják magukra.
yegyset. önkénteseknek adott kedvezményekről a 4.
szól (lásd az 56. lapon).
8. §•

A beiktatás folyamata a következő:
Miután a jelentkező a megállapított minták szerint kiállított származási ívet és a számozott lapokkal ellátott leczkekönyvet megvette, az Egyetem
helyiségein kivűl olvashatóan, kitölti a származási ív minden rovatát, följegyzi annak egyes szelvényeire a hallgatandó előadásokat, az egyes szelvényeket sajátkezűleg aláírja, végűi a leczkekönyvben
is, nevezetesen annak 3. és 4. lapján, kitölti, a származási ívvel megegyezőleg, az egyes rovatokat. Azután
az ekként kitöltött származási ívvel, leczkekönyvvel
és az érettségi bizonyítványnyal, valamint születési
bizonyítványával, ama kar dékánjánál jelentkezik,
melybe rendes hallgatóul fölvételét kívánja.
egyéb nyomtatvány nem a quaestorában, hanem az egyetemi
főpedellusnál kapható.
2. Egyik' hazai egyetemről a másikra való átmenetel
esetében a régi leczkekönyv marad használatban, a melynek
megfelelő rovatában az átmenetel kellőleg kitüntetendő (105. §.
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3. bekezdés). Az átmeneteit beragasztott anyakönyvi
igazolvány (Nos Rector) szövege jelzi.
3. Valamely főiskoláról beiktatásra jelentkező hallgató a
fenti okmányokon kivűl távozási bizonyítványát is tartozik
bemutatni (104. §.).
4. A beiktatandó hallgató a Nos Rector szövegét is előre
kitölti, az adatok helyességét az illető kari dékán a bemutatott
okmányokból ellenőrzi.
5. Beiktatás hallgatás nélkül, önkénteseknek adott kedvezmény (2. és 3. §. lásd az 55.—56. lapon.)

9. §.
A kari dékán, ha az igazoló okmányokat rendben találja, a kellően kitöltött származási ívet és a
leczkekönyv első lapján szövegezett anyakönyvi igazolványt (Nos Rector) a fölvétel elismeréseiül aláírja
s azokat a jelentkezőnek visszaadja. Egyúttal kezébe
adja a jelen tanúimányi, fegyelmi és leczkepénzszabályzatnak, valamint a kar külön tanulmányi, illetőleg vizsgálati szabályzatának egy-egy példáját s őt
arra utasítja, hogy a dékánilag ellenjegyzett származási ív és az egyelőre csupán a kari dékántól aláírt
anyakönyvi igazolvány alapján a quaesturában az
egyetem anyakönyvébe való beiktatását elvégeztesse.
Az említett okmányok kiadása előtt a jelentkező
a dékánnak fogadást tartozik tenni arra, hogy az
egyetemi törvényeket meg fogja tartani és az egyetemi hatóságok iránt engedelmességgel és tisztelettel
fog viseltetni.
10. §.

Azok, a kik szegénységük alapján magukat a
tanpénz fizetése alól fölmentetni kívánják, az előbbeni
§-ban érintett alkalommal a karhoz intézett és men-
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tességi igényüket e szabályzat 58. és 59. §§-ai értelmében támogató okmányokkal fölszerelt folyamodványukat a kari dékánnak tartoznak benyújtani. A kari
dékántól a folyamodás beadásáról igazolványt nyernek
és azzal előjegyeztetésük végett a quaesturában jelentkeznek.
11. §•

A jelentkező, miután a leczkekönyvre félévenként
szükséges 30 filléres bélyeget beszerezte, a quaesturához fordúl s a kari dékántól már láttamozott származási ívet és anyakönyvi igazolványt, illetőleg leczkekönyvet a quaestornak átadja.
Jegyzet. A 30 filléres bélyeg a félév végén történő láttamozásnál (1. 7(3. §.) is beragasztható.

Jí>

Ha a quaestor a leczkekönyv és származási ív
kitöltését rendben találja, a jelentkezőtől a beiktatási
díjat (5 korona), az anyakönyvi igazolvány bélyegdíját
(2 korona), továbbá a könyvtári illetéket (6 korona),
egy koronát az Egyetemi Diákasztal számára, valamint a leczkepénzt átveszi, mindez összegek lefizetését (a bélyegdíj kivételével) a leczkekönyvben bejegyzéssel elismeri; azonfölűl az átvett leczkepénzről
külön ellenőrző nyugtatványt is ad, mely a 30-dik
§-ban meghatározott időben a kari dékánnak átadandó.
A quaestor ezek után a 2 korona bélyeggel ellátandó anyakönyvi igazolványt szabályszerűen kiállítja,
mire a leczkekönyvet a származási lapról lemetszett
szelvényekkel együtt a jelentkezőnek, most már beik-
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tátott rendes hallgatónak, oly utasítással adja át, hogy
az anyakönyvi igazolványt az egyetem Rectorával
aláíratandó, az egyetemi rectori irodában s azután, a
Rector aláírását megnyervén, további behatása végett
;)-/. etrves tanároknál jelentkezzék.
Jegyzet.
1. A fenti díjakon kívül minden egyetemi hallgató (felmentesnek nincs helye) félévenként az Egyetemi Diákasztal javára egy koronát s
az Ifjúsági Betegápolási-alap javára szintén egy koronát fizet. Az utóbbi díj
fejeben beteg egyetemi hallgatóknak az Országos Karolina Kórházban díjmentes gyógykezeltetésre és díjmentes Ill.-ad osztályú ellátásra van joguk
(Vkm. 190« febr. 16.-án 150.280. R. és 1909 márcz. 2«.-én 1484. sz. alatt
kelt rectori intézkedés.) Az anyakönyvi igazolvány bélyegdíját (2 korona) a
hallgató a kitöltött igazolványra két koronás bélyeg felragasztásával rója le
2. Az igazoló-jegyet a quaestura számozza s azt a hallgató az egyetem
Kectora altal leendő aláírás és az egyetem pecsétjével való ellátás végett az
egyetemi rectori irodába benyújtja, a honnét H nap alatt elvinni tartozik.

13. §.
Azokat az egyetemi polgárokat, kik a leczkepénz
elengedéseért folyamodtak, a beiktatási díjnak, könyvtári illetéknek s az anyakönyvi igazolvány bélyegdíjának
lefizetése után, melyek alól senki sem menthető föl,
a quaestor egyelőre csak előjegyzi. Be csak akkor
írja, ha a jelentkező igazolja, hogy a teljes mentességet megnyerte, vagy, a leczkepénz fele alól történt
fölmentés esetében, az el nem engedett leczkepénzt,
illetőleg, ha fölmentésben nem részesült, a teljes
leczkepénzt a 23. §-ban megszabott idő alatt lefizette.
Jegyzet.
A fenti dijakon kivűl az Egyetemi Diákasztal
javára egy korona fizetendő (1. egyebekben is 12. §. után
jegyzetet.)

14. §•
Haladékot azonban a leczkepénz lefizetésére a
23. és 58. §§-ban megszabott módon azok is kaphatnak, a kik leczkepénz elengedésében nem részesültek.

—
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A származási ív a quaesturában marad és alapját
képezi az egyetemi anyakönyvnek.
16. §.

A beiktatás azzal fejeződik be, hogy az egyes
tanárok a leczkekönyvben aláírásukkal igazolják a
beírottnak személyes jelentkezését, és végűi a kari
dékán láttamozza a félév kezdetén a leczkekönyvet
0- 30. §.).
17. §.
A beiratkozás az egyes előadásokra akkép történik, hogy a jelentkező a beírásra kitűzött határidőn
belül minden egyes tanár előtt, kinek előadásait hallgatni kívánja, személyesen megjelenik, aláírás végett
bemutatja leczkekönyvét és átadja a származási ívnek
a quaesturában átbélyegzett azt a szelvényét, mely
az illető előadásra vonatkozik.
18.

§.

A tanár a szelvényt, ha azt helyesen kitöltöttnek
találja, átveszi és nevét, továbbá a beírás keltét, és
pedig a napot arabs, a hónapot pedig római számmal,
a leczkekönyv illető rovatába bejegyzi.
19. §.
Az egyes tanárok aláírása szintén csak személyesen kérhető. E czélra az egyes tanárok a beírásra
kitűzött rendes határidő egész tartama alatt napon-
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ként legalább abban az órában, melyre előadásaikat
hirdették, hivatalos helyiségükben megjelenni s a
beírást végezni tartoznak. Akadályoztatás esetén a
kari dékán jóváhagyásával a hirdető táblán tudtul
adandó, hogy a tanár mely időben kívánja a beírást
saját lakásán teljesíteni.
Ugyanez teendő akkor is, ha a beírással más
tanár van megbízva.
Jegyzet.
intézkedéseit.

A beíratás idejére nézve 1. a 24. és 26. §§.
20. §.

A már beiktatott egyetemi polgárok, ha tanulmányaikat ugyanazon karon folytatják, a további félévekben csak beiratkoznak, a mi akkép történik, hogy
a kellően kitöltött származási ívvel és az ezzel összehangzólag kitöltött leczkekönyvükkel egyenesen a
quaesturához fordulnak, ott a tanpénzt lefizetik és
ennek a leczkekönyvben való igazolása után az illető
tanároknál a 17. és 18. §§-okban megállapított módon
személyesen jelentkeznek.
Jegyzet. Az Egyetemi Diákasztal és az Ifjúsági Betegápolási alap javára egy-egy korona fizetendő (1. egyebekben
is a 12. §. után a jegyzetet).

21. §•
A mennyiben az előbbi §-ban érintett egyetemi
polgárok a leczkepénz alól fölmentésüket kérik, a
beírásra kitűzött rendes határidőn belül tartoznak a
kérésüket e szabályzat 58. 59. §$-ai értelmében támogató okmányokkal, továbbá a leczkekönyv hiteles
másolatával fölszerelt folyamodásukat a kar dékánjá-
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hoz beadni; mert őket a quaestor csakis úgy jegyezheti elő, ha a kari dékán igazolványával kimutatják,
hogy mentességi kérvényüket kellő időben adták be.
Jegyzet. Az Egyetemi Diákasztal és az Ifjúsági Betegápolási alap javára egy-egy korona fizetendő (1. egyebekben is
a 12. §. után a jegyzetet).
22. §.

Az előjegyzett hallgató leczkekönyvébe a tanárok
nem írják be nevüket, hanem csak a jelentkezés napját
(18. §.) jegyzik föl. Nevüket az illető rovatba csak
akkor vezetik be, ha a végleges beírás föltételei teljesíttettek.
23. §.
Az előjegyzettek a mentesség tárgyában hozott
kari határozat közlésétől számítandó 8 nap alatt tartoznak végleg beiratkozni, a mennyiben időhaladékot
nem nyertek, mely az első félévben legkésőbb november 3.-ig, a második félévben pedig márczius 3.-ig
adható. A kik a végleges beiratkozást (1. a 13.—19. §.-t)
a mondott határidőn belül akár a quaesturában, akár
az egyes tanároknál elmulasztották, arra a félévre
többé be nem írhatók.
Jegyzet. A quaestura a leczkepénz fizetése alól egész
vagy fél felmentést, a leczkekönyvnek megfelelő rovatában
bejegyzi; a fél leczkepénz fizetése alól felmentetteknek a származási ív lapjáról lemetszett szelvényeken ezt feltünteti, az egész
leczkepénz fizetése alól felmentetteknek szelvényeit pedig visszatartja. A hallgató már most leczkekönyvével és a szelvényekkel az egyes tanároknál jelentkezik, a kik a végleges beíratás
jeléül nevüket a leczkekönyv megfelelő rovatába bevezetik;
majd leczkekönyvét a kari dékánnál láttamoztatja.

—
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24. §.
A beiktatás és beírás rendes határideje a quaesturában mindenik tanfélév első 12 napja, az egyes
tanároknál a következő 3 nap, tehát összesen 15 nap.
Jegyzet. A beiktatás és beíratás rendes határideje tehát
a quaesturán az I. félévben szeptember hó 1—12, a II. félévben januárius hó 7—19 napjai; a tanároknál pedig szeptember hó 13—15, illetőleg januárius hó 20—22. napjai. (Vkm.
1902. évi decz. 22.-én 849(32. sz. R.)

25. §.
A kiknek valamely elháríthatatlan akadály miatt
lehetetlen személyesen jelentkezniük, a 24. §-ban
megszabott határidőn belül tartoznak, akadályoztatásukat hiteles okmánynyal igazoló és az illető kar dékánjához intézett kérvényben, előjegyeztetésüket kikérni és
egyszersmind megjelölni azt az időpontot, a mikor
személyesen megjelenhetnek és úgy a quaesturában,
mint az egyes tanároknál beiratkozhatnak. Haladékot
a beiratkozásra a kari dékán az első félévben október
ö.-ig, a második félévben februárius 10.-ig adhat.
Az első félévben október 6.-án túl legkésőbb
október 14.-ig, a másodikban februárius 10.-én túl
legkésőbb februárius 18.-ig csak az Egyetem Rectora
adhat még engedélyt utólagos beiratkozásra. A mondott végső határidőn túl való beíratkozhatás iránt, vagy
a 24. §-ban megszabott határidő után beadott folyamodásokat a Rector föltétlenül és végérvényesen visszaútasítja.
Az előleges jelentkezés kötelezettsége nem terjed
ki az első félévben katonai szolgálatban, illetőleg az
évi katonai gyakorlatban szeptember végéig elfoglal-
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takra, kik csupán katonai igazolványuk fölmutatása
mellett október 8.-ig bezárólag beiratkozhatnak.
Jegyset.
1. Azoknak, kik a 24. §.-ban megszabott határidőn belül elmulasztották a 25. §. értelmében előjegyeztetésüket
a kari dékánnál kérni, vagy azoknak, kik beíratásukat úgy a
quaesturában, mint az egyes tanároknál csak a 25. §-ban megjelölt határidőn túl teljesíthetik személyesen, ha késedelmüket
alapos okkal igazolják, kivételesen az I. félévben legfeljebb
október hó 14.-ig, a II. félévben legfeljebb februárius hó 18.-ig,
az egyetem Rectora adhat engedélyt az utólagos beiratkozásra.
A kik a fentebbi kedvezményes beiratkozási határidőt is elmulasztották, azoknak utólagos beiratkozás engedélyezése iránti
kérelme feltétlenül elutasítandó. Az utólagos beiratkozás engedélyezése iránt netalán a Miniszter úrhoz benyújtott kérvényeket a Miniszter úr, a fenti módon való elintézés végett, az
illetékes egyetemi Rectornak fogja megküldeni. (Vkm. 1902.
évi decz. 22.-én 84962. sz. R.)
2. A külföldi egyetemeken beírt és onnan a II. félévre
hazai főiskolára visszatérni óhajtó hallgatók, ha külföldi egyetemen való tartózkodásukat a II. tanfélévre megállapított beírási idő (januárius hó 7—22) tartama alatt az illető tudománykar dékánjának bejelentették és ha legkésőbben márczius hó
15.-ig személyesen jelentkeznek, hazai főiskolán a II. félévre
még fölvehetők (Vkm. 1903. évi aug. 21.-én 45135. sz. R.)
Ezt a kedvezményt külföldön hallgató orvostanhallgatók
közül csak azok vehetik igénybe, kik ugyanazon félév folyamán fegyver alatti szolgálatra be nem vonúlnak. Ha pedig
oly eset fordulna elő, hogy valamely a fenti kivételes határidőben már felvett, külföldről jött hallgató, még ugyanazon
félév április 1.-én katonai szolgálatra bevonúlna, az ilyen az
önkéntes katonai szolgálatra vonatkozó s jelen szabályzat
végét képező 22749/89. sz. R. 15. §-ában foglalt kedvezményt
igénybe nem veheti s így nyári féléve az egyes tanárok által
márczius hó utolsó hetében alá nem írható és a dékán által
nem láttamozható. (Vkm. 1906. évi ápr. 3.-án 23912. sz. R.)
3. A beíratásra a rendes határidőn (24. §.) túl jelentkező
hallgató is, mielőtt a quaesturában jelentkeznék, előbb az utólagos beiratkozás engedélyezésének bizonyítékáért a fentiek
szerint vagy a kari dékánhoz, vagy az egyetemi Rectorhoz
fordúl, a kitöltött származási ívvel. A kari dékán vagy az
egyetemi Rector az utólagos beiratkozás engedélyezését úgy
jelzi, hogy a származási ívre nevét és az aláírás keltét feljegyzi. Ettől a naptól számítandó a 26. §.-ban jelzett 3 nap.

-

17 —

Ha a Rector utólagos beiktatásra engedélyt adott, ez
csak a kivételes időre vonatkozik, tehát a hallgató mielőtt a
quaesturához fordúlna, a kari dékánnál jelentkezik a 8. §. és
9. §. értelmében.
26. §.

A 25. §. alapján megengedett utólagos fölvétel
esetén úgy a quaesturában, mint az egyes tanároknál
a kapott határidőtől számított 3 nap alatt be kell
iratkozni.
Jegyzet. A közzététel napjául a quaesturában a származási ív dékáni vagy rectori aláírásának kelte számít s a
quaesturától a leczkekönyvbe bejegyzett nap szolgál a tanárnál
a jelentkezés napjának ellenőrizésére. (Lásd 25.
után a 3.
jegyzetet.)

27. §.
Az utólagos beiratkozás egyes előadásokra, továbbá egyes vagy az összes leczkéknek törlése az
olyan hallgatóknak, kik különben úgy a quaesturában,
mint az egyes tanároknál szabályszerűen be vannak
írva, csak ama tanárok írásbeli engedélye alapján
engedhető meg, kiknek előadására az illető még utólag
magát beíratni, vagy kiknek előadásáról magát töröltetni kívánja. Mind a törlés, mind a hozzáírás a
származási lapon is végzendő, s ezért a hallgató a
quaesturában azonnal jelentkezni köteles.
Az ily utólagos beírás vagy törlés azonban a
rendes (12 napi) határidőn belül beíratkozóknak csakis
a rendes beíratásra következő héten, az utólagosan
beíratkozóknak pedig a quaesturában való beiratkozás
napjától számított egy hét alatt engedhető meg.
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Jegyzet. Az a tanár, kinek collegiumát valamely hallgató törölni kivánja, ezt az engedélyt a leczkekönyvbe bejegyzi
és a megfelelő szelvényt visszaadja.
28. §.

A szabályszerűen törlött leczkéknek megfelelő
leczkepénzt a quaestura visszafizeti.
Az Egyetem kötelékéből az előbbi §-ban kiszabott
határidőn túl kilépőknek a leczkepénz nem fizethető
vissza.
Jegyzet.
A quaestura a leczkepénzt a beszolgáltatott
szelvény ellenében adja vissza.

29. §.
A beiktatás szól az egész időre, melyet az egyetemi polgár annál a tudománykarnál tölt el, a hová
beiktatták. De új beiktatás szükséges a tanúlmányok
foJytathatásához akkor, ha a hallgató más karba vagy
más tanintézetbe lép át, valamint akkor is, ha tanúlmyait két féléven át megszakította.
Jegyzet. A beiktatás hatálya kiterjed az önkéntességi
2—4 félévre is. (Kedvezmények 1—3. §§. 1. az 55—56. lapon.)

30. §.
A hallgatók, a tanároknál történt beiratkozásuk
után (1. a 24. §-t) a quaesturától nyert ellenőrző nyugtatványt a leczkekönyvvel együtt, ez utóbbinak a
félév kezdetén leendő láttamozása végett, a kari dékánnak szolgáltatják át.
A dékán az ellenőrző nyugtatványokat további
el járás végett átveszi és a leczkekönyvet a beiratkozás
befejezésének elismeréseűl neve aláírásával láttamozza.
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A láttamozásával ellátott összes leczkekönyveket, jegyzék kíséretében, a quaesturához teszi át, hogy a quaestura azokat az anyakönyvi lapokkal összeegyeztesse
és az anyakönyvben netán szükséges helyesbítéseket
megtehesse.
A leczkekönyvet aztán tulajdonosa okt. 16.-ától
és márczius 16.-ától számított legkésőbb egy hét
alatt a quaesturától annyival is inkább köteles átvenni,
mivel annak esetleges elvesztéseért a quaestura c héten
túl szavatossággal nem tartozik.
31. §.
A beiktatás által a hallgató a Tudományegyetem
polgárává és ama tanulmányi kar bekebelezett tagjává
lesz, melybe rendes hallgatóul fölvették. Mint ilyen,
az illető kar dékánjának közvetlen felügyelete alatt
áll. Megnyeri azokat a jogokat és magára vállalja
azokat a kötelezettségeket, melyek a jelen tanulmányi
és fegyelmi szabályzat szerint az Egyetem polgárait
egyáltalán illetik, valamint azokat, a melyek az ő
karának külön tanulmányi rendjén alapúinak.

B) A rendkívüli hallgatók b e í r á s a .

32. §.
A rendkívüli hallgatókat nem beiktatás, hanem
beírás útján veszik föl. Nem válnak egyetemi polgárokká, de a fegyelmi szabályoknak mindenben alá
vannak vetve.
2*
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33. §.
Rendkívüli hallgatóul fölvehető az, a ki legalább
16 éves és oly szellemi képzettséggel bír, mely a
választott előadások sikeres hallgatásának föltétele.
Kétség esetében a fölvétel iránt az illetékes kar végérvényesen határoz.
Jegyaet.
1. Ez a
nőkre nem alkalmazható (Vkm.
1896. évi nov. 26.-án 63520. sz. R.)
2. Nők rendkívüli hallgatókúl csak miniszteri engedéllyel
átmenetileg és csupán azon esetekben vehetők föl, ha az 5. §.
5. jegyzetében és a 39.
2. jegyzetében jogialt föltételeknek
megfelelnek. Rendkívüli hallgatói minőségük tartama és rendeltetése felől ugyanezek a jegyzetek adnak felvilágosítást.
3. Külföldi bizonyítványok alapján nők rendkívüli hallgatókúl csak oly esetekben vehetők fel, a midőn az 5.
értelmében, az elő'anúlmányok alapján, az illetékes karok beiktatásukat javaslatba hozzák és csak azon időpontig, a míg
az 1892. évi 46497., illetőleg az 1894. évi 2061. sz. R.-nek
megfelelőleg az illetők rendes hallgatókúl való felvételre feltételesen vagy feltétlenül a Vkm. részéről engedélyt nyernek.
(Vkm. 1896. évi nov. 26.-án 63520. sz. R.)
4. Végbizonyítványt nyert nők egyes tárgyak hallgatására,
mint rendkívüli hallgatók beiratkozhatnak.
5. Átmenetileg mint rendkívüli hallgató iratkozik be mind
az a tanúló, kinek bizonyítványa a rendes hallgatói minőségben
való felvételre, az 5. §-ban megállapított kellékek tekintetében
hiányos, tehát pl. pótlásra, vagy kiegészítésre vár.

34. §.
A rendkívüli hallgatók fölvétele akkép történik,
hogy a jelentkező a kitöltött származási ívvel (melyhez a rendkívüliek számára világosabb színű papíros
használandó), továbbá képzettségi fokát tanúsító okmányaival a kari dékánhoz fordúl, kitől (hasonló színű
papíroson kiállított) fölvételi jegyet kap. A fölvételi
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jegy és a dékánilag láttamozott származási ív alapján
iratkozik be a quaesturában.
Jegyzet.

Bemutatandó a születési bizonyítvány is.

35. §.
A rendkívüli hallgatók csupán az 52. §. szerint
megállapított leczkepénzt és a Diákasztalnak járó egy
koronát tízetik; ellenben beiktatási díjat és könyvtári
illetéket nem fizetnek.
A rendkívüli hallgatók a leczkepénz alól föl nem
menthetők, kivéve a rendes gyógyszerészhallgatókat.
Jegyzet.
A rendkívüli hallgató is tizet félévenként az
Egyetemi Diákasztal javára egy koronát.

36. §.
A rendkívüli hallgatók leczkekönyv helyett jelentőívet kapnak, melybe, a származási ívvel megegyezőleg,
a hallgatandó előadásokat bejegyzik. A quaestura a
jelentőíven a beiratkozást olyképpen ismeri el, mint
a rendes hallgatók leczkekönyvében; a származási
ívet pedig, mely ép úgy, mint a rendes hallgatókra
vonatkozólag, az egyetemi anyakönyv alapjául szolgál, visszatartja.
fogva
ványt
bözik
Ez a

Jegyzet. A rendkívüli hallgatók az 1906. év elejétől
a jelentő ív helyett, könyvalakú arczképes leczkeigazolkapnak, a mely világos sárgás zöld borítékával különa rendes hallgatók sötét zöld kötésű leczkekönyvétől.
leczkeigazolvány is a főpedellusnál kapható.
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37. §.
Az egyes tanároknál a rendkivűli hallgatók is úgy
iratkoznak be, mint a rendes hallgatók (17 19. §§.).
38. §.
A rendkivűli hallgatói minőségben töltött félévek
nem számíthatók be ama tanidőbe, mely az egyes
karok tanúimányi rendje szerint megkívántatik arra,
hogy valaki akár egyetemet végzett, akár a szigorlatokra vagy államvizsgálatokra bocsátható legyen.
Jegyzet.
1. Átmenetileg rendkivűli hallgatónak felvett
magyar honpolgár, ha egy év alatt az illetékes kartól kirótt
pótvizsgálatot letette és erről a hiteles bizonyítványt az illető
karnál bemutatja, rendes hallgatónak beiktatandó és a rendkivűli minőségben hallgatott 1—2 féléve a tanidőbe beszámíttatik. (Az 5. §. 2. jegyzetében is.)
2. Átmenetileg rendkivűli hallgatónak beírt nő félévei
a rendes hallgatóul való beiktatás után az illetékes kartól a
rendes tanidőbe beszámíthatók. (Az 5. §. 5. jegyzetében is.)
3. Azok, a kik formai okokból, okmányaikat kellő időben be nem mutathatván, egyelőre csak rendkivűli hallgatókúl
iratkozhatnak be, átíratásukat rendes hallgatókúl az akadályozó
ok megszűnése után még ugyanazon félévben az illető kar
tanártestületénél kérelmezik, mely az ügyet saját hatáskörében
elintézi. (Vkm. 1889. év 5120. sz. R.)
4. A rendes hallgatóul való beiktatásra minősítő érettségi
bizonyítvány hiányossága miatt rendkivűli minőségben felvett
hallgatók, e minőségben eltöltött féléveiknek kivételesen a tanidőbe való beszámítása tekintetében, az egyetemi tanács a
következő elveket állította fel:
a) Egy rendkivűli félév beszámítható folyamodás nélkül
oly hallgatónak, ki azért iratkozott be rendkívülinek, mert
érettségi bizonyítványa hiányos s valamely nem hallgatott
tárgyból leteendő kiegészítő vizsgára szorul, ha ezt a vizsgát
a félév végéig leteszi, s az egyetemen előírt vizsgálatokat vagy
szigorlatokat a tanfolyam szabályszerű idejében letevén, kellő
szorgalomról és előmenetelről tesz bizonyítékot. (Vkm. 1902.
évi <50822. sz. R.)
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b) Ha hiányos érettségi bizonyítvány pótlásánál, a kiegészítő vizsga késedelmes letétele miatt, a hallgatónak több rendkívüli minőségben eltöltött féléve van, úgy a folyamodó kérésére a kar ajánlata alapján esetről-esetre a Miniszter úr dönt
a felől, hogy hány félév számíttassák a rendes tanfolyamba.
c) Az oly félév, melyet valaki rendkívüli hallgató minőségben tölt el, mert az érettségi vizsgánál valamely tárgyból
javító vizsgálatra utasíttatott, egyáltalában be ne számíttassák.
Ily folyamodványok a karok által hivatalból, tárgyalás nélkül
visszaútasítandók.
5. A beiktatott rendes hallgatók oly félévei, melyeket a
tanulmányi rendben előírt időben leteendő vizsga vagy szigorlat
sikeres letétele nélkül töltenek el, mint rendkívüli hallgatói
minőségben eltöltött félévek tekintendők.

39. §.
A gyógyszerészek fölvétele- és a szigorlatokra
bocsátása iránt a gyógyszerésznövendékek kiképzése
tárgyában kibocsátott szabályzat intézkedik.
yegyset.
1. A gyógyszerész-növendékek egyetemi kiképzése tárgyában, a Vkm. 1892. évi 35985. sz. R. kiadott szabályzat intézkedik.
2. Nők, ha mint gyógyszerész-növendékek rendkívüli
hallgatókként felvétetni kívánnak, bemutatni tartoznak azon
rendeletet, melynek alapján a Miniszter úr gyógyszerész gyakornokul való felvételüket engedélyezte. Újabb ministeri engedély a felvételükhöz nem szükséges. (Vkm. 1904. évi október
22.-én 87.505. sz. R.)

II.

Az egyetemi hallgatók nyilvántartása.
40. §.
Az Egyetem rendes és rendkívüli hallgatóinak
nyilvántartása a quaesturának föladata. Ez az egyetemi anyakönyvet az eredeti származási ívek alapján
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az egyes tudománykarok szerint akkép szerkeszti,
hogy minden egyes karon a rendes és rendkívüli
hallgatók származási íveit külön-külön betűsorban
állítja össze.
Jegyzet. Minden egyetemi hallgató tartozik beiratkozásakor lakását és később annak minden változását a quaestorában bejelenteni.

41. §.
Az egyetemi anyakönyvet képező egyes származási ívek észrevételi rovatába a következők veendők tol :
1. utólagos fölvétel esetében az egyetemi hatóság
határozata, annak kelte és száma;
2. a leczkepénz fizetése alól nyert mentesség
vagy fizetési haladék engedélyezése esetében a karnak határozata, annak kelte és száma;
3. ha a kar a hallgatótól a leczkelátogatási bizonyítványt végzésileg megtagadta, ez a körülmény,
hivatkozással a végzés keltére és számára;
4. utólagos tanári vagy dékáni láttamozás engedélyezése esetében az erre vonatkozó dékáni engedély
(75. és 76. §§.) kelte és száma.
Jegyzet. A származási lapon továbbá feljegyzendő:
a) hallgató névváltozása vagy egyéb személyére vonatkozó adatváltozás,
b) távozási és végbizonyítvány, valamint másodlat kiállításának ténye,
c) fegyelmi ügyben hozott határozat, melynek feljegyzését az anyakönyvbe s ezzel bejegyzését a távozási és végbizonyítványba az egyetemi tanács elrendelte és e rendelet kelte,
száma,
d) egyéb adat, melynek feljegyzését az illetékes hatóság
elrendeli.
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42. §.
A quaestura minden félévben, mindjárt a beiratkozások után, az egyes karok anyakönyvi lapjait az
illető karoknak bekötve átadja.

III.

Az előadások tartása és választása.
43. §.
Az előadások, ha az a nap nem vasárnap vagy
ünnep, az első félévben szeptember 16.-án, a másodikban januári us 23.-án okvetetlenül megkezdendők,
és az első félévben bezárólag deczember 19.-ig, a
másodikban pedig május 31.-ig tartanak.
44. §.
Állandó fizetéssel alkalmazott tanárok tanári működésüket különösen ama leczkékre kötelesek fordítani, melyek, kinevezésük szerint, főleczkéiket (collegium) képezik.
Arra nézve, hogy hány órára legyen köteles az
alkalmazott tanár főleczkéit hetenként kiterjeszteni, a
következők szolgálnak irányadóul:
a) a kinevezési okmány vagy a tanár meghívását megelőző tárgyalás;
b) a már régibb időtől alkalmazott tanárokat
illetőleg az eddigi törvényes határozatok vagy a fönnálló szokás;
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c) a tantárgyak fontossága és a kellő arány az
egyenlő fontosságú tanszakok tárgyalási terjedelmének megszabásában;
d) az a különösen figyelembe veendő szempont,
hogy a tanúk) képes legyen egyetemi ideje alatt tanszakának legalább minden főrészletét rendszeresített
tanároktól hallgatni.
45. §.
Ama leczkéken kivűl, melyeket a tanár kinevezése szerint hirdetni köteles, még egész tanszakából
vagy annak egyes részeiből, vagy oly szakokból is,
melyekből előadásokat tartani jogosítványa van, tarthat
egy vagy több előadási sorozatot.
Az állandó fizetéssel alkalmazott tanárok legalább minden harmadik félévben hetenkénti egy-két
órára terjedő ingyenes collegiumot (publicum) tartanak.
46. §.
Az egyetemi hallgatók az előadásokat és az előadó tanárokat az alábbi föltételek mellett szabadon
választhatják.
47. §.
A kik bizonyos szakképzettséget föltételező életpályára készülnek s a végett akár állam vizsgálatoknak, akár doctori szigorlatoknak kívánják magukat
alávetni, azok az egyes karok tanulmányi, illetőleg
szigorlati rendjében foglalt szabályokhoz kötelesek
alkalmazkodni.
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48. §.
Hogy az egyes tudománykarokba belépők az
egész tankör és a hallgatandó előadások legczélszerűbb
berendezése iránt tájékozást nyerhessenek, úgy a kari
dékánok, mint az egyes tanárok azokat, kik tőlük fölvilágosítást kérnek, a kellő útbaigazítással tartoznak
ellátni.
49. §.
A jog- és államtudományi karon, bölcsészet-,
nyelv- és történettudományi karon, valamint a math.
természettudományi karon a tanulmányok teljes befejezéséhez 4 év (8 félév); az orvosi karon 5 év (10
félév) kívántatik meg.
yegyset.
Az egyéves önkéntesi szolgálatot teljesítő hallgatóknak a tanfolyam megrövidítése tekintetében adott kedvezményéről a vallás- és közoktatási m. kir. miniszternek 1889.
május 19.-én 22,749. sz. a. kelt s e szabályzathoz csatolt
rendelete intézkedik.

Arra, hogy egy félév számítson, húsz óra hallgatásának kimutatása szükséges. A húsz órában ingyenes előadások is lehetnek.
Jegyset.
1. A kolozsvári ev. ref. theologiai főiskola
rendes hallgatói az egyetem bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karán heti tíz óra hallgatásával is beiratkozhatnak rendes
hallgatókúl, féléveik teljesen beszámíttatnak, s az egyetemi
rendes hallgatókat megillető összes jogok és kedvezményekben
— az ösztöndíjak elnyerésére való jogosultság kivételével
részesednek. (Vkm. 1895. évi ápr. 18.-án 18936. sz. R.)
2. A kegyes tanítórend Kalazantinumába tartozó III. és
IV. éves tanárjelöltek az egyetem bölcsészet-, nyelv- és történettudományi, valamint a math. és term.-tud. karán, féléveiknek teljes beszámítására való jogosultsággal, csak heti 15 óra
hallgatására kötelezvék. (Vkm. 1897 febr. 28.-án 7325. sz. R.)
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3. Az unitárius vallásközönség kolozsvári papnevelő intézetének 1—III. éves rendes hallgatói, az egyetem bölcsészet-,
nyelv- és történettudományi karán féléveik teljes beszámítására
való jogosultsággal, csak heti 10 óra hallgatására kötelezvék,
a rendes hallgatókat megillető összes jogokban és kedvezményekben — az ösztöndíjak elnyerésére való jogosultság kivételével — részesednek. Az így végzett tanfolyam után, külön
miniszteri engedély nélkül, bölcsészetdoktori szigorlatra bocsáthatók. A 3 évi tanfolyamot elvégzett szigorló unitárius theologusok azonban csakis a kötelező teljes heti óraszámmal iratkozhatnak be az egyetemre rendes hallgatókúl.
4. A köteles 20 órába csak az az ingyenes óra számítható, melyet a hallgató azon a karon hallgat, a melybe be
van iktatva; idegen karbeli ingyenes óra nem, csak a fizetéses
számít a köteles óraszámba.

Hogy az egyes karokon bizonyos vizsgálatokhoz
mely tantárgyaknak hány féléven hallgatása kívántatik,
hogy az egyes tantárgyak hetenként hány órában
hallgatandók — és hogy a tanfolyamból valamely
külföldi egyetemen mennyi idő tölthető el, mindezt
az illető karok tanulmányi, illetőleg szigorlati szabályzata határozza meg.
50. §.
Az előadások iskolai félévek szerint akként rendezendők, hogy minden félévvel az előadásoknak egy
egészen új sorozata kezdődjék s hogy a hallgatók a
collegiumokat félévenként választhassák.
Nagyobb terjedelmű tudományszakokból, melyek
csak több félévi tanfolyamban adhatók elő teljesen,
egy főrész minden félévben befejezendő, s erre a kar
ügyelni köteles.
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IV.

A beíratási díj és a tanpénz.
51. §.
A beíratási díj 5 korona és az egész időre, melyet valaki ugyanegy karon tölt el, csak egyszer fizetendő ; lefizetése alkalmával egyidejűleg könyvtári
illeték czímen 6 korona fizetendő.
Jegyzet.
Minden hallgató, akár rendes, akár rendkívüli, félévenként
az egyetemi Diákasztal javára egy koronát (Vkm. 1904 jan. 9. 98.564—
190:i. sz. R.) S az Ifjúsági Betegápolási-alap javára szintén egy koronát tartozik fizetni. (Vkm. 1908. évi 15.028. sz. R.)

Ha a 29. §. értelmében új beiktatás válik szükségessé, a beiktatási díj, valamint a könyvtári illeték
is újra fizetendő.
53. §.
A beiktatási díj, valamint a könyvtári illeték és
a Diákasztal javára fizetendő 1 korona alól senki sem
menthető föl.
Jegyzet. Az egyetemi Diákasztal javára félévenként fizetendő egy korona fizetése alól sincs felmentésnek helye. (Vkm.
1904. jan. 9. 98564—1903. sz. R.)

54. §.
Leczkepénz fejében a rendes hallgatók, valamint
a gyógyszerész és rendkívüli hallgatók félévenként
annyiszor 3 koronát fizetnek, a hány a heti óráik
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száma. Kivételt képeznek az ingyenes előadások (44. §.),
valamint azok is, melyeket az egyes tanárok, a kinevezési okiratban előszabott előadásokon kivűl, tartanak és a tanrendben a rendesnél magasabb leczkepénzért hirdetnek. Az utóbbiakért a tanártól megállapított magasabb tandíj fizetendő.
55. §.
A fizetésnélkűli rendkívüli és a magántanárok a
rendes leczkepénzért vagy ennél magasabbért tarthatják előadásaikat. A 44. §-ban jelzett ingyenes előadások tartása is szabadságukban áll.
56. §.
A magasabb leczkepénzért tartandó előadások a
leczkerend megállapításakor bejelentendők s az ily
előadások, valamint az ingyenesek is, a leczkerendben
külön kitűntetendők.
57. §.
A mentességért külön-külön folyamodvány intézendő mindenik karhoz, a melyen a folyamodó előadásokat akar hallgatni. A folyamodványok a félév
első 12 napjának eltelte előtt adandók be az illető
karok dékánjához. Később beadott kérvények egyszerűen visszautasítandók.
Jegyzet. Az első félévben katonai szolgálattal, vagy az
évi katonai gyakorlattal szeptember hó végéig elfoglalt hallgatók, a kik katonai igazolványuk felmutatása mellett október
hó 8.-ig bezárólag beiratkozhatnak, folyamodványukat leczkepénzmentességért is beadhatják ezen határidőben.
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58. §.
Fizetési haladékért külön folyamodni nem lehet.
A mennyiben azonban a leczkepénz elengedéseért
folyamodók szegénységüket- igazolták ugyan, de előmenetelük a mentességi követelményeknek nem volt
megfelelő, nékik a 23. §-ban említett haladék engedhető. Olyan hallgatók, kik colloquiumot egyáltalában
nem tudnak fölmutatni, haladékot sem nyerhetnek.
59. §.
Arra nézve, mikép járjanak el a karok a mentességi kérvények ellátásában, a következők szolgálnak
irányadóúl:
1. kötelesek mind a szegénység valóságának és
hitelességének, mind a tudományos előmenetelnek
megállapításában szigorúan ítélni;
2. nem elégséges, hogy a hallgatók, kik a fölmentést kérik, csupán hivatkozzanak szegénységükre,
vagy arra, hogy szegénységi bizonyítvány alapján már
előbb valamely mentességben vagy segélydíjban részesültek, hanem tartoznak mindazt híven elősorolni és
igazolni, a mi saját és szülőik vagyontalanságának
megítélésére szükséges;
3. ezért a karok a községi előjárók, városi tanácsok vagy kapitányságok stb. által kiállított olyan
hivatalos bizonyítványokat tartoznak követelni, a melyek a folyamodó szegénységének megítélésére alkalmas adatokat tartalmazzák.
60. §.

Az ösztöndíjasok, mint ilyenek, a tanpénztizetés
alól fölmentésüket nem követelhetik, hanem tartoznak
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kimutatni, hogy, daczára az ösztöndíj vagy egyéb
segély élvezetének, szegényeknek tekintendők.
Tanulmányi idejük első félévében csak azoknak
a rendes hallgatóknak folyamodása veendő tekintetbe,
kik az érettségi vizsgálatot jeles eredménnyel tették
le és csak azoké a gyógyszerész hallgatóké, kik a
VI. gymn. osztályról szóló jeles iskolai bizonyítványt
és kitűnő jelzésű tyro-bizonyítványt mutatnak föl.
61. §.

A tanároknak jogában és kötelességében áll a
tandíjmentesek tudományos előmenetele felől, a mentesség megadása vagy további meghagyása tekintetéből, arra alkalmas módon, jelesen colloquiumok és
magánvizsgálatok, vagy írásbeli dolgozatok által maguknak kellő tájékozást szerezni.
A mennyiben az egyes karok részletes szabályokat állapítnak meg a mentesség előföltételeire vonatkozólag, azokat a félévek elején a hallgatókkal a hirdetési táblákon közlik.
Jegyset. A másodéves gyógyszerésznövendékek közül
a második év I. felében csak az részesülhet tandíjmentességben, a ki a három tárgy közül kettőből az elővizsgálatot
kitűnő sikerrel állotta ki, a II. félévben pedig az, a ki a 3
tárgy közül legalább kettőből colloquált és igen jó jelzést
érdemelt ki s a gyakorlati dolgozásban is megfelelő szorgalmat
tanúsított. (Vkm. 1893 rnárcz. 31.-én 14017. sz. R.)
62. §.

Fölmentés az egész tanpénz, vagy annak fele
alól adható.
63. §.
Minden mentesség egy tanfélévre szól.
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64. §.
Legföljebb 8 nappal azután, hogy a kar a fölmentésre nézve az 57. §. értelmében határozott, a
dékán a folyamodókat a fekete táblán fölszólítja elintézett kérvényeik átvételére és erről a quaesturát
értesíti; egyszersmind közli a quaesturával ama hallgatók névsorát, kiket a kar a tanpénz alól egészen
vagy felében fölmentett, illetőleg kiknek részére haladékot adott. A quaestura a mentesség alapjául csakis
a kari végzést tekintheti.
65. §.
A kartól adott mentesség az illető karon abban
a félévben hirdetett minden előadásra kiterjed.
66. §.

Az egyetemi polgárok bármely karbeli tanároktól
hirdetett előadásokra beiratkozhatnak.
67. §.
Ha valamely, a tanrendben kihirdetett előadások
félbeszakadnak, a kar vagy arról gondoskodik, hogy
azokat helyettes tartsa meg, vagy azt rendeli el, hogy
a félbeszakadt előadásokra beírt hallgatók más, rokontárgyú előadásokra iratkozzanak át.
68. §.

A félévenként befolyt leczkepénzeknek mirefordítása és fölosztása iránt, az 1872. évi XIX. t.-cz.
keretén belől, külön rendeletek intézkednek.
3
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69. §.
A leczkepénz a quaesturában egyszerre fizetendő.
A tanárok nevüket a beíratás végett jelentkezők leczkekönyvébe vagy jelentőívén csak akkor jegyezhetik be,
ha meggyőződtek arról, hogy a leczkepénz lefizetése
a leczkekönyvben vagy a jelentőíven ki van mutatva.

V.

Az előadások látogatása.
70. §.
Az egyetemi hallgatók a választott
rendes, szorgalmas látogatására kötelesek.

előadások

71. §•
Minden félév közepén a dékán a kar rendes ülésén
a beírott hallgatók leczkelátogatását tűzi napirendre,
a midőn az egyes tanárok a leczkelátogatás körűi
tett tapasztalataikat bejelentik.
Ha a tanárok jelentéseiből kitűnik, hogy egyes
hallgatók az előadásokat elhanyagolják, a dékánnak
kötelessége őket maga elé szólítani, kihallgatni, meginteni vagy megróni, esetleg az ügyet még egyszer
a kar elé terjeszteni.
Tartós hanyagság miatt az egyetemi hallgató
fegyelmi eljárás alá vonható, sőt az Egyetemről el is
utasítható.
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72. §.
A félév bevégezte előtt kevés idővel a dékán a
tanári testűlet tagjait a kar rendes ülésében ismét
tanácskozásra szólítja föl a fölött, vájjon a már megintett hallgató leczkekönyve aláírandó, vagy az aláírás megtagadandó-e, azaz a lefolyt félév a hallgatónak
tanúimányi idejébe beszámítandó-e vagy sem?
Az aláírás megtagadását a dékán a kari hallgatók fő névsorában, valamint minden egyes tanár
saját hallgatóinak névsorában kitünteti; az aláírás
megtagadásáról a quaestura is értesítendő azért, hogy
azt a 41. §. értelmében az Egyetem anyakönyvébe
bejegyezze.
Ha a hallgató ellen csak egy előadás hanyag
látogatása miatt van újra panasz, a dékán őt maga
elé idézi és tanulmányaiban való előmenetelét megvizsgálja. Arról, vájjon a félév az illetőnek törvényes
tanulmányi idejébe beszámítható-e vagy sem, a kar
határoz, mely határozat azonban a 104. §-ban előírt
követelmények alól föl nem menthet.
Kisebb fokú leczkelátogatási hanyagság esetében
a kar az egyes leczkék látogatásának bizonyítását és
a félév beszámítását a legközelebbi félévben tanúsítandó szorgalomtól teheti függővé. Ha a hallgató akkor
sem mutat kellő szorgalmat, az aláírás újabb külön
kari határozat nélkül is megtagadandó.
73. §.
A leczkelátogatás bizonyítása a tanárok aláírásával
az első félévben deczember 20.-án, a másodikban
pedig junius 1.-én kezdődik. A hallgatók úgy az egyes
3*
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tanároknál, mint a kari dékánnál személyesen tartoznak
jelentkezni.
74. §.
A leczkelátogatás bizonyítása is akkép történik,
hogy az egyes tanárok a leczkekönyv vagy jelentőív
illető rovataiba nevüket és a leczkelátogatás bizonyításának napját sajátkezűleg odaírják, úgy, mint a hogy
a 18. §. megállapítja.
75. §.
Ha a hallgató a leczkelátogatás megerősítését
minden egyes tanártól, kinek előadásaira be volt írva,
kinyerte, a leczkekönyvet vagy a jelentőívet félévvégi
láttamozás végett a kari dékánnak nyújtja be.
Ha a félév a hallgatónak egyetemi tanúimányi
idejébe bármely okból be nem számítható, ezt a dékán
az „észrevételek" rovatába bejegyzi.
Jegyset. Az utóbbi rendelkezés hatályon kivűl helyeztetett. (Vkm. 1904. május hó '2.-án, 38770. sz. R.)

A ki több karon is hallgatott előadásokat, az leczkekönyvét annak a karnak dékánjával láttamoztatja, a
hová beiktatva volt.
76. §.
A ki a félév befejeztéig nem jelentkezik a leczkelátogatás bizonyításának kikérése végett, úgy tekintendő, mint ha a félév folyamán az Egyetemet elhagyta
volna. Az ilyen félév előszabott egyetemi tanidejébe
csak úgy számítható be, ha a karhoz intézendő kérvényben az elkésést hitelt érdemlő módon igazolja és
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legalább egy tanár bizonyítványával kimutatja, hogy
annak előadásait szorgalmasan látogatta.
Jegyzet.

Lásd a 41.

4. pontját.

77. §.
A ki a félévnek a kari dékánnal való láttamoztatását a 73. §-ban megállapított időben bármi oknál
fogva elmulasztotta, az a láttamozási utólag csak a
karhoz intézendő és a mulasztást kellőleg igazoló
kérvény alapján nyerheti meg.
Jegyzet.

Lásd a 41.

4. pontját.

78. §.
Ha a leczkelátogatás bizonyítását bármi okból
csak egy tanár tagadja meg, a karnak a hozzá intézett folyamodvány alapján, a mennyiben a folyamodó
mellett rendkívüli és kellőleg kimutatott méltányossági
tekintetek szólnak, jelesen, ha folyamodó különben
ismert szorgalmú tanúló, jogában áll a kérdéses félévet a folyamodónak Egyetemi rendes tanidejébe beszámítani. (L. 72. §. 3.-ik pontját.) A karnak ilyen
értelmű, valamint a leczkelátogatás utólagos bizonyítására nézve hozott határozata megmásíthatatlan.
79. §•
A leczkelátogatás bizonyítását a kar olyanoktól
is megtagadhatja, a kiket a dékán hanyagság miatt
nem idézett, vagy intett ugyan meg, de a kik ellen
bebizonyúl, hogy az Egyetem székhelyéről a rendes
szünidőn kívül a dékán engedélye nélkül, habár rövidebb időre is, eltávoztak, vagy a nyert engedélyen
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túl elmaradtak a nélkül, hogy késedelmüket kellően
igazolni tudnák.
Jegyzet.

Lásd a 41. §. 4. pontját.

VI.

Az egyetemi fegyelem.
80. §.

Az egyetemi hatóságok kötelessége az egyetemi
oktatás és az egyetemi élet szabadságát, az Egyetem
czéljaival összehangzólag, erélyesen védeni, de egyszersmind a szabadsággal való minden visszaélést és
így magának az egyetemi czélnak minden veszélyeztetését telhetőleg meggátolni.
Az egyetemi hatóságokat megillető fegyelmi hatalom tehát folytonos fölügyeletben és ama rendszabályok kibocsátásában és foganatosításában nyilvánúl,
melyek egyáltalán vagy bizonyos körülmények szerint
szükségeseknek mutatkoznak az Egyetemen a rend
és az illem föntartására, az Egyetem, mint tudományos intézet, jellegének szigorú megőrizésére, végül
mind maga az anyaintézet, mind egyes tagjai becsületének és méltóságának megóvására.
81- §•
Az egyetemi hatóságok ilyetén kötelességük szigorú teljesítéseért felelősek; ennélfogva az Egyetemhez tartozók nemcsak az egyetemi hatóságok rendeleteinek tartoznak engedelmeskedni, hanem felszólítás
nélkül is közre kell a fegyelem és rend föntartására
működniök.
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82. §.

Az egyetemi hallgatók polgári viszonyaikban,
valamint közfenyítés alá tartozó cselekvényeikre nézve
a köztörvényeknek és hatóságoknak, egyetemi magaviseletükre nézve pedig az egyetemi rendeleteknek és
fegyelmi szabályoknak, valamint az egyetemi hatóságoknak vannak alárendelve.
83. §.
Az egyetemi hallgatók e viszonyuknál fogva
illedelmes magaviseletre és a fönnálló egyetemi szabályoknak vagy az egyetemi hatóságok külön rendeleteinek megtartására kötelezvék. A kik azok ellen
vétenek, különösen a kik az egyetemi rendet és csöndet háborítják, vagy a tanczélokra szolgáló intézményeket, taneszközöket és gyűjteményeket megkárosítják ; a kik tartós hanyagság vagy illetlen magaviselet,
erkölcstelen vagy boszantó cselekedetek által, akár az
Egyetemen kívül is, közbotrányt okoznak; a kik az
egyetemi hatóságokat, az egyes tanárokat, vagy a rend
és csönd érdekében működő hivatalos személyeket,
vagy saját hallgató társaikat megsértik: kihágásuk
mértékéhez képést fegyelmi eljárás alá kerülnek.
84. §.
Arról, hogy valamely egyetemi hallgatót a köztörvénvek áthágása miatt más, mint az egyetemi ható»ag, vizsgálat alá von, az Egyetemi Tanács értesítendő és a vizsgálat nyomán hozott ítélet vele közlendő.
Az ítélet lényege az Egyetemi Tanács jegyzőkönyvébe iktatandó; ezenfölül, a kihágásnak az egye-
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temi rendre vagy az Egyetem becsületére való kihatásához képest, az Egyetemi Tanács a tettes ellen a
fegyelmi eljárást is megindítja.
85. §.
Az Egyetemnek vagy egyes tudomány-karainak
hallgatói, mint olyanok, együttvéve testületet nem
képezhetnek, sem állandó ügyvezetőkkel vagy képviselőkkel nem bírhatnak, sem testűleteket illető működést nem gyakorolhatnak.
86. §.
Az egyetemi polgárok az egyetemi épület helyiségeiben a mutatkozó szükséghez képest rendezett
gyűlésekben az őket illető ügyeket tárgyalhatják; az
ily gyűlésre azonban, a tanácskozási tárgynak bejelentése mellett, az Egyetem Rectorától előre engedélyt
kell kérni.
A Rector ítéli meg, valyon a tárgy megfelel-e
a 83. §. szellemének. Ha ilyennek találja, s a gyűlés
az egyetemi rendet nem veszélyezteti, kijelöli a gyűlés
helyét. A kik az engedélyt szorgalmazzák, az egyetemi hatóságok irányában kezességet vállalnak a rend
föntartása és a gyűlésben az egyetemi törvényeknek
pontos megtartása iránt.
87. §.
Az Egyetem Rectora, a prorector, a kari dékánok, vagy a tőlük ezzel megbízott tanárok, az egyetemi polgárok gyűlésein megjelenhetnek, őket meginthetik s a gyűlést föloszlathatják, ha az az egyetemi
szabályokba ütközik, vagy kitűzött czéljától eltér.
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88. §.

Csak egyetemi polgárok és az Egyetem tanárai
vehetnek ily gyűlésekben részt.
A gyűlés kieszközlői (85. §.) erről is felelősek.
89. §.
Közmívelődési, jótékonysági és egyéb társas czélokra az Egyetem kebelében különböző egyesületek
állhatnak fönn. Az ilyen egyesületek az egyetemi
hatóságok szabályszerű fölügyelete alatt állanak. Viszonyaikra nézve a fölsőbb helyen megerősített alapszabályaik szolgálnak ugyan irányadóul, de csak
annyiban, a mennyiben azok a jelen tanúimányi és
fegyelmi szabályzatnak semmiféle intézkedésével nem
ellenkeznek.
ilyen egyetemi egyesületeknek rendes tagja más,
mint egyetemi hallgató, nem lehet.
Annak megítélése, hogy az egyesületi alapszabályok összeütköznek-e és mennyiben a jelen fegyelmi
szabályokkal, az Egyetemi Tanácsra tartozik, mely,
ha ily összeütközések mutatkoznak, az alapszabályok
módosítása iránt javaslatot terjeszt a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez. Annak elfogadásáig a Tanács
az egyetemi fegyelem ellen irányúló alapszabályokat
fölfüggesztheti és a szükségesnek mutatkozó intézkedéseket megteheti.
Jegyzet.
1. Tanintézeti egyesületek alapszabályainak
jóváhagyása a m. kir. belügyminiszter úrral létrejött megállapodások szerint a vallás- és közoktatásügyi minisztérium hatáskörébe tartozik. A bejelentett egyesület 40 nappal alapszabályainak e minisztériumba érkezte után működését ideiglenesen
megkezdheti, ha időközben azokra észrevétel nem tétetett.
(Vkm. 1887. márcz. 18. 731. eln. sz. R.)
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2. A pénzutalványozással vagy pénzkezeléssel megbízott
és egyáltalán a vagyonkezeléssel megbízott egyesületi tisztviselők, ha kiskorúak, szülőiktől vagy gyámjuktól szabályszerűen kiállított nyilatkozatot adnak át, melyben az illetők a
fiuktól, vagy gyámoltjuktól származó kárért felelősséget vállalnak. (Vkm. 1894. jan. 16. 58.145—1893. sz. R. kibővítve a
meghonosult gyakorlattól.)

90. §.
Fegyelmi kihágásokra a vétség nagyságához és
ismétléséhez képest a következő büntetések szabhatók :
1. Ha a kihágás csekélyebb : megintés és figyelmeztetés ; kari határozat alapján vagy a nélkül; a kari
dékán által egyedül, vagy, kari határozat alapján, a
kar színe előtt. A kartól kiszabott ilyen büntetés is
írásban bejelentendő az Egyetem Rectorának.
Nagyobb vétségekért az illetőt a Tanács fenyíti
meg, és pedig:
2. megrovással az egyetem Rectora által egyedül
vagy az Egyetemi Tanács színe előtt és pedig vagy
egyszerűen, vagy súlyosbítva azzal a fenyegetéssel,
hogy ismételt, habár kisebbnemű, kihágás esetében
a megfenyített az Egyetemtől való elutasítását (consilium abeundi) várhatja;
3. elutasítással az Egyetemtől 1- 4 félévre;
4. elutasítással az Egyetemtől örökre;
5. elutasítással a magyar Egyetemektől.
91. §.
Az ösztöndíjnak vagy a leczkepénz fizetése alól
való fölmentésnek elvesztése nem szabható ki külön
büntetésképen; ez természetes következménye az oly
magaviseletnek, mely az egyetemi törvényeknek nem
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felel teljesen meg; tehát a fegyelmi büntetéssel jár
minden olyan kedvezmény elvesztése, mely feddhetetlen magaviselethez van kötve.
92. §•
Az elutasítást a magyar egyetemektől, mely az
elítéltnek a két magyarországi egyetemen való beiktatását végkép kizárja, az Egyetemi Tanács javaslata
alapján csak a vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelheti el, a ki e határozatáról az osztrák egyetemeket
tudomásvétel végett értesíti.
A fölött, hogy az, kit csak egy bizonyos egyetemtől utasítottak el, más egyetemen folytathatja-e
tanulmányait, ama másik egyetem érdekelt kara határoz, melynek tagadó határozata ellen az illető egyetem tanácsához lehet fölebbezni.
93. §.
A be nem iktatott hallgatók ép úgy, mint azok,
kik egyes előadásokat vendégkép hallgatnak, az egyetemi rend megtartására kötelesek; ha azt megsértik,
a körülmények szerint megintendők, vagy az előadásoklátogatásából, sőt az Egyetemről általában kizárandók.
94. §.
Az Egyetemi Tanácsnak úgy, mint az egyes
karoknak, jogában és kötelességében áll az egyetemi
fegyelem érdekében a körülmények szerint szükségesnek mutatkozó intézkedéseket megtenni s fegyelmi
rendszabályokat bocsátani ki.
Az ily rendeletekről azonban, a mennyiben nem
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tisztán a jelen fegyelmi szabályzat végrehajtására
vonatkoznak, vagy nem merőben átmeneti természetűek, a vallás- és közoktatásügyi miniszternek
azonnal jelentés teendő.
95. §.
Csekélyebb kihágásokat, feddéssel vagy megrovással, a kari dékán maga, vagy a kar büntet. A büntetés a Rectornak bejelentendő (1. 90.
I.) Ellenben
nagyobb vétségek a 90. §. 2 - 5. pontja értelmében
leendő fenyítés végett az Egyetemi Tanácsnak jelentendők föl.
96. §.
Az egyetemi hallgatók ellen hozott fegyelmi határozatok folytonosan nyilvántartandók.
Az iránt, hogy az Egyetemi Tanácstól kiszabott
fegyelmi büntetés az illetőnek egyetemi bizonyítványába fölveendő-e, a vétség súlyos volta szerint az
Egyetemi Tanács esetről-esetre határoz.

VII.

A szünetek.
97. §.
A tanév két félévre oszlik. Az első félév szeptember hó 1 -én kezdődik és bezárólag januárius hó 6.-ig
tart; a második félév januárius hó 7.-én kezdődik és
tart bezárólag junius 25.-ig.
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yegyset. Az 1891. évi szabályzatnak a tanfélévek beosztására vonatkozó intézkedései (szept. 1. jan. 31-ig és febr. 1.
jun. 30-ig) a Vkm. 1899. évi 29.283. sz. R.-vel hatályon kivűl
helyeztetvén, ez a szakasz és jelen szabályzatnak a szakasz
rendelkezéseivel összefüggő §§-ai ez újabb rendeletnek megfelelőleg módosítvák.

98. §.
A junius hó 26.-tól augusztus hó 31.-ig (bezárólag) terjedő nyári szüneten kivűl a következő egyetemi szünetnapok vannak:
a) 0 cs. és Ap. kir. Felségének nevenapja;
b) a kolozsvári szüretnek hatóságilag megállapított három napja;
c) a karácsonyi szünet, deczember 23.-tól jan.
6-ikáig;
d) a húsvéti szünet, virágvasárnaptól húsvét utáni
szerdáig (bezárólag);
e) a pünkösdi szünet, pünkösd vasárnaptól keddig (bezárólag);
f ) a Rectortól félévenként adott 1—1 szünetnap;
g) a róm. kath. naptár vörösbetűs ünnepnapjai:
h) november 2-ika, mint a halottak ünnepe.
yegyset. Április hó ll.-ike, mint az 1848-iki törvények
szentesítése napjának évfordulója, a farsang két utolsó napja
és hamvazó szerda szintén szüneti napok; ellenben a némely
naptárban szintén vörös betűvel jelölt szökőnap és kántorböjtök nem. (Vkm. 1880. évi decz. 4. 20.(524. sz. R.)
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VIII.

Eltávozás az egyetemről és átlépés más
főiskolába.
99. §.
Azok az egyetemi polgárok, kik az Egyetemet
oly czélból hagyják el, hogy tanulmányaikat más tanintézeteken folytassák, távozási bizonyítványt; azok
pedig, kik azért távoznak, mert az illető kar tanulmányi rendje szerint előszabott egyetemi tanfolyamot
befejezték, végbizonyítványt nyernek.
100. §.

A távozási bizonyítvány, hogy külföldön is használható legyen, latin nyelven, a végbizonyítvány ellenben magyar nyelven állítandó ki.
Mindkettőért a quaesturához kell fordulni.
101. §.

Végbizonyítvány kiállításához a quaestor a leczkekönyvet át tartozik vizsgálni, hogy meggyőződést
szerezzen az iránt, vájjon az illető eleget tett-e a
jelen szabályzat 49. §-ában, valamint a tanulmányi
és vizsgálati szabályzatban kifejezett mindama követelményeknek, melyek a végbizonyítvány kiállításának
előföltételei.
Jegyzet. A jog- és államtudományi karon végzett hallgatóknak a végbizonyítványt nem a quaestura, hanem a dékáni
iroda állítja ki.

102. §.
A távozási és végbizonyítványt a quaestor az
Egyetem nevében állítja ki, s azt a kari dékánon
kivűl az egyetem Rectora is aláírja és az egyetem
pecsétjével látja el.
103. §.
A távozási bizonyítvány csak az Egyetemen töltött tanúimányi időt bizonyítja.
Jegyzet.
1. Annak az elvnek megóvására, hogy vizsgálat, szigorlat ismétlésének csak ugyanazon egyetemen van
helye, hol a vizsgálat nem sikerült, a tanfolyam alatt tett
vizsgák, szigorlatok sikerűlése vagy nem sikerűlése a leczkekönyvbe és távozási bizonyítványba is bejegyeztetik. (Vkm.
1887. év nov. 28.-án 39.133. sz. ~R.)
2. A távozási bizonyítványba, a hallgató erkölcsi magaviseletét tanúsító szakaszba bejegyzendő az oly fegyelmi ügyben hozott határozat, melynek bejegyzését az anyakönyvbe s
ezzel bejegyzését a távozási és végbizonyítványba az egyetemi
tanács elrendelte (L. 41. §. Jegyzet c) pontja).

104. §.
Távozási bizonyítvány nélkül a volt egyetemi
polgár más hazai egyetemeken föl nem vehető.
Jegyzet. Rendes beiktatás külföldi egyetemeken is távozási bizonyítvány alapján történik.

105. §.
Más főiskolákon végzett félévek tanúlmányai a
quaestura által a leczkekönyvbe átírandók, a miért a
quaestort a szabályszerű másolási díj illeti meg.
Egyik hazai egyetemről a másikra átmeneteikor
azonban a régi leczkekönyv marad használatban, a

,
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melynek megfelelő rovatában az átmenetel kellőleg
kitüntetendő.
yegyset.
E végből az új anyakönyvi igazolvány — Nos
Rector — e leczkekönyv utolsó beírt lapját követő lapjára
ragasztandó. (Vkm. 18í)(>. évi junius 23.-án 30.355 sz. R.)
106. §.

Végbizonyítvány csak azoknak állítható ki, kik
az előszabott egyetemi tanfolyamot ama kar tanulmányi rendje értelmében, melyen szabályszerűen beiktatva voltak, úgy az előírt óraszám, valamint a
köteles tantárgyak tekintetében teljesen befejezték.
107. §.
A végbizonyítvány egy másolati példányban is kiállítandó, melybe a sikerrel vagy sikertelenül tett vizsgálatokra vonatkozó jegyzőkönyvi kivonatok is bevezetendők.
A végbizonyítványok másolati példányai a quaesturában őrizendők.
108. §.

Végzettnek csak az az egyetemi polgár tekinthető, ki szabályszerűen kiállított végbizonyítványt
képes fölmutatni; ez utóbbit sem a leczkekönyv
magában véve, sem egyéb okmány nem pótolhatja.
109. §.
A távozási bizonyítványért, a 2 korona bélyegilletéken kivűl, 2 korona díj fizetendő, mely felerészben a Rectort, felerészben a kari dékánt illeti.
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A végbizonyítványért, a 2 korona bélyegilletéken
kívül, 6 korona díj fizetendő, melyből 4 korona az
Egyetemi Tanács rendelkezési alapjához csatolandó,
2 korona pedig a Rector és a kari dékán között
egyenlően oszlik meg. Az átnézésért, továbbá a fogalmazás-, tisztázás- és kiadásért a quaestor 2 koronát kap.
110. §.
A ki a távozási, a végbizonyítványt, a leczkekönyvet, vagy a jelentőívet elveszti, köteles a másodlat kiállításáért a karhoz folyamodni. A kar a másodlat kiadását csak úgy rendelheti el, ha a folyamodó
igazolja, hogy a másodlatban kiállítandó okmánynak
eltévedését legalább négy héttel a kérvény beadása
előtt a hivatalos lapban közzétette.
111. §•

A másodlat kiállítása végett a kari dékántól nyert
engedély fölmutatása mellett a quaestornál kell jelentkezni. A quaestor a másodlatot az egyetem anyakönyvei alapján állítja ki és a másodlatba úgy az
egyes tanárok, mint a dékánok nevét is maga írja
be. A másodlat helyességeért a quaestor felelős.
A kiállított másodlatot a Rector aláírja s az
egyetem pecsétjével ellátja.
A másodlatért ugyanazok a díjak fizetendők,
mint a végbizonyítványért, és a díjak ugyanazokat
illetik (109. §.).
Jegyzet.
1. A többszörös másodlatok kiállításának megakadályozása végett a másodlat kiállítása az anyakönyvbe feljegyzendő. (Lásd 41. §. Jegyzet b.)
2. Az oklevelek és bizonyítványok másodlatainak és
4
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másolatainak egyöntetű kiadása tárgyában 1895. decz. 8.-án
3038. eln. sz. a. kiadott Vkm. R.-ből még felemlítendő:
a) középiskolai érettségi bizonyítványok másodlatait az
intézeti igazgató állítja ki (díja 4 korona);
b) szigorlati és egyéb főiskolai bizonyítványok másodlatait az illető tanúimányi kar dékánja, illetőleg Rectora írja
alá (díja 4 korona);
c) oklevelek, államvizsgálati bizonyítványok másodlatainak
kiállítását azok eszközölhetik, a kik az eredetit is jogosítva
vannak kiállítani ;
d) másolatokat kiállíthatnak mindazok, a kik másodlatokat állíthatnak ki. A hitelesítési díj mindennemű másolatért:
egy korona.
3. Magyarország területén nem magyar vagy latin nyelven kelt okiratokat a quaestori hivatal csak hitelesített magyar
fordításban fogad el és csak ilyennek a másolatát hitelesíti.
(279—1907/8. etsz.)
112. §.

A másodlat kiállítását a Rector a vallás- és közoktatásügyi miniszternek bejelenti.
Jegyset.
Végbizonyítványok, indexek, szigorlati vagy
egyéb főiskolai bizonyítványok másodlatának kiadása úgy az
eredeti bizonyítványnak, mint a másodlatnak keltével és számával s az illető tanúló megnevezésével a v. és k. minisztérium
„Hivatalos Közlönyé "-ben közzéteendő. Tanképesítő okmányok,
főiskolai oklevelek, államvizsgálati bizonyítványok másodlatának esetében a közzététel úgy a „Budapesti Közlöny"-ben,
mint a v. és k. minisztérium „Hivatalos Közlönyé "-ben kötelező. (Vkm. 1895. decz. 8.-án 3038. eln. sz. R.)

IX.

Az egyetemi hallgatók beadványai.
113. §.
Az egyetemi hallgatók beadványai, magyar nyelven írva, ama kar dékánjához nyújtandók be, melybe
a kérvényező be van iktatva, vagy melyre a kérvény
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tárgyát képező ügy tartozik. Ez áll arra az esetre is,
ha a beadvány az Egyetemi Tanácshoz, vagy az
Egyetem Rectorához, vagy a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez van intézve.
Jegyzet.
1. Egyetemi hallgatók az egyetemi hatóságokkal való érintkezésben a közzétett hivatalos órák pontos megtartására kötelezvék.
2. Egyetemi hallgatók beadványai, kellő megokolás mellett mindenkor megfelelő mellékletekkel is felszerelendők. Az
ívrét alakban összehajtott beadvány külzetének felső részén
az illetékes hatóság, középső részén a folyamodó, alsó részén
pedig a kérelem tárgya nevezendő, illetőleg jelölendő meg a
mellékletek számának kitüntetése mellett. Az ekként felszerelt
beadvány, ha mellékletei vannak, zsinórral kötendő át.
3. A bélyeg- és illetékszabályoknak leggyakrabban alkalmazásba jövő intézkedései a következők :
a) beadványok közigazgatási és fegyelmi ügyekben : ívenként 1 korona;
b) mellékletek bélyegilletéke : ívenként 30 fillér; ha pedig
egy íven több okirat van : az okiratok számának megfelelőleg
30—30 fillér;
c) kellőleg bélyegzett okiratok és íratok nem esnék további
illeték alá, ha mellékletekűl használtatnak (pld. érettségi bizonyítvány, leczkekönyv stb.); ellenben a külföldön kiállított
okiratok használat előtt megfelelő hazai okmánybélyeggel
látandók cl és az illetékes pénzügyi hivatalnak felülbélyegzés
végett bemutatandók;
d) bélyegmentes mellékletek: könyvek, röpiratok és kinyomatásra szánt kézíratok;
e) ha valaki egy íven több okiratot, iratot, hivatalos
kiadványt vagy bizonyítványt állít ki, a megfelelő illeték mindegyik után lerovandó;
f ) két vagy több félnek közös beadványa egyes beadványi bélyeggel csak akkor nyújtható be, ha a felek a beadvány benyújtásakor oly közösségben állanak, hogy a beadvány
tárgyára nézve egy személynek tekinthetők, vagy ha kérelmük
legalább közös jogalapból származik.
g) Bélyegmentes beadványok: tandíj elengedéseért és
ösztöndíj elnyeréseért benyújtctt folyamodványok, hiteles szegénységi bizonyítvány mellékelésével.
li) A bélyeg- és illetékszabályok áthágásai a hatályban
levő büntető határozatok alá esnek. Az egyetemi hatóságok4*

nak és hivataloknak azonban szabadságában áll a bélyegtelen
beadványt, ha felvételét a közérdek nem kívánja, vagy a fél
érdeke nincsen veszélyeztetve, tárgyalás alá nem venni, illetőleg
a félnek visszaadni;
i) elrontott, de hivatalosan fel nem használt s érvénytelenített ( X ) bélyeges űrlapok, illetve felbélyegzett papiroslapok az adóhivatalban új bélyegjegyekkel cseréltetnek ki,
levonás és ráfizetés nélkül.

H 4 . §.
A ki a kar határozatával nincs megelégedve, ez
ellen, ha a határozatot a jelen szabályzat nem mondja
megmásíthatatlannak, a határozat közlése napjától
számított 8 nap alatt folyamodással élhet, melyet a
kar dékánjához tartozik beadni. Később beadott folyamodások elutasítandók.
115. §.
Beadványok oly kari határozatok ellen, melyek
a jelen tanúimányi és fegyelmi szabályzat szerint
megmásíthatatlanok, egyszerű elutasító végzéssel intézendők el. A kar a folyamodást minden más esetben,
véleménye kíséretében, a Tanácshoz terjeszti.
116. §.
Az Egyetemi Tanács a 114. és 115. §§. eseteiben hozott határozatait, ha ezt a jelen szabályzat nem
zárja ki, az orvoslatot kérő folyamodással és a saját
véleményes jelentésével együtt terjeszti föl a vallásés közoktatásügyi miniszterhez.
117. §.
Az egyetemi hallgatók sem a dékáni, sem a
rectori hivataltól nem kívánhatják az őket illető hatá-

rozatoknak elküldését, hanem maguk tartoznak vagy
személyesen, vagy arra külön megbízandó helyettesük
által a határozatokat átvenni.
118. §.
Arról, hogy a határozat átvehető, a folyamodók
a fekete táblán értesítendők. Minden záros határidő,
melyen belül a határozatnak eleget kell tenni, a fekete
táblára kitűzés napjától számítandó.
Az egyetemi hallgatók ennélfogva a fekete táblát
saját érdekükben éber figyelemmel kisérni és a hirdetményekről tudomást szerezni tartoznak. Minden hivatalos kifüggesztés a fekete táblán kötelező erejű kihirdetés.
119. §.
Nem egyetemi hallgatókkal a beadványaikra vonatkozó határozatokat, posta útján bérmentetlenül,
csak akkor közli az Egyetem, ha ezt a beadványban külön kérték és lakásukat világosan megjelölték.

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszternek 1889. évi m á j u s
19-éröl 2 2 , 7 4 9 . sz. a. kelt

SZABÁLYRENDELETE
a véderőröl szóló I889 : VI. t.-cz. 25. g-a alapián az egyéves-önkéntes!
szolgálatot

teljesítő kir. tudományegyetemi,

miai hallgatóknak a d a n d ó némely

műegyetemi és j o g a k a d é -

engedmény

tárgyában.

Az 1889: VI. t.-czikk 25. §-ának rendelkezése
alapján az egyévi önkéntesek tényleges szolgálati ideje
kizárólag a katonai kiképeztetés czéljaira lévén fentartva, ezentúl a tényleges szolgálatban levő egyéves
önkéntesek egyúttal. valamely felsőbb tanintézeten
tanúlmányaikat nem folytathatják.
A törvény ezen rendelkezésével szemben azon
egyetemi, műegyetemi és jogakadémiai hallgatókat,
kik katonai szolgálatot kénytelenek teljesíteni, némi
kedvezményben kivánván részesíteni, azokra nézve a
fennálló egyetemi, illetőleg műegyetemi és jogakadémiai tanulmányi, valamint szigorlati szabályzatok
ide vonatkozó szakaszától eltérőleg, a következő kivételes eljárást állapítom meg:

1.

A beiktatásra vonatkozó intézkedések.
1. §.

Azon beiktatott tudományegyetemi, illetőleg jogakadémiai hallgatóknál, kik tanulmányaikat az egyéves
önkéntesi szolgálat teljesítése miatt 2, esetleg 4 félévre megszakítják, a beiktatás hatálya ezen időre is
kiterjed, (a nélkül azonban, hogy pusztán e beiktatás
alapján bármely tanidő beszámításról szó lehetne) s
az ekként beiktatott hallgatóknak, a mennyiben az
önkéntesi szolgálatot követő félév elején tanulmányaik
folytatására, katonai szolgálatuk igazolása mellett
jelentkeznének, újból való beiktatásuk nem szükséges.
2. §•

Azok, kik egyéves önkéntesi szolgálatukat felsőbb
iskolai tanulmányaik megkezdése előtt akarják teljesíteni, az egyetemi (műegyetemi vagy jogakadémiai)
hallgatók közé való beiktatásukat (fölvételüket) kérhetik, a nélkül azonban, hogy egyúttal az illető kar
(szakosztály) egyes tantárgyaira a tanároknál is beiratkozhatnának.
Ezen beiktatás (fölvétel) hatálya szintén kiterjed
a katonai szolgálat 2—4 félévére s az ekként beiktatott (fölvett) hallgatók, ha a katonai szolgálatot közvetlenül követő félév elején tanfolyamuk megkezdése
végett beiratkozni óhajtanak, magukat újból beiktattatni (fölvétetni) nem tartoznak.
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3. §•
Ezen előzetes beiktatás (fölvétel) megkívántatik
azoktól, kik már a középiskolákban elnyert ösztöndíjukat felsőbb iskolai tanulmányaik megkezdése előtt
teljesített önkéntesi szolgálatuk egy éve alatt is élvezni
kívánják, úgyszintén azoktól is, kik önkéntesi szolgálatuk alatt ösztöndíjért kívánnak folyamodni.
4. §.
Minthogy az új véderőtörvény az egyévi önkénteseknek nem adja meg többé azon jogot, hogy szolgálatuk helyét szabadon választhassák, s így megtörténhetik, hogy az említettek önkéntesi katonai
szolgálatukat azon helytől távol kénytelenek teljesíteni, hol felsőbb iskolai tanulmányaikat megkezdeni,
illetőleg folytatni kívánják, ezeknek kivételképen szabadságukban áll, hogy előzetes beiktatásukat (fölvételüket), úgyszintén az 5. §-ban említett folytatólagos
beíratásukat is, személyes jelentkezés helyett posta
útján, bélyegtelen folyamodvány alakjában, melyhez
a szükséges okmányok és díjösszeg melléklendők,
kérhessék. Ily úton azonban csakis a quaestura! beiratkozás teljesíthető, a leczkekönyvnek a katonai
szolgálat teljesítése után a tanároknál való bejegyeztetése ezentúl is személyesen eszközlendő.
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II.

Beíratási határidők.
5. §.
A beiratkozás határidejéül azon egyéves .önkéntes hallgatók részére, kik tényleges katonai szolgálatukat szept. hó végén fejezték be, okt. 1—8. napja
tűzetik ki.
A tandíjmentességet érintő §§-ok annyiban esnek
változás alá, hogy a tényleges katonai szolgálatból
ősszel kilépettek eziránti folyamodványai szintén ezen
határidőn belül nyújthatók be.
III.

Az ösztöndíjakra vonatkozó intézkedések..
6. §.

Az egyetemen, műegyetemen, jogakadémián beiktatott egyéves önkéntesek, a mennyiben valamely
ösztöndíjnak birtokában vannak, abban katonai önkéntesi szolgálatuk egy éve alatt is részesülnek.
7. §.
Az egyéves ónkéntesi szolgálatot teljesítő beiktatott egyetemi (műegyetemi, jogakadémiai) hallgatók
részére ösztöndíj a tényleges katonai szolgálat idején
is adományozható.
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8. §•

Azon ösztöndíjas egyéves önkéntesektől, kik az
1889. VI. t.-cz. 25. §-sa alapján még egy második
szolgálati évre utasíttattak, ezen év tartamára ösztöndíjuk élvezete megvonatik ugyan, hátralévő tanpályájuk tartamára azonban ösztöndíjukra való igényüket megtartják, ha a második katonai évnek letelte
után közvetlenül tanulmányaikat folytatják.
9. §.
Azon ösztöndíjasok, kik tényleges szolgálatukat
a tanulmányaik befejezte utáni időre halasztják, szintén jogosultak arra, hogy katonai szolgálatuk első
éve alatt ösztöndíjban részesíttessenek.
10. §.
A 6—9. §§-ban említett ösztöndíjasok ösztöndíjának adományozására, kiutalására és megvonására
vonatkozó szabályok olykép alkalmazandók, hogy a
megszabott szorgalmi feltételek az egyévi önkéntesi
szolgálatot közvetlenül megelőző időből vizsgálandók
meg.
11. §•

Az ösztöndíjnak az önkéntesi tényleges szolgálat
egy évére való utalványozásáért az ösztöndíjasok azon
tanintézet közvetítésével, melynél a megelőzött évet
végezték, katonai szolgálatban létüknek hiteles igazolása mellett, a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz kötelesek folyamodni s megjelölni azon adóhivatalt, melynél az ösztöndíj ez évre utalványozandó.
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12. §•
Az ösztöndíjak a szabályszerű részletekben fognak utalványoztatni s e részletek a közvetlen katonai
parancsnokság által láttamozott nyugtákra lesznek
felvehetők.
13. §.
Az ösztöndíjnak az u. n. szigorlati évre való
meghosszabbítását, úgy, mint eddig, ezentúl is esetrőlesetre fogom elhatározni.
14. §.
Ezen, az ösztöndíjasokra vonatkozó rendelkezések
csakis annyiban irányadók, a mennyiben azok különös
ösztöndíjalapítványi rendelkezésekkel nem ellenkeznek.
IV.

Az orvostanhallgatóknak adott kedvezmények.
15. §.
Azon orvostanhallgatóknak, kik egyetemi tanpályájuk alatt, mint egyéves önkéntesek, április hó
1-én fegyver alatti szolgálatuk félévére vonulnak be
a hadcsapathoz, ekként félbeszakított félévük teljes
félévűi számíttatik be.
Ezen csonka félévben netán hallgatott azon tantárgyak azonban, melyeknek csakis egy féléven át
való hallgatásuk kötelező, be nem számíthatók. (Ez
hatályon kivűl helyeztetett. Vkm. 1902. ínárcz. 3.
11.843. sz. R.)

b Jcficw

Az április hó 1 .-vei fegyver alatti szolgálatra
bevonuló orvostanhallgatóknak szóban forgó nyári
félévük katonakönyvük előmutatása mellett az egyes
tanárok által már márczius hó utolsó hetében aláírandó, a félévnek dékáni láttamozása azonban csakis
az önkéntesi szolgálat megtörténtének igazolása után,
az egyetemi tanulmányi, fegyelmi és leczkepénz szabályzat 72. §-ának megfelelően, V a nélkül, hogy a
76. §-ban megkívánt kérvényt benyújtani tartoznának,
eszközlendő.
Jegyset. Oly orvostanhallgató, a ki a félévi fegyver alatti
szolgálatból, a tanulmányi idő tartama alatt szabadságoltatik,
az orvoskari dékánnál ázonnal jelentkezni s az előadásokat
szorgalmasan látogatni tartozik.
16. §

Azon beiktatott orvostanhallgatók, kik akár egyetemi tanpályájuk megkezdése előtt, akár annak megszakításával teljesítették egyéves önkéntesi szolgálatukat, már végbizonyítványuknak megszerzése előtt, a
10-ik félév folyamán tehetik le az elővizsgálatokat és
az előszigorlatot, vagy
ha ezeket már korábban
letették volna
az I. gyakorlati szigorlatot, teltéve,
hogy az illető vizsgálat, illetőleg szigorlat tantárgyait
már szabályszerűleg hallgatták.
kiadott új szigorlati rendszer végrehajtásával, hatályon kivűl
helyeztetett. (Vkm. 1902. márcz. 3.-án 11843. sz. R.)

