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ELŐSZÓ.
Egy éve múlt, hogy a m. kir. Ferencz József
Tudományegyetem jog- és államtudományi
Kara azzal tisztelt meg, hogy az 1925/26. tanévre dékánjává választott. Azonnal éreztem az
abból keletkező roppant nagy hiányt, hogy a
Kart és az egész Egyetemet érdeklő érvényben,
levő szabályzatok összegyűjtve nem állanak a
tanári kar s az egyetemi hivatalok és intézetek
rendelkezésére.
Meglehetősen nagy fáradság árán igyekeztem e hiányt pótolni, noha nem csekély akadályt okozott az, hogy Egyetemünk levéltára
annak idején Kolozsvárott maradván, az újabb
miniszteri rendeletek közül Tanácsunk irattárában csak az 1920. év óta kiadottak állottak rendelkezésemre.
Ezért első kötelességlemnek tartom idézni
az egyéb forrásokat is, amelyek alapján e gyűjtemény anyagát összeállítottam.
Első helyen említem meg néhai dr. Márki
Sándor, kitűnő professzorunk szabályzatgyüjteményét, mely kronologikus rendben tartalmazta
Egyetemünkhöz 1872/3-tól 1898/9-ig érkezett rendeleteket, s amely így a régi jognak nélkülözhetetlen forrása.
Másodsorban a budapesti m. kir. Pázmány
Péter Tudományegyetem bölcsészettudományi
karának hosszabb időre visszatekintő Alma1*
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nachjaira kell hivatkoznom, melyeknek legújabb
kiadása (dr. Yolland Artúr professzor szerkesztésében) ez év májusában jelent meg, oly időben
még, hogy az abban foglalt anyagot is felhasználhattam a gyűjtemény sajtó alá rendezésiénél.
Ide iktatom forrásként a Magyar Közigazgatási Törvények GrMl-féie kiadását (VIII. Közoktatás és Művészet, II. kötet, szerk. Halász
Ferenc, mely N. O. (Nickmann Ottó) feldolgozásában szintén sok értékes anyagot tartalmaz, — hogy utolsónak a ,,Szabályzat a debreceni és pozsonyi magyar királyi tudományegyetemek szervezetéről, tanulmányi és vizsgarendjéről" c. kiadványt soroljam fel, mint a legmodernebb magyar egyetemi hatósági szervezet írásbafoglalását.
Ez utóbbi szabályzat intézkedéseit általában a jegyzet-rovatban feldolgoztam, ezzel is
jelezni akarva azt, hogy Egyetemünk hatósági
szervezetének és ügyrendtartásának szabályai
sok tekintetben mennyire elavultak és modernizálásra szorultak.
Sok esetben a szokás, a kialakult gyakorlat
pótolja a közvetlen szabályt. E részben igyekeztem a gyakorlatot ismertetni.
Saját Karomnak, majd az Egyetemi Tanácsnak jelentést téve gyűjteményem anyagának
elkészüléséről, a Tanács készségesen vállalkozott arra, hogy a gyűjteményt saját költségén
kiiadja. Jól esik ezért ezen a helyen is köszönetet . mondanom a Tanácsnak és különösen
dr. Riesz Friegyes e. 1. rector úrnak,
Hl
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Korántsem vétem azt, hogy a munka, melyet végeztem^, tökéletes. Már csak azért sem
lehet az, mert az egyetemi jog is folyton fejlődik. De úgy hiszem, egyfelől a* mai időponttal
lezáruló kornak érvényben álló szabályairól
mégis eléggé híven tájékoztat s másfelől rámütat önkéntelenül is azokra a résebre, melyek e.
jogrendszeren még mutatkoznak s amelyek eltorlaszolása révén az egyetemi autonómia épülete erősbödhetik.
Csak két körülményre kívánok e részben
rámutatni. Az egyik az, hogy az egyetemeknek
az a joga, hogy tanáraikat maguk szemeljék ki:
a meghívás joga, nincs még eléggé körülbástyázva. A másik az egyetemi tanárokkal szemben folytatott fegyelmi eljárás joga, ami merőben kiépítetlen. Hogy az egyetemi tanárok fizetésének ügye sincs úgy rendezve, mint ahogy
kívánatos volna, csonka-országunk mai helyzetében talán másodrendű kérdés.
A szabályzatgyüjtemény nem tarthat állandóságra igényt. Tartalma jövőben változni fog.
De jól eső érzés, hogy én, ki a tanév végével
más egyetem kötelékébe távozom, ezzel a munkámmal is leróttam hálámat azzal a nagyrnultú
és nagyjövőjű intézménnyel szemben, melynek
jog- és államtudományi kara öt évvel ezelőtt
tagjai körébe hívott.
Szeged, 1926. június hó 30-án.
Dr. Laky Dezső,
a st?* i t i k a ny. r. t a n á r a ,
a jog- és államtudományi k a r e. i. dékánja.
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1.1848: XIX. törvénycikk a magyar egyetemről.
(Szentesítést nyert az 1847—48. magyar törvényhozási
év más 30 törvénycikkével együtt.)

A magyar egyetemre nézve rendeltetik:
1. §. Az egyetem egyenesen a közoktatási
miniszter hatósága alá rendeltetik.
2. §. Az oktatás és tanulás szabadságának
azon elve, hogy egyrészről a tanuló arra nézve:
mely tant és melyik tanártól kívánja hallgatni,
szabad választást tehessen; más részről: hogy
a rendes tanárokon kívül, más jeles egyének is,
a minisztérium által ideiglenesen megállapítandó,
későbben pedig törvény által meghatározandó
feltételek mellett oktathassanak, törvényesen
kimondatik.
3. §. Ezen elvnek az egyetemnéli alkalmazása a közoktatási miniszterre bízatik, tudósítását ez, és egyéb részben teendők iránt a legközelebbi országgyűlésnek benyújtván.
2. Az 1872. évi XIX. törvénycikk a kolozsvári
magyar királyi tudományegyetem felállításáról
és ideiglenes szervezéséről.
(Szentesítést nyert 1872. évi október hó 12-én. Kihirdettetett a képviselőházban 1872. évi október hó 12-én, a
főrendek házában 1872. évi október ihó 14-én.)

1. §. Kolozsvárott a tanszabadság elvének
alapján magyar királyi tudományegyetem ál-

8

líttatik fel. A kolozsvári királyi jogakadémia és
az orvos-sebészeti tanintézet megszüntettetnek.
2. §. Addig, míg az egyetemi oktatás külön
törvény által nem szabályoztatok, a pesti magyar királyi tudományegyetemen jelenleg fennálló szabályok ezen egyetemre nézve is érvényesek, amennyiben jelen törvény mást nem
rendel. A fentebb említett törvény meghozataláig megkívántató további szabályokat az egyetem tudománykarainak meghallgatásával az oktatásügyi miniszter bocsátja ki.
3. §. Ezen egyetem négy tudománykarra
oszlik, u. m.:'
1. A jog- és államtudományi,
2. Az orvosi,
3. A bölcsészet-, nyelv- 'és történettudományi,
4. A mathematikai és természettudományi
karra.
E két utóbbi karhoz kapcsolva gymnáziumi
tanárképezde állíttatik fel.
4. §. A tudománykarok belügyeire nézve
egymástól független, egyenjogú, önálló testületeket képeznek, önmaguk által évenként választott dékánjaik elnöklete alatt.
5. §. A' tudománykarok fölött áll az egyetemi tanács, melynek köréhez az egyetem testületi. közigazgatási és a karok egyéb közös
ügyeinek tárgyalása és intézkedése tartozik. A
tanács elnöke: az egyetem rectora.
6. §. A rendes és rendkívüli tanárok, a ta-
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nítók és tanársegédek rendes évi fizetést húznak. A magántanárokat csak az előadásaik után
járó tandíj illeti. A közoktatásügyi miniszter
azonban jeles magántanároknak, kik oly tantárgyakat adnak elő, melynek előadása a fensőbb!
tudományos oktatás érdekében óhajtandó, de
kik tantárgyuk természeténél fogva csak kevés
hallgatóra számíthatnak, vagy kiknek a. tanári
pályán megtartása kívánatos, az illető kar meghallgatása után bizonyos 'időszakra kivételkép
díjt rendelhet.
7. §. Ezen egyetem első szervezése alkalmával a rendes és rendkívüli tanárokat a közoktatásügyi miniszter előterjesztésére ö Felsége a
király, a magántanárokat, a tanársegédeket és
tanítókat pedig a közoktatásügyi miniszter nevezi ki.
A későbbi kinevezéseknél a közoktatásügyi
miniszter a rendes és r^'-'Wvüli tanárokra és tanítókra nézve az illető kar meghallgatása után,
?. tanársegédekre nézve pedig annak javaslata
alapján teszi előterjesztéseit, illetőleg kinevezéseit.
8. §. Magántanári előadások tartása a közoktatásügyi miniszter által oly egyének jogosíttatnak, kik ezen egyetemnél magántanárságra az
illető tudománykar által képesítetteknek nyilváníttattak, vagy a tudomány művelésében szerzett érdemeik által képességüket nyilvánosan bebizonyították. Ha azonban a magántanár két év
alatt meg nem kezdi előadásait, vagy azok meg-
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kezdése után két éven át legalább fél tanévig
előadást nem tart, magántanári jogosultsága
megszűnik. A magántanárok a rendes és rendkívüli tanárokkal egyenlő érvényű előadás-látogatási bizonyítványokat állítanak ki.
9. §. Az egyetem megnyitása alkalmával a
tandíjakat a fennálló viszonyok figyelembevételével, a jövőben pedig úgy a tan-, mint a szigorlati díjakat is a tudománykarok meghallgatása után, a közoktatásügyi miniszter állapítja
meg. A tudománykarok a tan- és szigorlati díjakat szegény hallgatóknak elengedik.
10. §. Ezen egyetem az 1872/3-ik tanév kezdetével megnyittatik és a kormánynak az egyetem szervezésére nézve tett eddigi intézkedései
jóváhagyatnak.
11. §. E törvény végrehajtásával a közoktatási miniszter bízatik meg.
3. A m. kir. Ferencz József Tudományegyetem
alapitó levele.
(Közölve a vk. miniszter 1881. évi január 11-én 727. sz. a.
kelt rendeletével.)

Ő cs, és apóst. kir. Felsége múlt évi december hó 19-ről 35.389. szám alatt kelt legaláz. előterjesztésemre folyó évi január hó 4-én kelt
legf. elhátározásával legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy a kolozsvári' tudomány-
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egyetem részére, a bemutatott tervezet szerinti
alapító oklevél — a királyi rendeletek szokott
alakjában, kiállíttassák és kiadassék.
Ezen alapító oklevél hivatkozással az 1872.
évi XIX. törvénycikkre, az ez által felállított s
az 1872—3. tanévvel tényleg megnyílt kolozsvári
m. kir. tudomány-egyetemnek az azon törvénycikkben megírt ideiglenes szervezetét s abban
adott jogait és kiváltságait újólag is. megerősítvén s ezen tudomány-egyetemet minden jövendő
időkre nézve megalapítottnak és megerősítettnek nyilvánítván, megengedi egyszersmind, hogy
a jövőre „Ferenez-József" m. kir. tudományegyetem címet viselhessen s e címet az általa
kiadandó hivatalos iratokban és oklevelekben,
valamint hivatalos pecsétjében is használhassa.
sí
Az 1898. évi június hó 5-én, az egyetem alapításának 25. évfordulója emlékére tartott ünnepélyes közgyűlésen kihirdetett „alapító oklevél"
szószerint így szól:
„Mi
Első Ferenez József, Isten kedvező kegyelméből,
Ausztriai császár; Magyar, Cseh, Datenát, Horvát, Tót, Holics, Ladomér, Ráma, Szerb, Kun és
Bolgár országok Apostoli, úgy Illyria, Jeruzsálem stb. Királya; Ausztria főhercege; Toscana
és Krakó nagyhercege; Lotharingia, Salzburg,
Steyer, Korontán, Krajna és Bukovina hercege;
Erdély nagyfejedelme; Morvái őrgróf, Fel- és
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Al-Slézia, Modena, Parma, Piacenza, Gnastalla,
Osvieezim és Zátor, Teschen, Friaul, Ragusa és
Zára stb. hercege; Habsburg, Tirol, Kyburg,
Görz és Gradiska grófja; Trient és Brixen fejedelme; Fel- és Al-Luzsica s Istria őrgrófja;
Hohenemibs, Feldkirch, Bregenz, Sonnenberg stb.
grófja; Triest, Kattaró és a Szláv őrgrófság Ura
stb., stb.
Emlékezetül adjuk ezennel, tudatván mindenekkel, kiket illet, hogy miután a Mi hozzájárulásunkkal a magyar országgyűlésen alkotott
és Általunk szentesített 1872-dik évi XlX-dik
törvénycikkel szabad kir. Kolozsvár városunkban magyar királyi tudomány-egyetem állíttatott fel és az 1872—73-ik évi tanévvel működését tényleg mégkezdette és azóta is, immár huszonöt esztendeje áldásosán folytatja, a miben
atyai szívünknek öröme telik, a nevezett tudomány-egyetem törvényes tanácsa, őszintén kedvelt Hívünk, dr. Wlassics Gyula belső titkos tanácsosunk, vallás- és közoktatásügyi' magyar
ministerünk útján azon legalázatosabb kérést terjesztette Felségünk elé, hogy a fent .nevezett tudomány-egyetem számára, fennállásának és működésének huszonötödik esztendeje alkalmából,
alapító oklevelünket kegyelemből kiadni méltóztassunk.
Minthogy az 1872-dik. évi XlX-dik törvénycikk a létesített és immár huszonöt esztendő óta
áldásosán működő tudomány-egyetemnek szervezetét s abban adott jogait és kiváltságait meg-
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állapítja, ezen tudomány-egyetemet minden jövendő időkre nézve a törvény által megállapítottnak és megerősítettnek nyilvánítjuk. — Mivel,
pedig ezen tudomány-egyetem törvényes tanácsa annak idején vallás- és közoktatásügyi magyar m'inisterünk néhai Trefort Ágoston útján azzal a legalázatosabb
esedezéssel járult királyi színünk elé, hogy az
egyetem a Mi királyi Nevünket viselhesse
címében s számára alapítóoklevelünk kiállíttassák és Mi ezen legalázatosabb kérelemsunkkal atyai hajlandóságunknál fogva helyet
adni méltóztattunk: miként akkor megengedtük, úgy most is, említett elhatározásunkat jelen oklevelünkkel megerősítve, megengedjük,
hogy az 1872. évi XIX. törvénycikk által Kolozsvár szabad királyi városunkban felállított
tudomány-egyetem „Ferencz József magyar királyi Tudomány-Egyebem" címet viselhessen és
ezen címet az általa kiadandó hivatalos iratokban és oklevelekben, valamint hivatalos pecsétjében is használhassa. Mindezeknek emlékéül és
örök jeléül a többször említett kolozsvári Ferencz
József magyar királyi tudomány-egyetem számára az erkölcsösség és a tudományok eredményes művelése és terjesztése terén betöltött 25
éves működése alkalmából sajátkezű aláírásunkkal és apostoli magyar királyi függő pecsétünkkel megerősített jelen alapító-, illetve kiváltságlevelünket tartottuk kegyelmesen kiadandónak
és engedendőnek. — Kelt a Mi őszintén kedvelt
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Hívünk, tekintetes doktor Wlassics Gyula belső
titkos Tanácsosunk, vallás- és közoktatásügyi
magyar Ministerünk kezei által Bécsben, Ausztriában, Szent-András hava első napján, az Ür
ezernyolcszázkilencvenhetedik évében. — Ferencz József s. k., Wlassics Gyula s. k."
4. Az 1921. évi XXV. törvénycikk a kolozsvári
és pozsonyi m. kir. Tudományegyetem ideiglenes áthelyezéséről. 1 )
(Kihirdettetett az Országos

Törvénytárnak 1921. évi junius

hó 26. napján kiadott 11. számában.)

1. §. Székhelyüknek a trianoni béke következtében történt elvesztése miatt az 1872. évi
XIX. törvénycikkel felállított kolozsvári m. kir.
Ferencz József-tudományegyetem ideiglenesen
Szegeden, az 1912. évi XXXVI. t.-cikkel felállított pozsonyi m. kir. Erzsébet királyné-tudományegyetem pedig ideiglenesen Pécsett nyer
elhelyezést.
2. §. Azt az időpontot, amelyben a két egyetem új székhelyén működését megkezdi, a val*) A törvényjavaslatot a vallás- és közoktatásügyi
miniszter 1921. máj. 4-én nyújtotta be 275. sz. a. — A
nemzetgyűlés közoktatásügyi és pénzügyi bizottságainak
együttes jelentése: 1921. máj. 27. 286. sz. a. Nemzetgyűlési tárgyalás: 1921. jún. 14, 15. a 209. ülésben; harmadszori olvasás 1921. jún. 16. a 210. ülésben.
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lás- és közoktatásügyi miniszter rendelettel állapítja meg és ezt a nemzetgyűlésnek bejelenti.
3. §. A. szegedi állami szemkórház a Szegeden elhelyezett Ferenez József-tudományegyetem orvostudományi karának céljára és ez elhelyezés idejére a vallás- és közoktatásügyi miniszteri tárcába vétetik át.
4. §. Ez a törvény kihirdetésének napján lép
életbe és azt a vallás- és közoktatásügyi, a pénzügyi és a munkaügyi és népjóléti miniszter hajtja
végre.
5. Am. kir. Ferenez József Tudományegyetem
Hatósági szervezete és figyrendtartása.
(Az 1907. évi kiadás nyotnáni, az új rendeleti
felhasználásával.)

anyag

I. Hatósági szervezet.

Tudományegyetemi

karok.

1. §. Az egyetem a törvény 3-ik §-a szerint
4 osztályból áll. melyek mindegyike karnak neveztetik s a tanárokból és bejegyzett tanulókból áll.
Jegyzet. 1. A budapesti Pázmány Péter kir. magyar
Tudományegyetem hatósági szervezési szabályzatának
2. §-a szerint a nem teljes egyetemek, amennyiben ilyenek
egyes tartományok szükségletéhez s fennálló viszonyai-
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hoz mérten felállítandóknak mutatkoznak: egyik vagy
másik kar híján vannak, de a bölosészeti k a r t és a többi
tudománykarok legalább egyikét szükségképen magukban kell foglalniok.
2. A 21.465',1896. sz. vk. min. rendelet szerint
„nem létezik oly egyetemi rendszer, mely a' karok teljes
és tökéletes egyenjogúságát nem ismerné el, s .azt az
1872. évi XJX. t.-c. 4. §-a még külön is elismerte; különösen
a karok sorrendjét a történeti alakulás egymásutánja
határozza meg, amennyiben t. i. a később felállított karok
a már létezők mellé soroztainak".
3. Az 1872. évi XIX. t.-cikk 3. §-a sorolja fel egyetemünk négy karát. Vájjon e karok száma szaporítható-e?
A pozsonyi (pécsi) és debreceni egyetemek szervezeti
szabályzatának 7. §-ában foglalt intézkedés analógiájára,
— az egyetem meghallgatásával, igen.

Tanári

testület.

2. §. Mindenik kar tanári testülete az összes
rendes és renákívüli tanárokból, ezen kar magántanáraiból s a szűkebb értelemben vett tanítókból áll.
Jegyzet. Az 1. §.
8. §-ának felsorolása:
rendkívüli, a helyettes
rok, a szakelőadók és

3. jegyzetében említett szabályzat
„a nyilvános rendes, nyilvános
tanárok, az egyetemi magántanáa tanítók", — sokkal teljesebb.

Rendes tanárok azok, kik mint ilyenek neveztettek ki; rendszerint a tanosztályoknak csak
főszakjaira alkalmaztatnak.
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Jegyzet. 1. Az imént idézett szabályzat 9. §-a a
„rendszeresített illeményeket" is a nyilvános rendes és
rendkívüli tanárság kritériumai közé sorolja.
2. Tanszékre szóló meghívást
iog mikénti gyakorlását illetőleg olyan esetben, midőn valamely üresedésben levő tanszék betöltésénél a kar pályázat kiírását
határozza öl és a határozata a Miniszter úr által elfogadtatván, ia pályázat kiíratik: a r r a a tanszékre
hacsak
a pályázat az említett három fórum által eredménytelennek nem jelentetett ki — meghívás .már nem történhetik.
(59.924/905. sz. vkm. rendelet.)
(A meghívási jog gyakorlását illetőleg 1. e gyűjtemény 80—84. és 93. lapjait.)

Rendkívüli tanárok azok, kik mint ilyenek
neveztettek ki. -Mint a rendes tanárok, állandóan
alkalmaztatnak és pedig vagy azon tanszakokra
nézve, melyek nem mint főtanszakok vannak
rendszeresítve, de amelyeknek előadása kívánatos, vagy pedig némely szakmák többszörös
képviseltetésére, melyekre már egy vagy több
rendes tanár van alkalmazva, vagy a magántanárok által az egyetemen szerzett érdemeik elismerése folytán.
Jegyzet.
1. „Hogy egy karban hány főtanszak
legyen és hogy egy főtanszakban egy vagy több tanszék állíttassák.fel, azt a kar meghallagtásával a vallásés közoktatásügyi miniszter határozza meg". (Pozsonyi
és debreceni szab. 9. §-a.)
2. A rendíviili
tanárságra
való
fölterjesztésnek
kellékei
és módjai
iránt
azon
esetekben,
midőn
ez úton valamely magántanárnak kitüntetése tervezte2
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tik, a ,m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 1868.
VII. 7 :11.041. sz. a. kelt szabályzata intézkedik. (A rendelet
154.536/916. IV. sz. a. közöltetett egyetemünkkel.) — A kiküldött bíráló bizottság .javaslatának elfogadása vagy
el nem fogadása felett a vallás- és közoktatásügyi m.
kir.
miniszternek a 'budapesti
egyetemi
tanácshoz
12.109/1902. sz. a. intézett rendelete értelmében a szavazás
mindenkór titkosan történik.
b) A közoktatásügyi m. kir. iminisztemek 1868. évi
július hó 7-én 11.04tól868. III. szám alatt kelt s a budapesti
egyetem tanácsához intézett rendeletének szövege:
A tudomány és tudományos munkásság felvirágzása
egyetemünknél nagyrészt attól függvén, ihogy a tanári
karok az alapos tudományos képességet s ez alapon
fakadó és a tudomány magaslatai felé törekvő 'tevékenységet minden rendbeli tanár első és nélkülözhetetlen
tulajdonának tekintsék, s aszerint ú g y saját maguk
hivatása körében, mint a tanárok kijelölése és ajánlata
körül járjanak el: célszerűnek tartottam, addig is, míg
az egyetem tanrendszere általános reform alá vétetnék,
a rendkívüli tanárságra való felterjesztésnek kellékei és
módja iránt — azon esetekben, midőn ez úton valamely
magántanárnak kitüntetése és jutalmazása terveztetik —
. a következő szabályokat ahhoztartás végett megállapítani:
1. Rendkívüli ny. tanárnak csak oly magántanár
hozathatik ajánlatba, ki tudományos képességét és folytonos munkásságát a tudomány
terén,
nevezetesen
magántanárságának elnyerése óta is tudományos, írott
vagy nyomtatott munkák által bebizonyította. Ezen kisebb-nagyobb munkák, az illető tanári testület véleményes jelentésével azoknak tudományos értéke felől, a
felterjesztéshez melléklendők vagy, ha ez lehetséges nem
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volna, legalább tárgyak szerint elsorolandók, megjelenésük ideje és helye egyszersmind kijelöltetvén.
2. A .rendkívüli tanárokul ajánlott magántanárok
tanítási működése jellemzésénél ennélfogva nemcsak a működés ideje és a buzgóság említendők meg egész általánosságban, hanem az illetőnek tanmódszere, ügyessége,
a tárgy felderítése vagy további kiművelése végett általa
netalán használt segédeszközök, pld. értekezletek, gyakorlatok, mutatványok, kísértetek stb., még pedig részletesen, előadandók. A tanítás módja annál nagyobb
figyelemre méltó, miután tudva van, hogy a tudományt
csakis a tárgy természetének megfelelő oly tanmódszer
által lehet fejleszteni, mely nem csupán ösmeretekkel
látja el a tanítványt, ihanem neki az önálló haladást
biztosító eszközökét, a gondolatfűzés és búvárlat módszerét is kezére szolgáltatja.
•Ezeknél fogva önként értetik, hogy rendkívüli tanárságra igényt nem tarthatni, sem az anciennitás alapján,
sem a tanítás te rém, habár hosszabb ideig folytatott működésért egymagában, ezen működés minden egyéb
qualificatiója nélkül.
3. Tekintetbe veendő ezek után a felterjesztés célszerűsége szempontjából az illető m. tanár által előadott
és előadandó tantárgy mivolta és fontossága úgy magában, mint viszonyítva az egyetem egyéb tankészletéhez,
nemkülönben azon erkölcsi hatás is, melyet a tervezett
kitüntetés a tudományos munkásságra általán, különösen pedig azok tevékenységére fog gyakorolni, kik hasonló pályán működvén, hasonló kitüntetésre tarthatnak
számot.
4. A rendkívüli tanárságra való ajánlat kezelése
körül végre a tanári karok a következő módon járjanak
2*

20
el: Az indítványt tevő tanár indokolt s a szükséges okmányokkal ellátott indítványát írásban, még legalább egy
tanár aláírásával ellátva, a tanári testületnek terjessze
elő, mely lehetőleg szakértő hármas bizottmányt nevez
ki, a tárgy szabályszerű érdemleges megbírálására; e
bizottság véleményes jelentése az előre kitűzött napirend
szerint az illető tanári kar teljes ülésében az ügy fontosságához illő módon tanácskozás alá vétetik, mire végre
az indítvány a tanári kar javaslatával, minden okiratokkal s az ülés részletes jegyzőkönyvével az egyetemi
tanács útján terjesztendő fel.
Midőn a tanácsnak jelen rendeletemet ahhoztartás
és további intézkedés végett megküldeném, egyszersmind
megjegyzem, hogy azon tanári állomások betöltésére
nézve, melyekre nem kitüntetés végett, hanem valamely
— akár rendes, akár rendikívüli tantárgy kedvéért —
rendkívüli tanár rendes helyett is alkaknaztaiik, a nyilv.
tanárok kijelölésére és megválasztására általán vonatkozó
szabályok ezentúl is természetesen érvényben maradnak.
Elvárom a tanári testületektől, hogy áthatva az egyetem
magas hivatásától: első sorban hozzájárulni a tudomány és nemzet művelődéséhez, egész erejökkel azon
lesznek, hogy a tudomány iránti érdekeltség, valamint
a meggyőződés azon alapos elökészültség és komoly,
szabatos munkásság szükségszerűségéről, mely egyedül
képes annak előbbvitelét eszközölni, a tanárok és tanítványok körében minél inkább terjedjen és gyümölcsözzön.

Oly esetekben, midőn valamely rendszeresített főszakra, mely rendes tanár által nincs képviselve, rendkívüli tanár neveztetik ki, az a rendes és rendkívüli tanárok közti szabályszerű
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számaránynak megtartása mellett, a szabályzat
ide vágó §-ában elősorolt alapokoni, habár korábban kinevezett rendkívüli tanárok előtt a tanári
testületbe meghívandó. (1876. november. 10.-én
kelt 24.114. számú miniszteri rendelet.)
Jegyzet. A pozsonyi és debreceni szabályzat §-a
szerint: „a kari ülésen részvételi joggal foiró nyilvános
rendkívüli tanárok száma nem haladhatja meg a nyilvános rendes tanárok számának felét. Ezt jelen szabályzat
3. §-a is kimondja.

A magántanárok nem az állam által alkalmazott, hanem ez által csak engedélyezett tanítók. Ezen engedélyezéssel jogot nyernek nyilvános előadásokat hirdethetni s azokat az egyetem valamely tantermében tarthatni.
Jegyzet. 1. Nyilvános rendes tanári címmel és jelleggel felruházott egyetemi nyilvános rendes tanárnak joga
van a karon előadásokat tartani; neve az Almanachban
megfelelő helyen vezetendő, a kari üléseken azonban részt
neim ve'het. (85.107—1910. vkm. sz.)
E címet csak a különösen érdemes munkásságot fel- •
mutató ny. nkívüli címmel .felruházott magántanárok vagy ;
a tanári kötelékből kivált (nem nyugdíjazott) volt ny. j
r. tanárok számára lehet szokás szerint javasolni. Az el- í
járás módja ugyanaz, mint a ny. rkfvüli tanári cíim kérel-|
mezesénél.
j
2. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 1891. V. 31 : 20.162. sz. rendelete szerint a „rendkívülicímmel, vagy cím és jelleggel felruházott magántanárok
működésüket illetőleg továbbra is niagátanároknak tekitendők",
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3. A magántanári habilitacionális eljárás szabályait
1. e gyűjtemény 117—131. 1.
4. „A magántanárok a rendszeresített tanárokkal
egyenilő 'érvényű 'lelőadáslátogatiási
bizonyífcványokait
állítanak ki". (Pozsonyi és debreceni szab. 11. §-a.)

Szűkebb értelemben vett tanítók azok, kik
nem tudományt képviselnek, hanem • valamely
művészetet, vagy jártasságot. — Ide tartoznak
az élő nyelvek tanítói is, amennyiben azokat nem
tudományos szempontból, hanem főként gyakorlati haszon végett tanítják.
Jegyzet.
1. A tudományegyetem tanítótestületéhez
helyettes és meghívott előadó tanárok is tartoznak. A behelyettesítésekre vonatkozólag az 1925. évi 39.549. sz. a.
és 1926. évi 37.459. sz. a. kiadott s a kormányzó úr
ö
tfőmél'tósága
által jóváhagyott rendeletek irányadók. (L. e gyűjtemény 105—113. 1.) Előadó tanárokat
a régibb egyetemi szervezet nem ismert, s először a pozsonyi és debreceni egyetemiek szab.-nak 12. §-a emlékezik
meg róluk. Előadó (megbízott szakférfiú) tanároknak
újabban a tanítótestület azon tagjai neveztetnek, kik oly
tanszak képviseletével bizatnak meg, mely rendszeresítve még nincs, de melynek képviseltetése a tudomány
és a közoktatás érdekében szükségesnek látszik. Működésükért amazok helyettesi, emezek tiszteletdíjat nyernek.
Az előadói megbízás egyetemünkön rendszerint egyegy félévre szól és az előadók választása rendszerint a
•karok tanárai (rendes, rkívüli és magántanárai) közül 'történik, miniszteri megerősítéstől feltételezetten. A szakelőadók szintén teljes érvényű el'öadáslátogatási bizonyítványokat állítanak k-i,
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2. Tanítók (lektorok) előadáslátogatási bizonyítványai nem egyenlő érvényűek a rendszeresített tanárokéval. (Pozsonyi és debreceni szab. 13. §-a.)

3. §. Miniden kar tanítói testületéből kiválik
a tanári testület, mint a tanosztály közvetlenül
intézkedő hatósága. Az az összes rendes és rendkívüli tanárokból áll, de ez utóbbiak száma nemi
haladhatja felül az elsők, számának felét.
Azon esetben, ha felülmúlná, a szolgálati
időre nézve idősebb rendkívüli tanárok lépnek be.
Jegyzet. A címzetes, a címzetes és jelleges, valamint
3 fizetéses rendkívüli tanároknak viszonyát egymáshoz
az igazgató-tanári testületben való helyfoglalási joguk
tekintetében az 1891. VI. 3 : 58.872. sz. a. kelt s a budapesti egyetemhez intézett vall. és közokt. m. kir. miniszteri rendelet szabályozza. E rendeletnek főbb intézkedései a következők:
Az 1849. évi 6.798. számú szabályzat értelmében,
voltaképen csak a valóságos egyetemi rendkívüli
tanárok
foglalhatnak a rendes tanárok feleszámáig a tanári testületekben helyet, a rendkívüli tanári cím, vagy cím és jel- •
léggel felruházott egyetemi magántanárok ellenben arra
nem jogosítvák, hacsak más alapon, pl. mint magántanári
képviselők ott helyet nem foglalhatnak. Miután azonban
a címzetes rendkívüli tanárok közül ez idő szerint többen,
és pedig egyesek már évek óta helyet foglalnak a tanárit
testületekben, egyszerű eltávolításuk tehát nem volna méltányos: rendelem, hogy azon címzetes, illetőleg cím- és
jelleges rendkívüli tanárok, akik az ezen ügyre vonatkozó

i
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tárgyalások, tékát 1890. évi január hó 1-eje előtt a tanári
testületek tagjai voltak mindaddig, míg az ő ottlétük a
valóságos rendkívüli tanárok azon jogát, mely szerint
a rendes tanárok ifeleszámáig a tanári testületben helyet
foglalhatnak, nem érinti: megmaradhassanak. Ha azonban
azon eset állana elő, hogy a valóságos rendkívüli tanárok
ezen jogaik gyakorlásában a címzetes rendkívüli tanár
vagy tanároknak a tanári testületben való helyet foglalása
által akadályozva lennének, akkor az ott helyet foglaló
címzetes rendkívüli tanár kilép közülök, ha pedig többen
volnának, sorshúzás útján annyian lépnének ki, ahány
a belépésre jogosult valóságos rendkívüli tanár van. Magától értetődik, hogy a köteles főszakmát képviselő rendkívüli tanárok az 1876. évi 24.114. sz. a. kelt rendelet értelmében a többiek előtt hívandók be.

4. §. Hogy a magántanárok érdekei a tanító-testületben képviselve legyenek, azok 'közül
kettőnek a folyó ügyek tárgyalásaiban ülési és
tanácskozási joga van. Szavazattal csak a Rector és dókán választásakor bírnak.
De szükség, hogy magántanári képesítéssel
bírjanak, s hogy legalább két féléven át a karban
tanítottak legyen.
Jegyzet. A szabályzatnak ez a rendelkezése a mai
viszonyok mellett önként értetődőnek látszik.

Ha ilyen módon a belépésre kettőnél többen
vannak képesítve, akkor a magántanárok évenként választják két képviselőjüket.
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A dékán
választása.
5. §. A kar tanári testülete évenként választja a saját kebelében levő rendes tanárok
közül elnökét, kit dékánnak neveznek.
Azonban meg van engedve, olyan férfiút is .
választani ezen méltóságra, ki már nem ezen kar
rendes tanára, hanem korábban az volt.
Választásukban azon két magántanár 'is jogosítva van résztvenni, kik a tanári testületben
részt vesznek.
6. §. A választás érvényére absolut szavazattöbbség kívántatik. — Ha az két választásnál sem jött létre, akkor szűkebb választáshoz
fognak, melyre azok tűzetnek ki, kik másodikl
választásnál legtöbb szavazatot kaptak, feltéve,
hogy azt többen megkapták. Ha ez nem történt
meg, azon két egyén tűzetik ki, ki-a legtöbb szavazatot nyerte.
Jegyzet. A pozsonyi és debreceni szab. 19. §-a kifejezetten „titkos" szavazást említ.

Ha háromszori szavazat után ez sem vezetett eredményhez, akkor az akadémiai • tanács
határoz azok között, kik legtöbb szavazatot kaptak, ha olyanok többen voltak, vagy ha ez nem
történt meg, azon kettő között, ki legtöbb szavazatot nyert.
A lelépő dékán újra választható.
Jegyzet. A pozsonyi és debreceni szab. 18. §-a
szerint egymásután legfeljebb 3 éven át viselhet valaki
dékáni tisztet,
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7. §. A nélkül, hogy annak okát adnák, csak
a lelépő dékán s azok, kik többé a karnak nem
rendes tanárai, utasíthatják el a választást, a
többiek mindnyájan kötelesek indokolni az el
nem fogadást, melynek elfogadhatósága felett
a választók vitatkozás nélkül szavaznak.
Ha a szavazás a választást el nem fogadó
ellen ütött ki, akkor ő az akadémiai senatushoz
fellebbezhet, mely a visszautasítás elfogadhatósága felett véglegesen dönt.
8. §. Ha valamely tantestület kebelében lévő
meghasonlás miatt, vagy más okból a kar ügyeinek a tanártestület általi vezetése a tanügy érdekeit veszélyeztetné, akkor a vallás- és közoktatásügyi miniszter határozott vagy -határozatlan időre dékánt küld ki, s ezt a kar vezetésére szükséges s a körülményekihez mért teljhatalommal látja el.
A tanács és a rector

választása.

9. §. Az akadémiai tanács évenként a tanári
testületből alakíttatik.
Áll a Rectorból, prorectorból (a múlt évi
Rector), az összes dékánokból és prodékánökból
(a múlt évi dékánok). A folyó első évben, midőn
ezen szabályzat életbe lép, a prorector és prodékánok úgy választatnak, mint a dékánok.
Jegyzet. Ez, a szabály érvényesül mindannyiszor,
valahányszor az előző tanév rectora vagy dékánja akár
elhal, akár egyébként az egyetemi szolgálattól megválik,
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azaz mindannyiszor, 'ha az előző tanév rectora vagy dékánja helyébe prorectort vagy prodékánt kell választani.

A Rectort évenként más karból, amint azok]
egymás után következnek és pedig a rendes tanárok vagy a volt rendes tanárok közül választják. (1876. szept. 17.-én 21.465. sz. a. kelt
miniszteri rendelet.)
10. §. A választást a tanári testületek eszközlik, a kebelükbe felvett magántanárokkal. E
célból mindenik tantestület, mint eszközlő hatóság kebeléből 4 tagot választ ki, kik közül kettőnek rendes tanárnak kell lennie, kettő lehet
rendkívüli vagy magántanár is.
Az ekként megválasztottak a lelépő Rector
elnöklete alatt összegyűlnek, s a dékánválasztásra elrendelt módon (6. §.) megválasztják a'
Rectort. Ha a választás nem vezet eredményre,
akkor a vattás- és közoktatásügyi miniszter dönt.
jegyzet. 1. A rector-elektorok választása nem együttesen, hanem egyenkint! eftendő meg. (107.348f/1913.
vkm. sz.)
2. A választás lefolyásáról a pozsonyi és debreceni
egyetemi szab. 54. és 55. §-ai így intézkednek:
A rectorválasztók az egyetem rectora által összehívott ülésen, melyen a rector felolvassa a megválasztottak nevét, minden felszólalás kizárásával, titkos szavazás
útján, általános szavazattöbbséggel választják meg az
egyetem rectorát.
Az elnöklő rectort szavazatjog nem illeti meg.
Ha a szavazásnál általános szavazattöbbséget senki
sem kap, az elnökig reptor a titkos szavazást megismé-
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telteti. Ha általános szavazattöbbség ekkor sem áll elő,
a választás a legtöbb szavazatot nyert két jelölt közt
még egyszer megismétlendő. Ha ez a szavazás sem vezet
eredményre, az egyetem rectorát, a soron levő kar nyilvános rendes tanárai közül, a vallás- és közoktatásügyi
miniszter nevezi ki. (54. §.)
A választás után az egyetem rectora az eredményt
a megválasztottal azonnal közli s addig az ülést felfüggeszti. Ha ez a választást elfogadja, őt az egyetem megválasztott rectorának jelenti ki és megerősítés céljából
a vallás- és közoktatásügyi miniszterihez felterjesztést
intéz.
Hia a megválasztott a választást nem fogadja el,
a rector az előző § értelmében azt megismételteti.
Az előző § értelmében történik a választás akkor is,
ha a rector megválasztása évközben, a tanév hátralevő
részére válik szükségessé.
A 20. § második bekezdése az egyetem rectorára is
kiterjed. (55. §.)

11. §. Ha. a megválasztott nem fogadja el e
tisztet, azon esetre, ha az nyilvános rendes tanár, úgy kell eljárni, mint hasonló esetben a dékánválasztásnál; fellebbezés a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez terjesztetik.
Jegyzet. A pozsonyi és debreceni
51. §-a szerint:

egyetemi

szab.

Az, aki dékáni vagy rectori tisztséget egy éven át
már viselt, a rectori tisztséget elfogadni nem köteles.
A megválasztott méltánylást érdemlő okból, a rectori
tisztséget epéikül i§ visszautasíthatja,
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12. §. Az akadémiai hatóságok választása
minden, évre a megelőző tanév május havában
történik, s az eredmény a választási jegyzőkönyvvel haladéktalanul a közoktatási minisztériumnak; megerősítés végett bejelentendő. (1889.
április 16.-án 9211. sz. a. kelt miniszteri rendelet.)
Ha az új hatóságok megerősíttetnek, az új
tanév kezdete előtt 8 nappal megkezdik működésüket; hivataloskodásuk kezdetéig a régi hatóságok szolgálnak. Ünnepélyes beiktatást lehet a
tanév kezdetén tartani.
Jegyzet. 1. Egyetemünkön az új janá<cs rendszerint
augusztus (hó 23-án alakul meg.
2. A pozsonyi és debreceni egyetemi szab. 55. §-ánaik
szelleme szerint egyetemünk hatósági szervezetének 8.
§-a a rectorra is kiterjedne.

A rector és dékán
helyettesítése.
13. §. A Rectort úgy az egyetem központi
igazgatásában, mint az egyetemi tanács üléseinek vezetésében a prorector helyettesíti. Ha a
prorector is akadályozva lenne, a Rector helyettesítését annak a karnak dékánja veszi át,
amelyből az azon évi Rector kikerült, ha pedig
ez is akadályozva lenne, annak a karnak dékánja,
amelyből a prorector kikerült.
Az egyes karok ügyeinek vitelében; és a kari
ülések és tanácskozások vezetésében a dékánt a
prodékán, ezt pedig a kinevezés sorrendje szerint legidősebb nyilvános rendes tanár helyette-
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siti. Ez utóbbi azonban nem bir szavazattal az
egyetemi tanács ülésein.
Ha ily helyettesítés szüksége felmerül, a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez lehetőleg
előzetesen jelentést keli tenni.
A rectorok és dékánok hivatali teendőiket,
csak akkor ruházhatják át helyetteseikre, ha a
vallás- és közoktatásügyi minisztertől megelőzőleg szabadságidőt nyertek.
Szabadságidők.

Jegyzet. 1. A budapesti egyetemihez az 1871. XI. 10 :
27.483. sz. a. intézett vallás- és közoktatásügyi miniszteri
rendelet szerint: Ha a rector vagy dékán szabadságoltatását kívánja, azt a. szabályszerű szünidőkre nézve is külön
kérelmezni tartozik. Egyébként a tanártestület tagjainak
szabadságában áll a szabályszerű szünidők alatt a tanintézet helyéről, bejelentés után, eltávozni.
A szabályszerű
szünidőkön
kívül a tanártestület
tagjai a tanintézet helyéről való eltávozásra, vagy a szünidőkön túli elmaradásra s egyáltalán tanári teendőik félbeszakítására a felsőbbség engedélyét kötelesek kikérni.
Ezen engedélyt a tudományegyetem s műegyetem
tanárainak nyolc napig terjedő szabadságidőre a karbeli
dékán adhatja meg a rectornál teendő utólagos bejelentés
mellett, .a jogtanodák, orvos-sebészeti intézet s középtanodák tanárainak pedig az Intézeti Igazgató. Ezen túl á fő-,
úgy mint középtanodáknál a szabadságidőinek engedélyezése a közoktatásügyi
miniszter hatásköréhez tartozik.
Betegség esetében az illető ezen akadályt bejelenteni
köteles, szabadságidőnek engedélyezését pedig csak akkor
tartozik kérni, ha a tanintézet helyéről eltávozni kívánna,
mely esetben a fentebbi eljárás alkalmazandó.
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Az intézeti főnökök felelősség terhe mellett tartoznak
felügyelni arra, hogy a szabadságidő a nyert engedélyen
túl ki ne terjesztessék. (27.483/871. sz. vk. m. rendelet.)
2. Ha a prodékán az akadályozott v.agy szabadsáv
golt dókán teendői átvételében szintén akadályozva
van,
szabadságottatása iránt jelentés teendő. (Vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 1898. VIII. 9 : 54.242. és
1898. VIII. 15 : 55.252. sz. a. kelt rendeletei.)
3. Szabadságidő engedélyezése tárgyában a v,k. miniszter niszter úrhoz intézett (felterjesztésekben a 83.053—•
1909. sz. Vkm. leirat szerint mindemkor megjelölendő, hogy
a szabadságidő mely naptól kezdődőleg és meddig terjedőleg vétetik igénybe.
4. Tanáraknak ihosszabb időre való szabadságolása
esetén tandíjjutaték és tandíjkárpótlás élvezete a 2718—
1893. VIII. 21. Vkm, sz. szabályrendeletben megjelölt módon szünetel.

Abban az esetben, ha a rectort, vagy dékáni
teendők rendes, vagy helyettes ellátására hivatott összes tanárok akadályozva lennének ebben;,
az egyetemi' tanács, illetőleg a kar esetről-esetre
intézkedik és intézkedését lehetőleg előzetesen
tudomásvétel, illetőleg jóváhagyás végett a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez felterjeszti.
(1904. április 23.-án 32.426. sz. a. kelt miniszteri
rendelet.)
Kari ülések.
14. §. Mindenik kar, mely dékánjának elnöklete alatt rendes üléseket tart, vagy az által
rendkívülileg összehívatik, belügyeire nézve egy-
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mástól független, egyenjogú, önálló
képez.

testületet

,

Jegyzet.
A pozsonyi és debreceni szab. 24. §-a
szerint:
A tudománykart megillető hatóságot a nyilvános
rendes és nyilvános rendkívüli tanárok gyűlése (kari
ülés) gyakorolja.
A kari ülésen, amennyiben ez a jog őket már egyébként is meg nem illeti, a hejyettes tanároknak is van ülési
joguk. Az általuk ellátott tanszéket illető kérdésekben
szavazati joguk is van. A kari ülésnek nem tagjai azok
a nyilvános rendkívüli tanárok, akik a kari üléseken való
részvétel joga nélkül neveztetnek ki.
A magántanárok a kari ülésekre két magántanári
képviselőt küldenek ki, akik a kari üléseken jelen vannak,
a tanácskozásban részt vehetnek, szavazati joguk azonban csak a dékán és a reetorválasztók megválasztásánál
van. Magántanári képviselőknek csak azok a magántanárok választhatók meg, akik legalább két féléven át
előadtak. Ha a magántanárok száma kettőt nem halad
meg, ők a kari üléseken a magántanári képviselőket
megillető jogokat, az ezekre megállapított kellékek mellett, személyesen gyakorolják. Azok a magántanárok,
akik nyilvános rendes, illetve nyilvános rendkívüli címmel, vagy pedig ilyen címmel és jelleggel ruháztatnak
fel, ezen § szempontjából a magántanárokkal egyenlő
elbírálás alá esnek.

Ügyelnie kell, hogy kara tanszakai kellően
legyenek képviselve, s szükség esetére a létező
hiányok betöltésére javaslatot kell a 'minisztérium elé terjeszteni. .
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Mindenek felett az előadások jegyzékét
minden félévben, akkép kell rendeznie, hogy minden tanulónak, ki a szabályszerű időt a karnál
tölti, alkalom, nyújtassák minden fő-tanszakot és
pedig rendes tanárnál hallgathatni.
Jegyzet. 1. A tanrend összeállításának módozataira
nézve 1. e gyűjtemény 71—78. 1.
2. A már kihirdetett egyetemi előadások a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 1889. XII.
17 : 48. 826. sz. a. kelt rendelete értelmében1 csakis kielégítő indokolás alapján, vonhatók vissza, s „ezen visszavonás a parancsoló szükség esetét kivéve, csakis a félév
első négy hetében történhetik".
3. A pozsonyi és debreceni szab. 25. §-a szerint:
A kiar gondoskodik a kari oktatás fejlesztéséről,
valamint az e téren észlelt hiányok megszüntetéséről,
s evégett a vallás- és közoktatásügyi miniszternek javaslatot tesz. A tort érintő minden kérdésben. — a vallásés közoktatásügyi miniszter, vagy az egyetemi tanács
felhívására — véleményt mond. Gyakorolja a fegyelmi
hatóságot a karhoz tartozó hallgatók és vizsgázók fölött.

15. §. Kötelessége minden tanárnak, ki a testület tagja, a tanártestület ülése'in megjelenni,
vagy elmaradását igazolni. A felhozott mentség
elfogadhatósága felett a tanártestület vitatkozási
nélkül ítél; az ítélet jegyzőkönyvbe vezettetik.
Ha valamelyik tanár egymás után három
ülésben nem jelenik meg, s távollétét nem igazolta, vagy ha általán gyakran elmarad, kötelessége a dékánnak, írásilag megjelenésre szólítani fel, s ha ennek sem lesz sikere, jelentést
2
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kell tennie az egyetemi tanácshoz. Ha ennek sem
lesz sikere, az egyetemi tanács a minisztériumhoz tesz jelentést.
Jegyzet. Pozsonyi és debreceni szab. 31. §-a: „Az
ülés befejezése előtt eltávozni csak a dékán engedélyévet
szabad".

16. §. Hogy érvényes határozat hozathassák, a karhoz tartozó tanárok fele számának jelen kell lennie. Az olyan tárgyakat, melyek valamely tanszak érdekeit érintik, az illető tanároknak előre tudtokra kell adni.
Jegyzet. 1. Ha a tanártestületi tagok felénél kevesebben jelennek meg az összehívott ülésen, csak tanácskoamányok tarthatók. (L. Ügyrendtartás 22. §.)
2. A pozsonyi és debreceni szab. 33. §-a szerint:
Ha a szükséges számú tag meg nem jelenése miatt
a kari ülést megtartani nem lehet, a dékán azt rövid
határnapra újból összehívja. Ha a kari ülés összehívása
másodszor is eredménytelen, a dékán erről az egyetemi
tanács útján a vallás- és közoktatásügyi miniszternek
jelentést tesz.

17. §. Minden tanév vége felé a dékán az
egész tanító személyzetet a magántanárokkal s
szűkebb értelemben vett tanítókkal közgyűlésre
hívja össze, melyen a jelenlevők a tanügyre és
fegyelemre vonatkozó kívánataikat és indítványaikat előterjesztik és azok megvitattatnak. Az
ülés jegyzőkönyve, melynek tartalmára nézve a
tanári testület egy következő ülésben saját véle-
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ményezését hozzá csatolja, ezzel egyetemben a
minisztériumhoz terjesztendő fel.
Jegyzet. A gyakorlatban a „közgyűlésen" tárgyalandó ügyeket a karok — és pedig tanévi utolsó rendes
— ülései intézik el.

A dékán jogállása.
18. §. A dékán felelős minden a tanosztályt
illető törvények és rendeletek végrehajtásáról;
ez okból kötelessége őrködni a végrehajtás felett, az abban eső hiányokra az illetőt figyelmeztetni, azt megfeddni, és szükség esetében az
egyetemi tanács- és minisztériumhoz jelentést
termi. Ha azt hiszi, hogy a testület valamely határozata végrehajtásáért nem vállalhat felelősséget, ezen esetről a tanácsnak tesz jelentést.
A folyó ügydarabokat, s azokat, melyek kétségbe vonhatatlanok, s csak a fennálló szabályzatok végrehajtására vonatkoznak, maga intézi
el s az ügykezelési jegyzőkönyvből jelentést tesz
róla a tanári testület legközelebbi ülésében; 'hol
a halasztás veszéllyel jár, maga önállólag intézkedik; a tanulók könnyebb fegyelmi eseteit intéssel vagy dorgálással elintézi.
Jegyzet. 1. A pozsonyi és debreceni egyetem szab.
16—i7. §-ai a dókán jogállását még bővebben körvonalazzák:
Felterjeszti a kar határozatait. Felterjesztésében
az ügyet felvilágosító megjegyzéseket tehet. - Gondoskodik az előadások, valamint a vizsgák és szigorlatok
pontos megtartásáról. Gondoskodik a karban tapasztalt
3*
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hiányok orvoslásáról s e végett a karnak jelentést tesz.
A karnak javaslatokat tesz a kari oktatás és igazgatás
terén •megvalósítandó reformok tárgyában. A kart illető
ügyekben az egyetem rectorának, - vagy a vallás- és
közoktatásügyi
miniszternek
felhívására
véleményt
mond. Meghatározza a karhoz beosztott irodai személyzetnek, altiszteknek és szolgáknak munkakörét.
A dékán gyakorolja a felügyeletet a ikarhoz tartozó
hallgatók fölött. Különösen gondoskodik arról, hogy egyetemi tanulmányaikat minél nagyobb sikerrel folytathassák.
A hallgatókat csekélyebb fegyelmi ügyekben meginti,
vagy megdorgálja.
Felügyel a karihoz tartozó ifjúsági egyesületekre,
melyek költségvetésüket és számadásukat neki évenként
bemutatni tartoznak.
2. Az ügyrend összeállítása vagy megváltoztatása,
a vallás- és közoktatásügyi miniszter megerősítésétől
feltételezetten, a tanártestület joga.

Tanácsi ülések.
19. §. A tudomány-karok felett áll az egyetemi tanács, melynek elnöke az egyetem rectora.
Köréhez az egyetem testülete,
közigazgatása
és a karok egyéb közös ügyeinek tárgyalása és
intézése tartozik.
Jegyzet. 1. 19.228/1880. sz. vk. min. rendelet fontos
intézkedéseket tartalmaz egyetemünk tanácsának működésére vonatkozólag. A rendelet szerint:
„Az egyetemi tanács élénk működésére, hatáskörének teljes betöltésére s az egyetem szervezetében elfoglalt
állásának jelentőségére különös súlyt kell fektetnem,
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inert az egyetemek modern fejlődése korában azoknak
egyes intézetei helyileg úgy is annyira '.különválnak, az
egyetem egyes alkatrészeinek szükségletei és működési
körei annyira szétg.aznak, hogy úgyszólván csakis a tanács képezi az egységes központot, mely az egyetemet
megóvhatja attól, hogy egyes szakiskolák szervetlen
halmazává változzék át.
E szempontból a törvény és ügyviteli szabályzat ama
túlzó magyarázatát sem helyeselhetem. Mert bár a törvény
a tanszékek betöltésénél csak a kar meghallgatását teszi a
miniszter kötelességévé, semmikép sem lehet elvitatni
a tanácstól azon jogot, hogy amennyiben szükségesnek
látja, mint —• a törvény szerint a tudománykarok fölött
álló hatóság, melynek feladata az egyetem testületi ügyeinek intézése, a tanártestület kiegészítését illető kérdésekhez hozzászóljon. Még inkább kell — a törvény és szabályzat alapján — megkívánnom, hogy a karóikat közösen
érdeklő kérdésekben s az egyetem adminisztratív ügyeiben
a rector láttamozása helyett a tanács szabályszerű üléséből keletkezett vélemény és jelentés ikerüljön".
2. A pozsonyi és dereeeni egyetemi szab. 59—63.
§-al a tanács hatásköréről még a következőket mondják:
Másod és utolsó fokon gyakorolja a fegyelmi hatóságot az altisztek és szolgáik fölött, ö t illeti a fegyelmi
hatóság másod fokon az egyetem összes hallgatói, valamint a vizsgázók fölött. Az egyetemi tanács dönt a tudománykarok között fehnerüilit hatásköri összeütközések
tárgyában.
Az egyetemet érintő minden kérdésben felhívásra,
vagy saját kezdeményezéséből a vallás- és közoktatásügyi miniszternek rendszerint a karok meghallgatásával
véleményt mond. (59. §.)

38
Az egyetemi tanács feladata gondoskodni a tudomány népszerűsítéséről és az újabb tudományos vívmányok megismertetéséről is a közönség körében. E célból
bizottságot alakít, amelynek útján'előadásokat, előadássorozatokat és tanfolyamokat rendez. Külföldi szakférfiak meghívásáról, abból a célból, hogy az egyetemen előadást, vagy előadássorozatot tartsanak, az illető
kar meghallgatásával, a vallás- és közoktatásügyi miniszter gondoskodik. (60. §.)
Az egyetemi tanács a tudománykaroknak a tanszékek hetedtésér«",\ nemkülönben a segédtanszemélyzet
megválasztására
vonatkozó
határozatait érdemlegesen,
nem bírálhatja felül s a betöltésre nézve javaslatot nem
tehet. (61. §.)
Az egyetemi tanács az egyetemi könyvtár igazgatóját a könyvtári bizottság véleménye alapján jelöli.

(62. §.)

Az egyetemi könyvtár többi tisztviselőit, valamint
az egyetem igazgatási személyzetét az egyetemi tanács
meghallgatásával, a vallás- és közoktatásügyi miniszter
nevezi ki.
Mielőtt az egyetemi tanács az előző bekezdésben
említett egyetemi könyvtári tiszviselők kinevezése tárgyában javaslatot tenne, a könyvtári bizottságot is meghallgatja. (63. §.)

20. §. Az egyetemi tanács a rector meghívására s az ő elnöklete alatt tartja ülését.
A tagok kötelesek megjelenni; a kiválóbb
fontosságú tárgyalási ügyeket a meghívóban ki
kell emelni.
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Érvényes határozathozatalra, mely absolut
szavazattöbbséggel történik', a tagok száma felének kell jelen lenni.
(L. erre vonatkozólag az ügyrendtartás 23.
§-át is.)
A rector jogállása.
21. §. Az egyetemi tanács elnöke a rector.
Ehhez való viszonyában ugyanazon, hatáskörrel bir. mellyel a dékán a tanári testülethez
való viszonyában. (18. §.)
Elsősorban felelős az egyetemi tanács ügyei
vezetéseért.
Jegyzet. 1. L. erre vonatkozólag a 46.854Í1914. sz.
vk. rendeletet is a 64—68. lapokon.
2. A pozsonyi és debreceni egyetemi szab. 47—50.
§-ai szerint:
Az egyetem rectora gondoskodik a z egyetemre vonatkozó törvények, rendeleteik ós tanácsi határozatok
végrehajtásáról.
Kifelé, amennyiben az egyetem tanácsa maga nem
jár el, az egyetem rectora képviseli az, egyetemet és a z
egyetemi tanácsot. Ha a tanács határozata törvénybe,
v a g y rendeletbe ütközik, a rector a határozat végrehajtását felfüggesztvén, a vallás- és közoktatásügyi
miniszternek azonnal jelentést tesz, s ezt a legközelebbi
tanácsülésen bejelenti. A rector gondoskodik az egyetemi,
igazgatás terén tapasztalt hiányok orvoslásáról, valamint
az e tárgyú reifonmokról', s e célból az egyetemi tanácsnak javaslatokat tesz. Az egyetemet illető ügyekben a
vallás- és közoktatásügyi miniszter felhívására véle-
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ményt mond. Fegyelmi hatóságot gyakorol az altisztek
és szolgák fölött. (47. §.)
Az egyetem rectora gyakorolja a felügyeletet az
egyetem összes hallgatói fölött. Különösen gondoskodik
arról, hogy viselkedésük az egyetem (méltóságának és
tanulmányi céljaiknak megfelelő legyen. A hallgatókat
csekélyebb fegyelmi ügyekben meginti, vagy megdorgálja. Az egyetem rectona gyakorolja a főfelügyeletet az
összes ifjúsági egyesületek fölött. A közös egyetemi
egyesületek közvetlenül1 az ő felügyelete alatt állanak, s
azok költségvetésüket és számadásukat évenként neki
bemutatni tartoznak. (48. §.)
Az egyetemi kpnyvtár igazgatója és az egyetemi
könyvtár egyéb tisztviselői az egyetem rectoránaik felügyelete .alatt állanak, amelyet ő qz egyetemi tanács
nevében gyakorol.
Ugyanez áll ia rectori hivatalnak, a quaesturának
tisztviselőire, valamint a gazdasági ügyek ellátására rendelt ..közegekre is. Az egyetem rectora osztja be szolgálattételre az egyetem igazgatási személyzetét. Ha a beosztás valamely tudománykarra vonatkozik, a rector előbb
az illető kar dékánját meghallgatja. Az egyetem rectora
alkalmazza a díjnokokat. A gazdasági ügyek ellátására
rendelt közegékeh a vallás- és közoktatásügyi miniszter
osztja be szolgálattételre. (49. §.)
Az altiszteket és szolgákat az egyetem rectora
nevezi ki és a vallás- és közoktatásügyi miniszter erősíti meg. A rector osztja be őket szolgálattételre is. H a
a beosztás valamely tudománykarra vonatkozik, a rector
előbb a .kar dékánját meghallgatja. Egyetemi intézeteknél a rector az intézeti javaslatára osztja be az altiszteiket és szolgákat. (50. §.)
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3. A pozsonyi s debreceni egyetemi szab. 67. és 68.
§-ai szerint:
A nyilvános rendes és nyilvános rendkívüli tanárok,
valamint a könyvtár igazgatója a kari dékánok jelenlétében, az egyetem rectorának kezébe teszi le a hivatali
esküt. Az egyetem többi kinevezett 'alkalmazottját a rector egyedül eseketi föl. (67. §.)
A tudori felavatásokat az egyetem rectora és valamennyi tudománykar, dékánja együttesen foganatosítják.
A legfelsőbb királyi pártfogás melletti tudori felavatásokat az egyetemi tanács teljesíti. (68. §.)

Vegyes

intézkedések.

22. §. Az egyetemi hatóságok hatáskörei felett támadható kételyek ügyében, ha az egyetemi tanács nem tudna kielégítő határozatot
hozni, az ügy a minisztérium elé terjesztendő.
Mindenik tanártestületnek jegyzökönyveit
nyolc nap alatt, átnézés végett, a minisztériumhoz föl kell terjeszteni.
Minden tanév jegyzőkönyve folyószámokkal látandó el.
23. §. Jogában áll az egyetemnek, ha a fennálló intézmények valamelyikét célszerűtlennek
tartja, az ellen a minisztériumhoz fölterjesztést
tenni.
24. §. Jelen szabályzat addig, míg a törvényhozás az egyetemek végleges szervezését ef nem
intézi, érvényben maradand.
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II. Ügyrendtartás.

Ügyiratok
intézése.
1. §. Az egyetemi tanács és a négy kar tanártestületének mindegyike saját
ügyvezető
jegyzőkönyvet
vezetnek, nyomtatott rovatokkal,
melyekbe a beérkezett ügydarabok folyó száma,
a bemutatás napja, a beadvány lényeges tartalma, elintézésének ideje és módja iktatandók,
.— minélfogva az ügyíratok bemutatása és kiadása után az illető jegyzőkönyvi rovatok betöltendők.
Minden ügyvezető jegyzőkönyv mellett pontos betűrendes tárgymutató lajstrom vezetendő.
2. §. Az ügykezelési nyelv mind az egyetemi
tanácsnál, mind az egyes karok tanártestületeinél a magyar.
3. §. A beadványok az egyetemi rector, illetőleg karbeli dékánoknál, vagy azok helyetteseinél nyújtandók be.
Jegyzet. A rektort úgy az egyetem központi igazgatásában, mint a z egyetemi tanács ügyeinek vezetésében
a --prorektor helyettesíti. Ha a prorektor is akadályozva
lenne, a rektor helyettesítését annak a karnak dékánja
veszi át, amelyből az azon évi rektor kikerült, ha pedig
ez is akadályozva lenne, annak a karnak a dékánja, amelyből a prorektor kikerült. Az egyes karóik ügyeinek vitelében és kari ülések és tanácskozások vezetésében a dékánt
a prodékáni, ezt pedig a kinevezés sorrendje szerint a legidősebb nyilvános tanár helyettesíti. Ez utóbbi azonban
nem bír szavazattal .az egyetemi tanács ülésein. Ily helyettesítések szüksége esetében az egyetem vezetősége lehető-
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leg előzetesen a Vk. miniszter úrhoz jelentést tartozik
tenni. A rektorok és dékánok hivatali teendőiket csak
akikor ruházhatják át helyetteseikre, ha a V-k. .miniszter
úrtól megelőzőleg szabadságidőt nyertek. Abban az esetben, ha a rektori vagy dékáni teendők rendes vagy helyettes ellátására hivatott összes tanárok akadályozva lennének ebben, az egyetemi tanács, illetőleg a kar esetrőlesetre intézkedik és intézkedését lehetőleg előzetesen
tudomásvétel, illetőleg jóváhagyás végett a V,k. miniszter
elé terjeszti. (32.426/1904. sz. a. vk. miniszteri leirat.)
L. a Hatósági szervezet 13. §-át is.

4. §. A folyó tárgyakat és azon ügyeket, melyeknél a késedelem veszéllyel jár, a tanács és
tanártestületek nevében a rector, illetőleg dékánok intézik el és azokról a következő ülésben
jegyzőkönyvükből jelentést tesznek. — Kari határozat nélkül el nem intézhető egyszerűbb sürgős ügyekben a dékán a tanári testület tagjainak véleményét körözés útján is bekívánhatja,
de mihelyt a tanári testület egy tagja szükségesnek tartja, kari ülés hívandó össze. (1895.
dec. 3-án 61.947. sz. a. kelt miniszteri rendelet.)
Oly beadványoknál, melyek az irrattárban maradnak, az elintézés ugyanazokra, másoknál külön ívre vagy félívre írandó.
5. §. Folyó tárgyaknak általában azok tekintendők, melyek esupán tudomásul veendők, vagy
melyeknek elintézése csak a fennálló szabályok
egyszerű kétségtelen alkalmazásában, vagy értesítések, felsőbb határozatok és rendeletek közlésében áll.

44

:
j
|
!

6. §. Minden egyéb ügy ülésben, előadványok alapján szabályszerűen hozott végzések által intézendő el.
7. §. Az előadót a rector, illetőleg dékán nevezi, oly módon, hogy a tagok terheltetése e tekintetben lehetőleg egyenlően történjék,
Előadványokra, melyek különös határozott
tanszakra vonatkoznak, vagy melyekhez különös szakismeretek kívántatnak, az előadó az illető szakértő testület tagjai közül nevezendő.
Fontosabb ügyek előleges meghányására,
azokra vonatkozó véleményes jelentések kidolgozására, az egyetemi tanács, illetőleg tanári testület által együtt-eilőadók vagy
bizottságok
nevezhetők.
Ezen bizottságok fel vannak jogosítva,
hogy az egyetemnek a tanács vagy tanártestületekhez tartozó más tagjait is, értesítő szavazattal meghívhassák.
Minden tag köteleztetik a legalább huszonnégy órával az ülés előtt vele közlött ügydarabok előadására, ha azt tartalmuk és terjedelmük
lehetségessé teszi.
Az elnök a fennérintett megszorításokkal
maga is lehet előadó: és minden tagnak szabad
az ülés illetőségéihez tartozó tárgyakra nézve
indítványokat tenni: de ezen indítványok csak
írásbeli előterjesztések alapján kerülhetnek hivatalos tárgyalás alá.
Jegyzet.

A hatósági testület több tagja is terjeszthet
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elő együttes indítványt. (A vall. és -köz-akt.
1899. I. 30 : 83.926. sz. rendelete.)

miniszter

8. §. Az előadvány fél vagy egész ívre oly
módon írandó, hogy annak baloldalán az ügydarab száma és lényeges tartalma, jobb oldalán
a határozati indítvány foglaltassák.
Tanácsi és kari ülések.
9. §. A tanács és tanártestület ülései rendesek, vagy rendkívüliek; rendesek azok, melyek
tanév folyama alatt, egyszer havonként, — rendkívüliek, melyek különös fontosságú vagy sürgős ügyek tárgyalása végett -azonkívül, a körülményekhez képest (22. §.) még a szabályszerű
szünnapok alatt 'is tartatnak.
Mindkét rendű ülésekre az illető tagok külön meghívandók és a nevezetesebb tanácskozási tárgyak a meghívásban megér'intendök.
.
Jegyzet. A. pozsonyi és debreceni egyetemi szab.
34. §-a szerint:
A dékán az ülést akkor is összehívja, h:a ezt szavazati joggal biró három tag a-z ülés tárgyának pontos
megjelölése mellett írásban kéri.

10. §. Az ülést az elnök nyitja meg, és zárja
be. ő határozza meg a napirendet, vezeti és
szükség esetén egybefoglalja a vitatást, ügyel a
gyűlés rendjére, és méltóságára, meghatározza
és vezérli a szavazást, kihirdeti a végzést, és a
körülményekhez képest az ülést el is halasztja.
11. §. Az ülés megkezdendő: .

"
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a) A felsőbb hatóságok rendeleteinek kihirdetésével, melyek az utolsó ülés óta beérkeztek, és
közvetlenül, vagy közvetve az egyetem, a tanítás vagy tanulókra vonatkozó viszonyokat illetik.
b) Ezt követi az ügyvezető jegyzőkönyv
felolvasása és elnök jelentése, az általa időközben
saját hatáskörében elintézett folyó tárgyakról.
I
c) A tanácskozási tárgyak az elnök által kij! tűzendő rendben.
d) A bemutatott önálló indítványok.
Jegyzet. A pozsonyi és debreceni egy. szabályzat
34. §-a szerint:
A kari ülés tagjai >az ülésen önálló indítványokat is
előterjeszthetnek. Az ilyen indítványok az ülés előtt a
dékánnál írásban bejelentendőik. A kar egedélyével önálló
indítványokat a kari ülés alatt is lehet előterjeszteni. Bármely indítvány felett a kar csak akkor határozhat, 'ha azt
az indítványozó előbb írásba foglalta.

e) Egyéb tanácskozási tárgyak.
Jegyzet. A pozsonyi és debreceni egy. szab. 35. §-a
szerint:
A kari ülésen csak a napirendre kitűzött ügyeket
lehet tárgyalni. A kar engedélyével azonban más ügyek
is tárgyalhatók.
Az elnöklő dékán őrködik a tanácskozás méltósága
és komolysága fölött. H;a valaki ez ellen vét, a dékán őt
meginti. Súlyosabb esetekben, vagy pedig, ha az ismételt megintés célra nem vezet, tőle a szót megvonja.
• A dékán gondoskodik arról is, hogy a tanácskozás kimerítő, mindazáltal minden fölösleges hosszadalmasságtól ment legyen.
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12. §. Minden ügydarab fölött előbb az előadó véleményét az előadványi íven foglalt kivonat és indokolt javaslatához képest előterjeszti. Más indítványozók is élő szóval támogathatják írásbeli előterjesztvénye'iket.
13. §. A vitatást az elniök nyitja meg, a szólás a jelentkezés rendjében történik, senkit sem
szabad szólásában félben szakasztani; a rendreutasítás joga csak az elnököt -illeti.
14. §. A vitás befejezése után a kérdéses ügy
szavazás alá kerül.
15. §. A kérdést az elnök teszi fel. A határozat elhalasztására történt indítvány minden
más a tárgy érdemére vonatkozó indítvány előtt
bocsátandó szavazás alá.
16. §. Minden szavazásnál az elnök által a
kérdés akként teendő fel, hogy arra egyszerű
igen vagy nemmel szavazni lehessen.
17. §.- A szavazás élőszóval, választásoknál
azonban mindenkor, más tárgyaknál pedig, ha
kellő megvitatásuk után azt a testület valamely
tagja kívánná, titkosan történik.
Jegyzet. 1. Személyi ügyek tárgyalása, tanárrá előterjesztések stb. alkalmával szokás szerint mindig titkos
a szavazás.
2, A pozsonyi és debreceni egyetemi szab. 35, §-ia
szerint:
Választásoknál és jelöléseknél a szavazás a jelölt
nevével történik.
3. Az idézett szab. 37. §-a szerint:
Választásoknál és jelöléseiknél a szavazás mindig
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titkos. Más ügyekben is titkos a szavazás, ha ezt legalább három, szavazásra jogosított tag kívánja vagy
pedig az elnöklő dékán belátása szerint elrendeli.

18. §. A tagok rangjuk szerint szavaznak;
az elnök azon eseten kívül, ha maga volna az
előadó, mindenkor legutolszor szavaz. A határozat hozatalára általános többség szükséges, szavazatok egyenlőségénél azon vélemény válik, határozattá, melyhez az elnök
csatlakozott.
Jegyzet. Olyan esetben, midőn valamely ügy eldöntése titkos szavazással eszközöltetik, s szavazás folytán
a szavazatok egyenlőleg oszlanak meg: az elnök, kinek
szavazata nyilvános szavazásnál különben is ily esetben
határoz, újabb nyilvánosan gyakorolt szavazata által
dönti el a függőben levő ügyet. (5860/1876/77. sz. vk. m.in.
rendelet.)

19. §. Ha a tárgyalandó kérdés valamely
tag személyes érdekelit illetné, annak el kell távoznia; ha az kétséges volna, ezen előkérdés az
érdeklett kizárásával a gyűlés által döntendő el.
Jegyzet.
A pozsonyi és debreceni egyetemi
42. §-a szerint:

szab.

Senki sem vehet részt annak az ügynek tárgyalásában, setm az afölött való szavazásban, amelyben
érdekelve van.
Érdekeltségét mindenki a dékánnak bejelenteni köteles. Szavazásra jogosított bármely tag is bejelentheti
a dékánná] az érdekeltséget. Szükség esetén a dékán az
illető kari tagot érdekeltségére figyelmezteti.

9
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Az érdekeltség tárgyában a kari ütés az elnöklő
dékán előterjeztése, s esetleg az érdekelt kari tag felszólalása alapján, minden további hozzászólás mellőzésével, titkos szavazás útján határoz. .
:

20. §. Az elnök a határozattal ellenkező véleményét kijelentheti és a felsőbb helyre terjesztendő jelentésben is saját nézeteként felvétetheti.
(1881. márc. 4-én 5364. sz. a. kelt miniszteri rendelet.)
21. §. Ha valamely határozat végrehajtásának felelősségét az elnök nem tartaná elvállalhatónak, annak felfüggesztésére fel van jogosítva, de az ily esetről a rector felsőbb helyre,
a dékán a tanácsnak késedelem nélkül jelentést
tenni tartozik.
22. §. Minden tag köteles az ülésen megjelenni, vagy elmaradását kimenteni. A mentségi
okok elfogadása fölött vitatás nélkül a testület
határoz. Aki az ülésekre gyakrabban meg nem
jelenik, az elnök által arra írásban felszólítandó
és ha ezen felszólítás siker nélkül maradna, az
egyetemi tanácsnak feljelentendő.
A húsvéti és őszi szünnapok alatt rendes
ülések nem tartatnak. — Sürgős esetekben azonban. a jelenlevők rendkívüli ülésekre, vagy ha
megkívántató számmal (23. §.) határozathozatalra nem volnának — tanácskozmányokra
egybehívhatok.
23. §. Érvényes határozathoz a szavazatképes tagok felének jelenléte, az egyetemi tanács4
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ban minden karnak legalább egy tag általi képviseltetése szükséges.
Jegyzőkönyvvezetés.
• 24. §. Minden ülésről jegyzőkönyv
vezetendő, abba bevezetésül az ülés napja, a jelenlevők és távollevők nevei, elmaradási okaik megérintésével, azután az utolsó ülés óta az elnök
által folyólag elintézett és gyűléssel közlött ügydarabok száma, továbbá az ülésben tárgyalt
ügyek oly módon iktatandók, hogy a jegyzőkönyv baloldala az ügyviteli számot, az előadó
nevét és a tanácskozási tárgynak rövid tartalmát, jobb oldala pedig a határozatot és annak
megemlítését, vájjon egyértelműleg vagy szótöbbséggel' hozatott-e? tartalmazza.
Jegyzet. A pozsonyi s debreceni szab. 38. §-a
szerinit:
A határozat, annak kiemelésével, hogy a kar egyhangúlag, vagy szótöbbséggel hozta, egész terjedelmében
veendő fel a jegyzőkönyvbe-. Titkos szavazásnál a szavazatok számarányát is fel kell tüntetni a jegyzőkönyvben. A tanácskozás folyamán elhangzott felszólalások a
dékán intézkedésére, vagy a felszólaló kívánságára 'rövid
kivonatban a jegyzőkönyvbe fölvétetnek. A jegyzőkönyvhöz csatolandók a z indítványok és a különvélemények.

Minden tag követelheti, hogy
különvéle-.
ménye röviden szószerint a jegyzőkönyvbe vétessék, vagy általa írásban foglalva ahhoz és a
netán készítendő felterjesztéshez csatoltassék. A
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különvélemény az utóbbi esetben legfölebb az
ülés utáni másodnapon az elnöknek átadandó.
Jegyzet. 1. A tanárok 'és tanácstagok részéről nyilvánított különvélemény felebbezés természetével bír. Azon
esetekben, midőn a karok vagy a tanács
végérvényesen
határoz, a különvéleménynek ily ereje csak alaki hibákra
nézve lehet. A különvéleménynek írásban beadásakor
más érvek is felhozhatók, mint amelyek az ügy tárgyalása
alkalmával felhozattak. A különvéleményezők nem követelhetik a kartól vagy a tanácstól a véleményük támogatására általuk alkalmasnak vélt ügyiratok kiadását. (1881.
márc. 4-én 5364. sz. a. kelt miniszteri rendelet.)
2. A különvéleményben foglalt
új érvek netán
Szükségesnek vélt tárgyalása nem .eshetik a hitelesítő ülés
körébe; e célból külön rendkívüli ülés iWivható össze. (1881.
márc. 4-én 5364. sz. a. kelt vk. miniszteri rendelet.)
3. A pozsonyi és debreceni egyetemi szabályzat
37. §-a szerint:
A határozat ellen, amelyben a kar az egyetemi
tanácsnak, vagy pedig a vallás- és közoktatásügyi miniszternek tesz előterjesztést, minden szavazásra jogosított kari tag különvéleményt jelenthet be, feltéve,
ho:gy a tanácskozás folyamán a hozandó határozat ellen
felszólalt. A különvéleményhez mindazok bejelenthetik
csatlakozásukat, akik a határozat ellen nyilatkoztak.
A bejelentés jegyzőkönyvbe veendő . . . Más határozatnál az ellene nyilatkozók csak azt kívánhatják, hogy
felszólalásuk a következő §. értelmében a jegyzőkönyvbe fölvétessék.

A többségi határozat tartalma az ülésben
végleg megállapítandó; utólagos változtatások4*
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nak egyáltalán nincs helye: akinek a szövegezés hűsége ellen kifogásai vannak, hitelesítési
ülést kérhet, melyet az elnök három nap lefolyta
alatt megtartani köteles.
Jegyzet. 1. Hitelesítő ülésekrölfelvett jegyzőkönyvekben megemlítendő, hogy a hitelesítő ülés ,ki által s mily
okból kéretett. (1898. V. 20 : 24.279. sz. Vk. min. rend.)
Folytatólagos ülésekről felvett jegyzőkönyvekben az ülés
bezárása s a folytatólagos ülés megkezdées megemlítendő,
valamint a folytatólagos ülésen résztvettek névsora külön
feltüntetendő. (A vk. min. 1898. V. 20 : 24.279. sz. rendelete.)
2. A pozsonyi és debreceni egy. szab. 39. §-a
szerint:
A kari ülés jegyzőkönyvét az ülésen résztveít valamennyi tag aláírja. Ha ezeknek többsége az aláírást
megtagadja, a dékán rövid határnapra hitelesítő ülést
hív össze. A hitelesítő ülés kizárólag afölött határoz,
vájjon az ülésen elhangzott felszólalások és a .hozott
határozat a valóságnak megfelelően vétettek-e fel a
jegyzőkönyvbe. A hitelesítő határozat hozatalánál csak
azok a kari tagok vesznek részit, akiik a .hitelesítendő
határozat hozatalánál is részt vettek. Ezek a hitelesítés
tárgyában a 32. §. első bekezdésének feltétele nélkül is
határoznak. Egyéb esetekben a dékán az aláírás megtagadását, s esetleg annak okát a jegyzőkönyv végén
följegyzi.

25. §. Ha az ülésben elölülő, vagy valamelyik tag indítványára az akadémiai
fegyelem
ügyében, p. o. a coMegíumok látogatása felett, hivatalos alakú szóbeli értekezés fordul elő, ez, és
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ennek eredménye a jegyzőkönyv bezárásánál
megjegyeztessék.
26. §. Jegyzőkönyv-vezető
az egyetemi tanácsnál a tanácsjegyző,
a jog- és álláVntudományii, bölcsészetnyelv- és történettudományi és
a math. és természettudományi tanártestületeknél, a rangjára nézve legifjabb, szavazatképes
tag; az orvosinál a dékánnal egyidejűleg választott karbeli jegyző.
Akadályoztatása esetében az érintett három
karban, a rangjában hozzá legközelebb álló; az
orvosiban pedig a legifjabb szavazatképes tag által helyettesíttetik.
Ha valamely nem kötelezett tag önkényt a
jegyzőkönyv vezetésére hosszabb időre ajánlkoznék, ezen ajánlatát a gyűlés elfogadhatja.
A jegyzőkönyv-vezető a szabályszerűleg
szerkesztett jegyzőkönyvet, lehetőleg rövid idő
alatt a rector, illetőleg dékánnak átadni köteless
hogy mind az, mind a többi tagok által aláírva,
nyolc nap alatt felsőbb helyre
terjesztethessék.
Jegyzet. 1. Az illési jegyzőkönyvnek visszaküldése alkalmával, a minisztérium részéről tett azon kijelentés,
hogy észrevétel nem forog fenn, csak magára a jegyzőkönyv alaki mivoltára vonatkozván s nem lévén érdemleges elintézése az abban elősorolt valamennyi tárgynak,
ennélfogva nemcsak azon ügyek, melyekben a minisztérium közvetlenül intézkedik, hanem azok is, amelyekben
vagy helybehagyása kívántatik meg, vagy melyek lényegükre nézve a. felebbezés jellegével bírnak, külön felter-
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jesztéssel mutatandók be. (1881. már. 4-én 5364. sz. a. kelt
miniszteri rendelet.)
2. A pozsonyi és debreceni egyetemi szab. 40. §-a
szerint
• A kari ülés jegyzökönyve 15 nap alatt a valláss közoktatásügyi miniszterihez -íölterjesztendő. -

Kjadványozás.
27. §. Az ülési határozatok folytán szüksé-gessé vált kiadványokat az előadók szerkesztik,
ha azonban azok valamelyike indítványával kisebbségben maradt, a kiadványt azon szavazó
készítendi1, ki elsőnek adta a határozattá vált
szavazatot. Egyébiránt az előadó beleegyezésével ezt a rector és dékánok maguk is teljesíthetik.
28. §. Az előadók által szerkesztett
fogalmazványok tisztázásuk előtt a rector, illetőleg dékán
által, tekintettel a hozott határozatra, átvizsgáltatnak, szükség esetében kiigazíttatnak; és előbb,
mint sem a kiadhatási engedéllyel elláttatták,,le
nem másoltathatók.
29. §. Fontos ügyeknél egyébiránt határoztatbatik, hogy a kiadvány létisztázása előtt, az
a tanács, illetőleg testület értekezletében
megvizsgáltassék; mely esetben a kiadási engedélv
(expediatur) csak ezen alkalommal jóváhagyott
fogalmazásra adathatik.
Jegyzet. A pozsonyi debreceni egyetemi szab. 41.
§-a szerint:
A dókán a kart érintő fontosabb ügyekben a kari
Ülésen részvételre jogosított tagokat értekezletre is
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összehívhatja. A dékán a kari ülés folyamán is indítványozhatja, hogy a kar valamely ügyet előbb minit értekezlet vitasson meg. A kar az Indítvány fölött mindéin
vita nélkül, nem titkos szavazással, általános szavazattöbbséggel határoz. A dékán akkor is hív össze értekezletet, ha ezt a tárgy pontos megjelölésével, szavazásra
jogosított három kari tag írásban kívánja. Ezek a kari
ülés alatt is indítványozhatják, hogy ia kar értekezletet
tartson. A kar az indítvány fölött az előző bekezdés
értelmében határoz. Az értekezletről jegyzőkönyv nem
vehető fel, s az értekezlet semmiféle határozatot se,m
hozhat.

30. §. A folyó vagy tanácskozási tárgyak
az egyetemi dékáni irodában 'azon irodai egyének által tisztáztatnak, akiket a rector arra rendel. A leíró a tisztázott fogalmazatra a leírás idejét feljegyezni köteles.
31. §. A tisztázott kiadványok, felterjesztések, jegyzékek, válaszok vagy hátiratok, amenynyiben folyó tárgyak fölött keltek, a rector, illetőleg karbeli dékán nevében és
aláírásával,
mennyiben tanácskozási tárgyat illetnek, az ülés
megemlítésével, a tanács vagy tanártestület nevében a rector, illetőleg karbeli dékán ellenjegyzése mellett állíttatnak ki.
Jegyzet. 1. Tanártestületi előterjesztések mindenkor
az egyetem reictorához küldendők, aki azoknak további
ellátásáról gondoskodik, amennyiben pedig ilyen előterjesztésben az' egyetem szervezeti kérdéseit érintő vélemények foglaltatnának,' az előterjesztések nem a miniszterhez, hanem az egyetem nevében határozathozatalra
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jogosított egyetemi tanácshoz címzendőik. (8857/1907. vkm.
sz. rendelet.)
2. Külföldi hatóságihoz szóló megkereséseknél a vk.
miniszter útján a külügyminisztérium közvetítése veendő
igénybe. (55.562/1922. eln. szám vkm. rendelet.)

32. §. A kiadványok átadását és kézbesítését
a hatóságok vagy postahivatalnál a tanács részéről a futár, a tanári testületeknél pedig a karszolgák teljesítik. Ök e célra külön kézbesítési
könyvecskét vezetnek, az ügydarab száma, a
címzett és átadási nap megjegyzésével.
A rector és dékánok e könyvecskéket időről-időre megtekititendik.
A tanulók a tanács vagy tanártestület részéről rendszerint semmi kézbesítést nem várhatnak, hanem az őket illető határozatokat maguk
vagy helyetteseik által, kik megbízásukat igazolni tartoznak, az egyetemi vagy dékáni irodából, az átvétel elismerése mellett, elvihetik.
Az értesítés, hogy a tanuló az őt illető határozatot átveheti, a fekete táblán kiragasztvány
által történik. Csak különösen sürgős vagy fontos esetekben rendelheti el a rector vagy dékán
a tanuló kezéhez való szolgáltatást.
Jegyzet. Ilyen kivételnek tekinti egyetemünk a felvétel iránt vidékről folyamodók értesítését.

33. §. Az elintézések után az irományoknál
maradó ügy darabok, fogalmazványok, felsőbb
helyről visszaérkezett jegyzőkönyvek, mind a
tanácsnál, mind az egyes tanártestületeknél,
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évek és ügyszámok szerint rendezve, az egyetemi vagy dékáni irodában elteendők és gondosan őrizendők. Szabályrendeletek számára külön köteg készítendő.
Jegyzet. Kívánatos .a kari irattárak anyagának időközben való felszaporodása folytán, ha az iratok téteáenkint is csomóztatnak.

34. §. Minden tag, valamint az egyetemi
személyzet egyáltalán az ülésekben tárgyalt
ügyek körüli tanácskozás, szavazás és határozatokra nézve titoktartásra köteleztetnek.
Jegyzet. A pozsonyi és debreceni egyetemi szab.
44. §-a szerint:
A kari üléseken hozott határozatokat a kartól
nyert felhatalmazás alapján s az általa megállapított
fogalmazásban csak a kar dékánja hozhatja nyilvánosságra. A közzétételnek nincs helye, ha ez a közérdeket,
vagy az egyetem érdekeit sértené.
Tanácsi ügyeknél a közlés joga- a rectort illeti meg.
A pozsonyi és debreceni egyetemi 'szabályzat általán azokat a rendelkezéseket, amelyek a kari ülések
menetére és rendjére vonatkoznak, a tanácsi ülésekre is
kiterjeszti;
a
dékánt ott természetszerűleg: rector
helyettesítheti.
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6. A karok és a rektor hatáskörének bizonyos
szabályozása.
A)
(A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 8286/.1924.
!II/-én IV. ü. o. számú rendelete.)

o
A közelmúltban végrehajtott létszamapasztással kapcsolatban az adminisztráció egyszerűsítése, illetőleg a minisztérium ügykörének decentralizálása válván szükségessé, f. évi március
hó 15-től kezdődőleg további intézkedésig az
egyetemek illetékes tudománykarainak hatáskörébe utalom:,
1. a félév-beszámításoknak
(más karbeli,
más főiskolai szabálytalan és rendkívüli félévek
beszámításának) engedélyezését, amennyiben az
illető karon félévbeszámításnak egyáltalán helye
van.
2. a vizsgálatokra és szigorlatokra való bocsátásnak a szabályoktól eltérő
engedélyezését,
továbbá vizsga, illetve szigorlati (ismétlő, pót)
határidők leszállítását, kivéve a harmadszori és
negyedszeri ismétlési engedélyek
megadását.
amelyek továbbra is a vezetésem alatt álló minisztérium, illetőleg az államfő hatáskörébe tartoznak.
Az- ezen rendeletemmel a karok hatáskörébe átengedett dispenzáoiós jog mikénti gyakorlására nézve a következő irányelveket állapítom meg:
Minthogy az 1922. évi szeptember hó 26-án
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86.580/IV. sz. a. kelt rendeletemre való hivatkozással még ma is érkeznek be oly kérvények,
amelyek hadi tanulmányi kedvezmények
elnyerésére irányulnak, az ilyen kedvezmények igénybevételére jogosultaknak azonban eddig már elég
idő állott rendelkezésükre ezen joguk érvényesítésére, ennélfogva az ilyen kérvények jelen rendeletem hatályba lépése napjától kezdve tárgyalás nélkül visszautasítandók. Mindennemű
hadi tanulmányi kedvezmény engedélyezésének
lehetőségét tehát a jelzett naptól kezdve egyszersmindenkorra megszűnik. Kivételt egyedül
azoknak a volt hadifoglyoknak ily irányú kérvényeik képeznek, akik a hadifogságból való
visszatérésüktől számított legkésőbb 3 éven belül hadikedvezményekre való igényüket az illetékes karnál bejelentették. Az ily irányú kérvényeket is a kar saját hatáskörében intézi el. Az
eddig engedélyezett tanulmányi kedvezményeket természtesen ez a rendelkezés nem érinti.
Minthogy az egyetemi hallgatóság kötelességérzésének növelését, a rendhez, a fennálló
szabályok betartásához való szoktatását a jövő
generáció nevelése szempontjából elengedhetetlenül fontosnak tartom, a szabálytalan
félévek
beszámításának lehetőségét a legkisebb mértékre
kívánom korlátozni. Ehhiezképest szabálytalan
féléveknek a végbizonyítvány szempontjából
való beszámítása,
melyre irányuló kérés
csak a végibizonyítvány kiadása iránt nyil-
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vánított kérelem kapcsán terjeszthető elő és
előbb érdemlegesen nem tárgyalható, csakis kivételesen, rendkívül méltánylást érdemlő esetekben és ilyenkor is csak olyan hallgatóknak engedélyezhető, akik tanulmányi előmenetelük
szempontjából is erre érdemeseknek bizonyultak,
tehát sikeres kollokviumokat tudnak felmutarii és
a kérelem tárgyalásának időpontjáig esedékessé
vált vizsgálataik során összesen legfeljebb egyízben utasíttattak ismétlésre. Ily esetékben is a
szabálytalan félévek ezentúl legfeljebb felerészben számíthatók be és a beszámítható összes félévek száma 3-nál több semmi esetre sem lehet.
A felerészben való beszámítástól eltérésnek van
helye, ha a hallgatónak csak egy szabálytalan
féléve van, amely méltányos esetekben beszámítható. A szabálytalan félévek beszámítása
ügyében tett ezek az intézkedések az orvostanhallgatóknál — figyelemmel az új szigorlati szabályzat vonatkozó rendelkezéseire — természetesen csak a régi szigorlati szabályzat szerint végző orvostanhallgatókra vonatkoznak.
Rendkívüli félévek csak különös
méltánylást
érdemlő esetekben és csak korlátolt mértékben
számíthatók be, de akkor is csak a végbizonyítvány kiadása során és csak oly rendkívüli féléveknél van beszámításnak helye, amelyeket az
illetők a középiskolai VIII. osztályú bizonyítvány alapján hallgattak. A reáliskolai érettségi
bizonyítvány alapján hallgatott rendkívüli félévekre vonatkozó intézkedések továbbra is érvényben maradnak.
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Jegyzet. Az 1924. évi XI. törvénycikk a középiskolai oktatást háromfelé tagolván (gyimnasium, reálgymnasiuim és reáliskola), ezek érettségi bizonyítványai
egyfonmán képesítenek az egyetemekre. Egy.temiinknek
arra a felterjesztésére, melyben a reáliskolákból jött hallgatók latin
ismereteinak pótlására javaslatot tettünk,
válasz eddig nem érkezett.

Más karbeli félévek beszámítása is általában csak a végbizonyítvány kiadása iránt előterjesztett kérelem során eszközölhető.
Szigorlatoknak (joghallgatóknál az alap- és
államvizsgálatoknak is) más egyetemen (jogakadémián) való folytatása (letétele) a mai rendkívüli viszonyokra (az utazás, ellátás óriási költségeire) való tekintettel rendkívüli méltánylást
érdemlő esetekben engedélyezhető akkor, ha az
erre nézve meghallgatott elbocsátó egyetem
(jogakadémia) nem tesz észrevételt az ellen.
Végzett theológusoknak, valamint végzett
bölcsészettanhallgatóknak az eddigi gyakorlathoz képest ezentúl 'is megadható az a kedvezmény, hogy jogi tanulmányaikat öt félév alatt
végezhessék el abban az esetben, ha első és második alapvizsgájukat kellő időben tették le. Az
ilyen kedvezményben részesítettek az ötödik
félév után bocsáthatók a harmadik alapvizsgálatra.
Ugyanezen kedvezmény adható még a jogi
karra beiratkozott végzett közgazdaságtudománykari hallgatóknak is.
Más karbeli féléveknek a jogi tanulmá-
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nyokba váló beszámítása csak rendkívül méltányos esetekben és csak korlátolt
mértékben
engedélyezhető és csakis oly eseteikben, ha a beszámítani kért íélévek a jogi tanulmányokkal
rokon stádiumokat is tartalmaznak.
A jogi karon az alapvizsgálati és pótvizsgálati határidők pontosan betartandók. Ha a pótvizsgálatra utasított jelölt a pótvizsgálati határidőt (vagy határidőket) úgy mulasztotta el, hogy
már csak egész alapvizsgát tehetne, akkor részére kivételes méltánylást érdemlő esetekben,
alapos ok igazolása mellett, megengedhető, hogy
a legközelebbi határidőben tegyen pótvizsgát.
Ha a jelölt az I., vagy a ll.-ik alapvizsga letételével késett s az így szabálytalanná vált félév
(vagy félévei) figyelembevételével kéri II., vagy
III. alapvizsgára való bocsátását, kérése legfeljebb csak az esetben teljesíthető, ha minden kétséget kizárólag igazolja azt, hogy I. vagy II.
alapvizsgájának késedelmes letétele rajta kívül
álló okokból történt. Pótvizsgálati határidőben
egész alapvizsga szintén csak egészen kivételes
esetekben tehető akkor, ha az érdekelt hallgató
minden kétséget kizárólag igazolja azt, hogy a
rendes vizsgálati idő elmulasztása rajta kívül
álló okból történt.
Ha a joghallgatóknál az alapvizsgálatra bocsátást, avagy a végbizonyítvány kiállítását csupán alaki hiba (pld. valamely kötelező tárgy nem
hallgatása) gátolja, úgy kivételes méltánylást érdemlő esetekben alapos ok igazolása mellett, et-
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tői az alaki hibától el lehet tekinteni, esetleg az
illető tárgyból kollokviumra való kötelezés
mellett.
Az orvostanhallgatóknál
a reáliskolai érettségi bizonyítvány alapján hallgatott rendkívüli
féléveknek a végbizonyítvány
szempontjából
való beszámítása ugyanazon elvek szeriint bírálandó el, amelyek szerint ilyen féléveknek a szigorlat szempontjából való beszámítása eddig is
történt.
Idegen főiskolákon vagy rokon karokon végzett tanulmányoknak (szigorlatok, vizsgák) az
orvosi tanfolyamon való beszámítására irányuló
kérelmek tárgyalásánál mérlegelni tartozik a
kar, hogy a külföldön vagy más főiskolákon
végzett tanulmányok a hazai tanulmányi rendben előírt tanulmányoknak megfelelően és azokkal megegyező terjedelemben végeztettek-e.
Félbenhagyott gyógyszerészi
tanulmányok
folytatására az engedély kellően indokolt esetekben adható meg.
A bölcsészetdoktori szigorlatoknál a beszámítások az eddi'gi gyakorlatnak megfelelően eszközlendők, azzal a különbséggel, hogy a szigorlati szabályzat negyedik és hatodik §§-a'iban
megjelölt esetekben is ezentúl további intézkedésig a kar átruházott hatáskörében maga intézkedik.
Betegség igazolására magánorvosi bizonyítvány nem elegendő. Hatósági vagy hatóságilag
záradékolt, avagy klinikai (kórházi) bizonyítvány szükséges.

9
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A jelen rendelet szerzett jogokat nem érint,
vagyis a jelen rendelet hatálybalépte előtt nyert
engedélyek érvényesek, illetve az azokból eredő
esetleges jogok vagy igények továbbra is érvényesíthetők. Viszont természetes, hogy netáni
újabb kedvezmények engedélyezése iránt előterjesztett kérelmek elbírálásánál az itteni részről eddig adott engedélyek alapján már igénybevett kedvezmények mindenkor tekintetbe és számításba veendők.
A fennálló szabályzatoktól való olyan eltérés, melyben eddig a vezetésem alatt álló minisztérium intézkedett, de amely jelen rendeletemben felemlítve nincs, az illetékes karok részéről nem engedélyezhető.
Az egyes karok tartoznak minden tanfélév
végén a jelen rendeletem alapján adott félévbeszámításokról,
szabályoktól eltérő vizsgaengedélyekről és határidő leszállításokról a nevek
és az egyes esetek megjelölésével s az engedély
megadásának rövid indokolásával], ide jelentést
tenni, illetőleg kimutatást beterjeszteni.
B)
(A vallás- és közoktatásügyi m. kir.
46.854/1924. VI: 10. IV. ü. o. számú rendelete.)

miniszteT

Az eddig végrehajtott és ezután még elkövetkezendő létszámcsökkentések szükségessé teszik, hogy a központi hatóságok ügyköre bizonyos mértékben redukáltassanak és ez által azok
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tehermentesíttessenek. Ennek a célnak elérésére
— amely egyúttal az adminisztráció egyébként
is kívánatos egyszerűsítését is szolgálja — a magam részéről már többrendbeli intézkedést tettem s ezeket ez alkalommal a következőkkel kívánom kiegészíteni: jelen leíratom kézhezvételétől számítva, további intézkedésig:
A) Az egyetem rectorának
hatáskörébe
utalom:
1. a napidíjasok, napibéresek, szegődményeseknek a költségvetésben engedélyezett kereteken belül való alkalmazását;
2. az adminisztratív tisztviselők, kezelők,
napidíjasok, altisztek, napibéresek és szegődményesek rendes nyári szabadságának engedélyezését ;
3. a napidíjasok, altisztek, napibéresek és
szegődményeseíc részére három hónapot meg
nem haladó rendkívüli szabadságok engedélyezését abban, az esetben, ha a szabadságolt munkakörének ellátására ideiglenes helyettes alkalmazása nem válik szükségessé.
B) Az egyetem illetékes
tudománykarainak
hatáskörébe utalom:
I. az itteni részről egy ízben már megerősített fizetéses segéd tanszemélyzet (adjunktusok,
tanársegédek) megbízatásának ugyanabban a
minőségben folytatólagos egyszeri elsőízben
való, a gyakornokoknál pedig kétszeri' meghoszszabbítását. Az adjunktusoknak hat, a tanársegédeknek négy, a gyakornokoknak pedig há5
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rom éven túl való alkalmazásához azonban mindenkor miniszteri jóváhagyás szükséges.
II. A fizetéstelen segédtanszemélyzetnek
(tanársegédek, gyakornokok) meghatározott létszámon belül való alkalmazását. Az egyes tan r
székeknél alkalmazható fizetésnélküli segédtanszemélyzet létszámának megállapítására nézve
az illetékes karok javaslataikat a legsürgősebben
terjesszék fel.
Ezen átruházott hatáskörök ellátásánál való
szigorú miheztartás végett a következőket közlöm a Tekintetes Tanácscsal:
A napidíjasok,
napibéresek
és
szegődményesek
létszámát, amelynek keretén belül az egyetem rektora ilyen alkalmazottakat
saját hatáskörében
a
minisztérium
hozzájárulásának kikérése nélkül
alkalmazhat, pótlólag fogom a tek. Tanácscsal közöloi.
Ezen létszámon felül napidíjasokat, napibéreseket és szegődményeseket alkalmazni semmi
esetre sem lehet.
Az alkalmazottak rendes nyári
szabadságának engedélyezésénél irányadóul kell
tekinteni, hogy az V., VI., VII. fizetési osztályba
tartozó tisztviselőknek maximálisán 6 heti, a
VIII. és IX. fizetési osztályba tartozó tisztviselőknek maximálisan 5 heti, a X. és XI. fizetési
osztályba tartozó tisztviselőknek maximálisan 4
heti, kezelőknek és napidíjasoknak maximálisan
3 heti, altiszteknek maximálisan 2 heti és végül
napibéreseknek és szegődményeseknek maximálisan 8 napi rendes nyári szabadság engedélyez-
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hető. A napidíjasok, altisztek, napibéresek és szegődményesek részére engedélyezhető 3 hónapot
meg nem haladó és külön helyettesítést nem
igénylő rendkívüli szabadságoknál pedig legszigorúbban szem előtt tartandó, hogy ilyenek csak
megfelelően (hatósági, klinikai, kórházi orvosi
bizonyítvánnyal) igazolt komoly betegség esetén, vagy más rendkívüli méltánylást érdemlő és
megfelelően indokolt egészen kivételes esetekben engedélyezhetők. A napidíjasok, altisztek,
napibéresek és szegődményesek három hónapot
meg nem haladó rendkívüli szabadságának engedélyezése ügyében továbbra is hozzám teendő
előterjesztés és ilyen esetekben mindig bejelentendő az is, hogy folyamodó abban az évben milyen címen és már mennyi szabadságot élvezett.
Ugyanez az eljárás követendő akkor is, ha a
fent említett kategóriákba tartozó alkalmazott egy
év folyamán több részletben, de együttvéve három hónapot meghaladó rendkívüli szabadságot
kénytelenek igéinybevenmi.
Jegyzet. Ez a rendelet tehát némileg megváltoztatja Egyetemünknek a 141—143." lapokon közölt s a szabadságolásra vonatkozó szabályzatát.

A fizetéses adjunktusok,
tanársegédek
és gyakornokok
megválasztására vonatkozó
felterjesztésekben miiindenkor
megemlítendő,
hogy az illető kinek a helyébe választatott
meg. Az egy ízben már megválasztott segédtanerők ugyanazon miinőségben való egyszeri,
5*

68

illetőleg gyakornoknál kétszeri folytatólagos
megválasztása, ide megerősítés végett nem terjesztendő fel. Mindenkor miniszteri jóváhagyás
kérendő azonban ki, az adjunktusoknak hat, a
tanársegédeknek négy és a gyakornokoknak három éven túl" való megválasztásakor. Fizetéstelen segédtanerők itteni megerősítés kikérése nélkül továbbii intézkedésig,' — vagyis a fizetés nélküli segédtanerők létszámának az egyetemtől
felérkezendő javaslatok alapján leendő végleges
megállapításáig — csak az 1923/24. tanévben alkalmazott fizetéstelen tanerők létszámának keretén belül választhatók meg. Amennyiben kivételesen szüksége merülne fel annak, hogy fizetéstelen segédtanerők a múlt tanévi létszámon
felül még az 1924/25. tanévben is alkalmaztassanak, ezek megválasztása, — ennek kifejezétt
megemlítésével — ide megerősítés végett feltétlenül felterjesztendő.
7. Az egyetemi Aula használatára vonatkozó
szabályzat.
1. §. Az egyetemi aula fölött a mindenkori
Rector MagnJificus rendelkezik.
2. §. Az egyetemi aulát rendszerint csak az
egyetemi szokásos ünnepekre, a rendes és az
ünnepies doktori fölavatásokra, valamint az
• egyetemi tanács által rendezett más alkalmi
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ünnepekre lehet használni; de használhatását
rendkívüli esetekben, nyomós okok alapján kérhetik:
a) az Egyetem egyes karai, azoknak tanári
testülete, valamint az Egyetem tanári testülete
egyetemlegesen;
b) az Egyetem hallgató ifjúsága egyetemlegesen, vagy ennek jóváhagyott alapszabályokkal bíró egyesületei;
c) kolozsvári, vagy más hazai tudományos,
irodalmi, jótékonysági és közművelődési egyesületek :
kasz

Jegyzet. Ma szegedi intézmények értendők e szarendelkezésén.

d) magánszemélyek az egyetemen művelt
tudományszakok körébe vágó előadásokra és
mutatványokra.
3. §. A 2. §. a) b) c) d) pontjainak eseteiben
az aula használatához mindenkor rectori engedély szükséges, amit szóval vagy írásban kérhetni s amit a Rector az előadásnak vagy bemutatásnak egyidejűleg múlhatatlanul beterjesztendő előrajza alapján, akár írásban, akár
szóban ad ki.
4. §. Az aula ki nem adható:
a) politikai és vallásfelekezeti összejövetelekre;
b) a közerkölcsiséget vágy a jóízlést sértő,
c) esetleg tüzet, robbanást vagy más kárt
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okozó szerekkel járó előadásokra, mutatványokra;
d) semmiféle olyan előadásra, amelyek a
hely komolyságával össze nem egyeztethetők;
e) a nagyobb lármával, zajjal járó előadásokra, ha azok az egyetem épületében bárhol
tartott valamely egyetemi előadással egy időbe
esnének.
5. §. Az aula használatát megengedő vagy
megtagadó rectori intézkedés végérvényes s az
ellen az Egyetem Tanácsához csak a 2. §. a) és
b) eseteiben lehet fölfolyamodni
6. §. Az engedély megadása esetében a már
bemutatott előrajztól az engedélyt kérő csak
újabb rectori engedély után térhet el. Ha elmulasztaná azt kikérni, a Rector a már megadott
engedélyt visszavonhatja.
7. §. Minden előadásra, mutatványra stb.
a rectori hivatal számára két ingyen jegyet rendelkezésre kell bocsátani, hogy az előrajz betartásáról a Rector magának meggyőződést
szerezhessen és e rend föntartására, főleg pedig
az aula fölszerelésének megfelelő használatára
ügyeltethessen.
8. §. Az engedélyt a belépti díjas előadásokra
a Rector az egyetemi szolgák segélyalapja javára fizetendő mérsékelt díjtól teheti függővé.
9. §. Az aula használatával kapcsolatos szolgai teendőket, a Rector által meghatározandó
mérsékelt díjért, az egyetemi szolgaszemélyzettel kell végeztetni.
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10. §. Az engedélyt nyerő minden kárért
felelős, amii az aula használata következtében
az aulát és annak berendezését érheti. Felelősségére az engedélyt kérő eleve figyelmeztetendő.
8. Az egyetemi előadások rendezésére s a tanrend fogalmazására és közzétételére vonatkozó
szabályzat.
(Az 1872. évi 26.339. sz. vk. min. rendelet 3. sz. melléklete.)

Az egyetemi előadási rend szervezése és
nyilvánossá tétele körüli eljárás ügyében következő intézkedés tétetik:
Előadások bejelentése.
1. §. Minden tanfélév közepe körül a karok
tanszemélyzete rövid, írásos nyilatkozatot kézbesít dékánjának, hogy a következő tanfélévben
minő tárgyakat s minő terjedelemben fog előadatni, mennyi tanpénzt óhajt ez előadásokért,
s minő helyiségekben kívánja azokat tartani.
Jegyzet. A tanpénzre vonatkozó rendelkezés természetesem ma már tárgyatlan. A gyakorlatban a dékán
hívja feil1 a tanárokat előadásaik bejelentésére.

A tanrend elkészítése.
2. §. Erre a dékán vagy az ügyrend értelmében az e célra kijelölt előadó az előadási
rend tervezetét elkészíti s az egész tanszemély-
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zet közgyűlésének jelenlétében előadja, hogy
mindenkinek lehessen alkalma javaslatai és
óhajtásai előadásával érvényre juttatni az általa
képviselt tanszak érdekeit.
A végelhatározást azonban a fennálló rendszabályok értelmében a karok szavazatképes
tagjainak többsége dönti el.
3. §. Ha a kívánatok összeütköznek, az eldöntésnél mindenek felett a tanügy szükségleteit. az előadások organicus ^ összefüggését s a
tanulók hermésze.tes igényeit kell tekintetbe
venni.
Az előadóknak tanügyi vagy más személyes helyzetére vagy egyéni viszonyaira vonatkozó tekinteteket csak azután lehet figyelembe
venni, ha egyszer a fennirt tekintetek kellő méltánylásban részesültek, összeütközési esetekben
szabályul szolgálván az, hogy a rendszeresített
tanárok főtantárgyai azon tantárgyak felett, 'melyeket ők csak jogosítva vannak, de nem kötelesek előadni, továbbá a rendes tanárok kívánatai a rendkívüliekéi felett, s mindkettőjük kívánatai a magántanárokéi felett s ezekéi a szűkebb
értelemben vett tanítókéi felett figyelembe vétessenek.
Az előadások
egyeztetése.
4. §. Az előadások berendezésénél arra kell
ügyelni, hogy
1. azon előadások, melyek ugyanegy tárgyról szólnak, valamint azok is, melyek közül,
hogy egyiket haszonnal lehessen hallgatni és
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meg lehessen érteni, a másikat meg kell előzni,
vagy azok, amelyek egymást egészítik ki, amelyekről tehát nem feltételezhetni, sőt nem is kívánhatni, hogy egyszerre ugyanazon hallgatók
látogassák: az előadási időre nézve összeeshetnek s egymást fedezhetik, ellenben
2. azok, melyek előreláthatólag a haszonnal
egyszerre hallgathatók, célszerűleg egymás
mellé helyezhetők.
5. §. Szigorúan kell arra ügyelni, hogy
minden külön előadás magában egy óránál tovább ne tartson, kivéve azon ritka eseteket, midőn a tanszak különös természete, vagy hallgatóinak különös viszonyai annak hosszabb tartamát kívánják s nem tarthatni, hogy ez zavart
okozhasson a többi előadások látogatásánál.
Amennyiben erre P/a órai előadása elég
volna, ezeket úgy kell a többi előadások közé
beosztani, hogy a fél óra az előadásokra rendelt
délelőtti és délutáni időközöket megelőzze vagy
kövesse.
Egy előadás egy napon át két óránál többet nem vehet igénybe.
Ebbe nincsenek beszámítva a tudományos
tan- és gyakorló intézetek dolgozatai és gyakorlatai.
.
•
Ha a tantárgy terjedelme azt kívánja, hogy
az előadó azt a hét egy vagy több napján, naponkint kétszer adja elő, erre rendesen a délelőtt
egy s a délután is egy órát kell fordítani.
6. §. A tanári karra magára van bízva annak elhatározása, lla vájjon szükséges-e vala-
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mely kar előadásainak berendezésénél a vasárnap és ünnepeken kívül hetenkint .még egy
szünnapot tartani, s hogy erre a tót melyik napja
legalkalmasabb.
e
Jegyzet.
szünnap.

Egyetemünkön a szombat a rendszerint való

A tanrend végleges

megszövegezése.

7. §. Ha ezen elvek alapján a tanrend első
tervezete és átnézete elkészült, ezt a karok dékánjainak, egy a rector elnöklete alatt tartandó
gyűlésben kell megvitatni, s azoknak ott a különböző karok előadásainak lehető összhangzata
és célszerű berendezése szempontjából, kívánataikat és észrevételeiket egymással közölniük.
Még jobban kell azon körülményre ügyelni,
sőt szükséges, minden esetre pedig kívánatos
az, hogy a bölcsészeti karnak, mint egyetemes
karnak előadásai a szakkarok bejegyzett hallgatóira nézve lehetőleg látogathatókká tétessenek.
. 8. §. A dékánok ezen értekezlet eredményét
egy következő egyetemes gyűlésben karaik elé
terjesztik, hogy az ajánlatba hozandó változtatások felett tanácskozzanak s az összes karok
ekkép átnézett javaslatait az akadémiai senatus
útján a közoktatási minisztérium elé terjesztik
elfogadás és helybenhagyás végett.
9. §. Csak ha ezen helybenhagyás megtörtént, vagy ha a javaslat a közoktatási minisztérium észrevételei alapján megváltoztattatott,

75

lehet azokat sajtó alá adni, melyekből 12 példány a közoktatási miniszternek s 6 példány
a pesti egyetemnek küldendő.
Jegyzet. 1. (Vikin. 19.472/925. sz. IV. ü. o. rend.) A
vezetésem .alatt álló m. kir. vallás- és közoktatásügyi
Minisztérium könyvtárának a többi közt az is feladatához
tartozik, hogy ,a minisztérium fennhatósága alatt álló
intézmények hivatalos kiadványait összegyűjtse és könyvíárilag kezelje. Elrendelem ennélfogva, hogy a :m. ikir.
Ferenez József Tudományegyetem Szegeden
történt
megnyitásától kezdve megjelent tanrendeket almanaohokat rectori jelentéseket, tudományos dolgozatokat és más
hasonló természetű hivatalos kiadványokat, amennyiben
az egyetem ilyenekkel 'rendelkezik, az illetékes hivatal
külön a minisztérium könyvtárának címére (V., Báthoryutca 2. fldszt) a múltra nézve most egyszerre, a jövőben
pedig a kiadványok megjelenésekor esetenkint küldje
meg.
2. A debreceni és pécsi (pozsonjt) egyetemek
felállíttatván, a tanrendből ezeknek is küldetik 6 példány.

Az akadémiai senatus dönti el, hogy a külföldi egyetemek közül, melyikkel kíván az egyetem, tanrendet illetőleg, csereviszonyba lépni.
A tanrend tartalma.
10. §. A tanrendben az előadások átnézetét
két irányban kell összeállítani, u. m.:
a) a karok,
b) a tanórák szerint.
11. §. Az első átnézetben az előadásokat
a karok szerint elkülönítve, azon tárgysorozat-
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ban kell felsorolni, melyet a kar saját facultására
nézve legcélszerűbbnek tart.
12. §. Ezen felsorolás az irányadó az előadás megjelölésére s a tantárgy terjedelmére
es természetére nézve. Ez az előadásoknak tulajdonképeni kihirdetése.
. Tartalmát teszi:
a) az előadás tartalmának pontos, tárgyszerű jellemzése azon terjedelemben, melyben
az előadó a következő félévben elő akarja adni.
Jegyzet. A tanszak tüzetes megnevezése egyetemünkön a gyakorlatban nem, csak a im. kir. József Műegyetemen dívik.

b) Hogy a tantárgy mily napokon és órában
fog előadatni.
c) Az előadónak és tanári állásának megnevezése.
i
Jegyzet. A rendelet d) és e) pontjainaik közlése .(minthogy az ingyen és nem ingyen előadott tantárgyakra
vonatkoznak) feleslegesnek látszik.

13. §. Ha valamely tanszak, melyre nézve
tanszék van rendszeresítve, nincs betöltve s azt
magántanár sem adja elő, akkor az illető facultás előadásainak végén meg kell jegyezni, hogy
azon tanszék üresedésben van.
Azonban az előadási helyiségek beosztásánál figyelemmel kell lenni az ilyen előadásokra,
ha alaposan feltehetni, hogy ezen ürt a jövő
félév kezdetén valami módon be fogják tölteni. t
14. §. A szűkebb értelemben vett tanítók'
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előadásai, továbbá azok, melyek az egyetemnél
netán létező tanosztályokban p. o. sebészek,
bábák stb. számára tartamaik, külön alosztályban . sorolandók fel.
15. §. Minden kar átnézetének végén kell
adni az ő saját s az egész átnézet végén az
egyetem intézeteinek, gyűjteményeinek vagy
más segédeszközeinek sorozatát, 'megjelölvén:
azt, hogy hogyan s mely időben lehet azokat
használni, melyek képezik az egyetemi tulajdonait vagy melyek hozzáférhetők az egyetemi
tanulók részére és melyeknek látogatása kívánatos a tanulók tudományos szempontból kiképzése
végett.
16. §. A második átnézet magában foglalja
az egyetemen tartandó előadásokat s arra szolgál, hogy a tanulóknak a leckék megválasztásánál s a professzoroknak a látogatási bizonyítvány kiállításánál az összeütköző előadások
felismerését megkönnyitse.
Ez magában foglalja az előadó megnevezését s a tantárgy és óraszám rövid jellemzését.
17. §. A tanrenddel együtt, vagy külön füzetben vagy elébe nyomva, kimutatást kell
közzé tenni az egyes karok dékánjairól, prodékánjairól és tanárairól, magántanárairól és
tanítóiról, megjegyezve a tantárgyat, melyre
alkalmazva vannak vagy melyről
előadást
tartanak, továbbá az egyetemi iroda és egyetemi intézetek személyzetéről.
Az egyetemi személyzet mindezen tagjait
címük és lakásuk megjegyzésével s a tanári
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testület tagjait még abban az esetben is fel kell
sorolni, ha netalán az illető félévben előadást
nem tartanának, de ez utóbbi körülményt világosan ki kell emelni.
Egyéb teendők.
18. §. Miután ez átnézetek elhagyták a
sajtót, kötelessége az egyetemi tanácsnak azt
a fekete táblára függeszteni s a hivatalos lapban
közzé tenni.
19. §. Ha az átnézet sajtó alá adása után
a közelebbi1 félév megkezdéséig az előadást
tartó tanári személyzetben vagy az előadások
hirdetésében lényeges változás történt, azt a
hivhtalos lapbán rövid jelentésben közzé kell
annyiban tenni, amennyiben szükséges arról a
tanulóknak tudomással birniok, hogy a felolvasási jegyzéket kiigazíthassák, sőt szükség szerint külön lapra is kell azt nyomtatni s e lapot
a tanrendhez kell csatolni.
Jegyzet. A rendelet 17—19. szakaszai az újabb idők
gyakorlatban nem élnek.

20. §. Mind a tanrendet, mind az egyetemi
személyzet kimutatását az egyetemi tanulókra
nézve olcsó árért megszerezhetőkké kell tenni,
s a bejött összegből a nyomtatási költségek
fedezendők.
Jegyzet. Az 1886. november hó 30-án a 38.395. szám
vkm. rendelet szerint: a tanrendre vonatkozó minden
változás iránt a minisztériumhoz a szabályok értelmében külön jelentés teendő.

79

9. Egyetemi szünnapok.
(A magyar kir. vallás- és közoktatásügyi
miniszter 6708/1925. szám. IV. rendelete.) Tudomás és további eljárás végett értesítem a tek.
Tanácsot, 'hogy évközi szünnapokul a mostani
viszonyoknak megfelelően egyöntetűen a következő napokat állapítom meg :
1. A tanév megnyitó ünnepnapja (Veni
Sancte),
2. minden vasárnap és a katholikus egyház
ünnepei, valamint halottak napja,
3. október 6-ika.
4. az államfő névnapja (december 6.),
5. a 'karácsonyi szünet: december 23-tól
január hó 5-ég bezárólag.
6. a farsangi szünet: farsang hétfő, kedd és
hamvazószerda,
7. március 15-ike,
8. a húsvéti szünet: a nagyhét napjai és
húsvét hetének keddje és szerdája,
9. a pünkösdi szünet: pünkösd keddjéiig bezárólag,
10. a Sub auspicilis Gubernatonis doktorrá
avatás napja,
11. a tanévzáró ünnepély (Te Deum) napja.
Végül értesítem a tek. Tanácsot, hogy fentjelzett szünnapokon sem előadások, sem vizsgálatok nem tarthatók.
A m. kir. Belügyminiszter Ür f. évi 3518—
Elin. számú rendeletével a Miniszterelnök Úrral
egyetértőleg elrendelte, hogy a Kormányzó Úr
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ö Főmóltósága sziibtésc napján és névnapján a
hatósági épületekre a nemzeti lobogó kitűzessék,
továbbá, hogy a tisztviselők és alkalmazottak kizárólag az ünnepélyek tartamára a szolgálat
alól mentesíttessenek.
Jegyzet. E szünnapokon kívül a rectornak szokásjogi alapon joga van félévenként egy-egy szünnapot engedélyezni.

10. Az egyetemi tanári állás elnyerésének
módozatai.
Jegyzet. E szakasz közlései Egyetemünkön az ügyrendtartás 7. §-ában foglalt szabályozás alapján a tanszékek betöltése körül Jrislakult gyakorlatot rögzítik meg.
AT~~pozsonyi és debreceni 'egyetemek szabályzata erre a
szakaszra is kiterjed s nagyjában (mint alább látni tehet)
ennek a gyakorlatnak megfelelő intézkedéseket tartalmaz.

Meghívás.
Az egyetemi tanári állás elnyerése vagy
pályázat útján, vagy meghívás útján történik.
Ha a tanszék megürül vagy új tanári állás szerveztetik s annak betöltéséről kell gondoskodni, az
érdekelt kar a rokonszakok tanáraiból alakult
öt tagú bizottságot alakít vagy a dékán vagy a
kar egyik idősebb professzorának elnöklete alatt.
A bizottság megalakulván, előadót választ, kinek kötelessége már most a bizottság elé javaslattal járulni. Előadó javaslatában szemlét tartva
az összes számbajöhető jelöltek felett, vagy
azzal a javaslattal járul a bizottság elé, hogy
a tanszék meghívás útján töltessék be, feltéve,

81

hogy a jelöltek között minden tekintetben rátermett egyén is akad, avagy ilyennek nem
letében vagy ha több egyenlő értékű jelölt van,
pályázat kiírását javasolja. A részletesen kidolgozott javaslatról a bizottság elnöke a karnak
jelentést tesz s azt az ülésen az előadó ismertetvén, dönt a kar a kérdésben.
Ha a kar is a meghívás mellett foglal állást,
mindenekelőtt az érdekelt féltől beleegyező nyilatkozatot szerez a dékán útján s csak azután
terjeszti fel az iratokat a tanács útján a v-k. min.
úrhoz. A meghívandó professzort figyelmeztetni
kell arra, hogy h'a korábbi szolgálatának; vagy
működésének beszámítására igényt tart, ezt a
körülményt kifejezetten juttassa a kar tudomására, a megfelelő okmányokat is becsatolva. A
meghívás eredményességéhez rendszerint egyhangú vagy túlnyomólag szótöbbséges határozat szükségeltetik.
i

Pályázat.

1

•
Ha a kar a pályázat kiírása mellett dönt,
erről a vk. miniszter úrnak jelentés teendő,
egyidejűleg a pályázat szövege is bemutattatván. A pályázati hirdetményben a pályázók
íigyelmeztetendők arra, hogy korábbi szolgálatuk beszámítását kérelmezniük kell.
A pályázat lezárása után a dékán jelentést
tesz annak eredményéről, az iratokat javaslattétel végett ismét a bizottságnak adja ki.
A bizottság javaslata fölött kar szótöbbséggel határoz, de nincs kötve ainnak részleteihez.
6
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A kar tehát mindenekelőtt abban határoz, hogy
a tanszéket ny. r. vagy rendkívüli tanárral kívánja-e betölteni. Azután külön-külön ejti meg
a hármas jelölés minden helyére a szavazást. Az
iratok az előbb leírt módon terjesztendők a vk.
min. úrhoz.
A kinevezési javaslatot legcélszerűbben a
dékán személyesen adja át a vk. min. úrnak,
őt külön (is informálva a kar határozatának
indokai felől.
A kinevezés

közlése.

A kinevezést a vk. min. előterjesztésére az
államfő eszközli s annak a hivatalos lapban való
publikálása után a kinevezési okmány és az öszszes iratok az Egyetemi Tanácshoz küldetnek
le. A Tanács kötelessége az újonnan kinevezett
tanárt értesíteni s őt a szükséges eskütételre
felhívni, ami azért fontos, mert az illetmények
csak a hivatali eskü letétele után folyósíthatnak
(újabb jelentéstétel után) a vk. miniszter úr által.
Jegyzet. A pozsonyi és debreceni egyetem szabályzatának 26—28. §-ai így szólnak:
A nyilvános rendes és nyilvános rendkívüli tanári
állások pályázat vagy pedig meghívás útján töltetnek be.
A pályázati -hirdetményt a vallás- és közoktatásügyi miniszter bocsátja ki. A pályázat feltételeire nézve azonban
a tort is meghallgatja. A pályázat folytán a k.ar jelölés
előkészítése céljából 3—5 tagú bizottságot küld ki, amely
a karnak megokolt kijelölő javaslatot tesz. A bizottság
jelentésében minden pályázó tudományos és irodalmi mű-
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•ködéséről kimerítő véleményt köteles mondani. Köteles
minden más körülményre . is kiterjeszkedni, amelyek a
pályázónak közalkailmazására, különösen egyetemi tanszékre való kinevezéssel ^ f o l y á s s a l lehetnek. (26. §.)
A kar a jelölések;,.fsrgyában a bizottsági jelentés
alapján titkos szavazás útján, általános szavazattöbbséggel határoz. Ha több a pályázó, a kar a z első, második,
illetve harmadik helyre is jelöl. Ha azonban a kar a pályázat eredménye alaPiái?1; szükségesnek tartja, csak az
első és második helyrg^yagy, épen csak az első helyre:
jelöl. Ha a bizottság egynél'több helyre tett kijelölő javaslatot, TTMüTlHEeirTnfn3egyik helyre külön-külön szava"-'
zás~uTjan kell jelölni. Ugyanarra a helyre egynél több
pályázóra senki sem szavazhat, hogy így. ugyanazon a
helyen több pályázó egyenlően jelöltessék. Több pályázó
csak akkor tekinthető ugyanazon helyen jelöltnek, • ha a
szavazatok köztük egyenlően oszlanak meg. E jelölés
figyelembevételével a vaffl'ás- és közoktatásügyi miniszter
tesz előterjesztést ö Felségéneik a .kinevezés iránt. (27. §.)
A kar akkor is küld ki 3—5 tagú bizottságot, ,ha azt
határozza el, hogy az állás pályázat mellőzésével, meghívás útján töltessék be. A bizottság a 26. §. harmadik,,
negyedik és ötödik bekezdése értelmében tesz a karnak
javaslatot, melynek alapján a ikar a 27. §. első bekezdése
szerint határoz. Ha a kar olyan tanárt kíván meghívni,
aki a karnak korábban már tagja volt, meghívás tárgyábn bizottság kiküldése nélkül határoz. Ha pedig pályázat
esetében a bizottság azt találja, (hogy a pályázat nem
eredményes, a meghívás céljából, saját kezdeményezéséből is tehet a karnak javaslatot. Ekkor is azonban jelentésében nemcsak a meghívaindóról, hanem a pályázókról
is érdemlegesen nyilatkozni köteles. A vallás- és közokta6*
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tásügyi miniszter a meghívott kinevezése iráni belátása
szerint tesz előterjesztést ö . Felségének. A 9. §. utolsó
bekezdése esetében a vallás- és közoktatásügyi miniszter
pályázat, vagy meghívás nélkül ,is tehet előterjesztést
a kinevezés iránt. A kart azonban ekkor is meghallgatja.
(Üi tanszék esete.)

Eskütétel.
Az eskü letétele rendes vagy rendkívüli tanácsülésen történik. Ez ülésen Rector az iratokat
ismertetvén s az új tanárt üdvözölvén, a tanár
a következő esküt teszi le:
„Én . . . esküszöm a mindenttudó és mindenható Istenre, hogy Magyarországhoz, annak
alkotmányához és Magyarország kormányzójához hü leszek, Magyarország törvényeit és törvényes szokásait, valamint az alkotmányos kormány rendeleteit megtartom, hivatali elöljáróimnak engedelmeskedem, a hivatali titkot megőrzöm és hivatali kötelességeimet pontosan és lelkiismeretesen teljesítem; esküszöm továbbá, hogy
a magyar királyi Ferencz József Tudományegyetem autonómiáját, privilégiumait, törvényeit
és törvényerejű szabályait mindenkor tiszteletben tartom, a Rector Magnifieus és a tek. Tanács
iránt állandóan kellő tiszteletet é s hivatali dolgokban engedelmességet fogok tanúsítani s hogy
állásomban iparkodom mindazon kötelességeimnek megfelelni, amelyeket a törvényes szabályok, rendeletek és az erkölcs elém szabnak.
Isten engem úgy segéljen!"
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Előadások

tartása.

Állandó fizetéssel- kinevezett tanárok hetenkint legalább öt órára vannak kötelezve s tanári
működésüket különösen azon leckékre kötelesek
fordítani, melyek kinevezésük szerint főieckéiket
(kollégium) képezik.
Arra nézve, hogy hány órára legyen köteles
az alkalmazott tanár főleokéit hetenkiint kiterjeszteni, a következők szolgálnak irányadóul:
a) legelőbb a kinevezési okmány, vagy a
tanár meghívását megelőző tárgyalás veendő a
határozat alapjául;
b) ehhez képest a már régibb időtől alkalmazott tanároknál a eddigi törvényes határozatok, vagy a fennálló szokás mérvadó;
c) tekintettel kell lenni a tantárgyaknak fontosságára és a kellő arányra, az egyenlő fontosságú tanszakok tárgyalási terjedelmének megszabásánál;
d) arra kell különösen ügyelni, hogy a tanuló képes legyen egyetemi 'ideje alatt tanszakának legalább minden főrészletét rendszeresített
tanároknál hallgathatni. (Tft. szab. 44. §.)
Azon leckéken kívül, melyeket a tanár kinevezése szerint tartani köteles, még egész tanszakából, vagy annak egyes részeiből, vagy oly
szakokból, melyekből leckéket adni feljogosíttatott, egy vagy több leckét is tarthat. (Tft. sz.
45. §.)
Az előadások iskolai félévek szerint akként
rendezendgk, hogy minden félévvel az előadások
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egy egészen új ciklusa kezdődjék s hogy a hallgatók a kollégiumikat féléveinkint választhassák.
, Nagyobb terjedelmű tudományszakokból,
melyek csak több félévi tanfolyamban adhatók
elő teljesen, hogy az ily tantárgyaknak egy főrésze minden félévben befejezendő, a kar arra
köteles ügyelni. (Tft. sz. 50.)
11, A rendes tanári kinevezést megelőző szolgálatok beszámítása.
A) Ö cs. és apóst, királyi Felsége Bécsben
f. évi április hó 9-én kelt legfelsőbb elhatározásával előterjesztésemre legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy hivatali elődöm ö cs.
és apóst. kir. Felsége 1892. évi március hó 30-án
kelt legfelsőbb elhatározásával jóváhagyott javaslatának azon, része, mely az alsóbb fokú
tanári szolgálatnak az egyetemi tanári szolgálati Időbe korpótlék szempontjából való beszámítását kizárja, hatályon kívül helyeztessék, s
egyidejűleg a tudományegyetemi és műegyetemi
tanárok által állami vagy kir. alsóbb fokú tanintézeteknél eltöltött szolgálati éveknek az
egyetemi (műegyetemi) tanári szolgálatba korpótlék szempontjából való beszámítására vonatkozólag általam bemutatott s az egyetem tanácsával •/. alatt idezárva ezennel közlött új
szabályzatot legkegyelmesebben jóváhagyni
kegyeskedett. (20.599/1896. vkm. rendelet.)
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Szabályzat.

A tudomány- és műegyetemi tanárok által
állami vagy kir. felsőbb és középtanintézeteknél
eltöltött szolgálati éveknek az egyetemi (műegyetemi) tanári szolgálatba korpótlék szempontjából való beszámítása tárgyában.
1. A tudományegyetemeken nyilv. rendes
vagy rendkívüli tanári minőségben eltöltött szolgálati idő korpótlék szempontjából a műegyetemen hasonló minőségben eltöltött szolgálati
időbe és viszont teljesen beszámítandó.
2. A tudományegyetemekhez vagy műegyetemhez kinevezett vagy kinevezendő tanároknak az egyetemen vagy műegyetemen
nyilvános rendkívüli tanári minőségben, továbbá
állami vagy királyi felsőbb tanintézeteken, nemkülönben állami vagy királyi középtanodákon
korpótlékra jogosító minőségben eltöltött szolgálati éveik korpótlék szempontjából az egyetemi és műegyetemi tanári szolgálatba az alsóbb
fokú és az egyetemi rendes, illetőleg rendkívüli
tanári korpótlékok összegének egymáshoz való
aránya szerint beszámítandók. Az az olyan
alsóbb fokű tanári szolgálatból, amelyben 100
frtos korpótlékok vannak rendszeresítve, három
év egy egyetemi évnek, ahol 200 frtos korpótlékok rendszeresítvék, három év két egyetemi
tanári évnek számítandó.
Jegyzet. 1. Egyetemi tanári korpótlék szempontjából
az egyetemi nyilvános rendes tanároknak nyilvános renŰes tanárrá történt kinevezésük előtt egyetemi vagy mű-
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egyetemi nyilvános rendkívüli tanári minőségben eltöltött
szolgálati idejének csak az a része számíttatik be 1:2
arányban, amely 1900. évi január hó 1-je utáni időre,
mint az egyetemi rendes tanári korpótlék összegének 600.
koronáról 800 koronára történt felemelése idejére esik;
míg az egyetemi tanári illetmények új rendezésére vonatkozó szabályzat életbelépte előtt, azaz 1899. évi december
hó végéig eltöltött nyilv. rendkívüli tanári szolgálatuk a
rendes tanári korpótlékok megállapításánál mindenkor az
ö cs. és ap. kir. Felségének 1896. évi április hó 9-én
kelt legtfelsőbb elhatározásával jóváhagyott szabályzat
értelmében 2:3-hoz, vagyis kétharmad arányban vétetik
számításba. (A 48.964/1904. vkm. leiratból.)
2. A miniszter úr kimondotta, hogy egyetemi tanár
korpótlók-igényóneik megállapítása tekintetében az egyetemi gyakornoki, tanársegédi és magántanári szolgálatot
nem lehet beszámítani. (110.606/1913. X. 27. vkm. sz.),
ellenben az adjunktusi és helyettes tanári szolgálatnak
beszámíthatása iránt az elvi tárgyalást -hajlandó megkezdeni. (146.034'1913. vkm. sz.)
3. A miniszteri és államtitkári minőségben eltöltött
szolgálati idő az egyetemi tanári korpótlék szempontjából igazolt megszakításnak vétetik, de beszámítást nem
nyer. (24.810! 1922. vkm. sz.)

3. A tudományegyetemekhez és műegyetemhez tanárokul kinevezett vagy kinevezendő
minden egyéb állami tisztviselők, valamint más
tanintézeteknél működött tanárok szolgálati
idejének hasonló célú beszámítására nézve az
eddig fennállott szabályok továbbra is érvényben maradnak,
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B) Az 1925. évi 7000. M. E. rendelet 17.
§-a: CL) AZ egyetemi és műegyetemi nyilvános
rendes és rendkívüli tanárok, valamint az állatorvosi főiskolák rendes tanárai, az 1925. évi
július hó l-jétől kezdve, a jelen rendelethez mellékelt 3. számú kimutatás szerint megállapított
fizetéseket kapják.
(2) Az 1923. évi július hó 1-je előtti időpontban kinevezett egyetemi (műegyetemi) nyilvános rendes tanárok fizetésének megállapításánál, az egyetemi (műegyetemi) nyilvános rendes
tanári minőségben eltöltött szolgálati időn felül,
azt az időt is számításba kell venni, amely az
illető egyetemi (műegyetemi) nyilvános rendes
tanárnak nyilvános rendes tanárrá való kineveztetése alkalmával, az 1923. évi július hó 1-je
előtt érvényben volt rendelkezések szerint, a
korpótlék szempontjából figyelembe vétetett.
(3) Azt, hogy az 1923. évi július hó 1-je utáni
időpontban kinevezett egyetemi (műegyetemi)
nyilvános rendes tanároknál, az egyetemi (műegyetemi) nyilvános rendes tanári fizetés megállapítása szempontjából, akár a közszolgálatban, akár a szabad pályán eltöltött időből milyen
időt lehet figyelembe venni, esetről-esetre a
vallás- és közoktatásügyi miniszter a pénzügyminiszterrel egyetértőleg állapítja meg.
(4) A második és harmadik bekezdésben foglalt rendelkezések az állatorvosi főiskola rendes tanáraira értelemszerű alkalmazást nyernek.
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Jegyzet. 1. A beszámítás mértékének kérdése nincs
pontosan szabályozva, ha az újonnan kinevezett tanár
korábban egyéb (nem tanári) közszolgálatban állott, vagy
szabad foglalkozást űzött. Korábban a X. és IX. fizetési
osztályban eltöltött szolgálat 1:4, a VILI—VM. fiz. osztályban eltöltött szolgálat 1:3 arányban, a VI. fiz. osztályban
eltöltött szolgálat 1:2, az V. és magasabb íiz. osztálybaneltöltött szolgálat pedig 1:1 arányhan számíttatott be. De
míg egyfelől voltak esetek arra, 'hogy a VIII. fiz. osztályban eltöltött szolgálat is 1:4, s a VI. fizetési osztályban
eltöltött szolgálat 1:3 arányban számíttatott, másrészt voltak precedensek arra, hogy már a VII. fiz. osztályban eh
töltött szolgálat 1:2, a VI. fiz. osztályban eltöltött szolgálat pedig 1:1 arányban számíttatott.
A szabad foglalkozásokban eltöltött időknél kivételes beszámítások történtek 1:4; sőt 1 : 3 arányban is.
A .kórházi orvosi szolgálat azonban sajnálatos módon,
nem számíttatott be.
Kívánatos volna, iha ebben a tekintetben egységes
eljárás alakulna ki. Egyetemünk tanács-a 1925. évi III.
rendes ülésében a jog- és államtudományi kar kezdeményezésére a beszámítások tek-ntet-ében a következő
javaslattal járult a vk. min. úr elé:
Az államháztartás egyensúlyának -helyreállításáról
szól-ó 1924. évi IV. t.-c. alapján kibocsátott 1. sz. rendelet
1. fejezetének 4. sz. po-ntja különbséget tesz az egyetemi, -műegyetemi és állatorvosi főiskolai ny. r. tanárok
között olyanformán, hogy a -fizetéseik megállapításánál
más szabályok alkalmazását írja elő azokra, -aiki-k 1923.
júl, 1. előtt s ismét más szabályok alkalmazását írja elő
azokra, akik 1923. júl. 1. után neveztettek ki egyetemi,
műegyetemi s állatorvosi főiskolai ny, r. tanárokká,
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Az előbbiekre a fizetések megállapításánál azon szabályokat kell alkalmazni, amelyek a megelőző szolgálatnak a korpótí'ék szempontjából leendő beszámítására vonatkozólag 1923. júl. 1-je előtt voltajk érvényben.
Az utóbbiaknál azt a kérdést, 'hogy rendes tanári
kinevezést megelőzőleg akár a közszolgálatban, akár a
szabad pályán töltött időből mennyi időt lehessen és kelljen beszámítani, —• az idézett rendelet gjvi alapokon egyáltalán nem szabályozza, ihaneim a döntést /minden egyes
concret esetben a'vallás- és közoktatásügyi s a pénzügyi
miniszterek discretiojára bízza.
Ez a megoldás nem .mondható szerencsésnek.
Egyrészt az igazságérzetet sérti azzal, hogy a beszámítás kérdésében más és imás elveket juttat érvényre
az 1923. júl. 1-je- előtt és után kinevezettekkel szemben s
másrészt lehetetlenné teszi azt, hogy a beszámítás kérdésében következetes és egységes gyakorlat tudjon kialakulni. Hiszen a fennt-említett két minis te ri.uim discretional-is hatalmának imiképeTii gyakorlása részint az'állam
folyton változó pénzügyi helyzetétől, részint a beszámítást
kérő professzorok egyéni fajsúlyától, — esetleg politikai
összeköttetéseitől fog függni.
De hátrányos a fennt jelzett megoldás az egyetelmi
oktatás és a beszámítást kérő egyes tanárok egyéni érdekei szempontjából is.
Az egyetemi oktatásra azért hátrányos, mert, ha
a beszámítás elvi alapon tisztázva nincs s .következéskép,
ha semmi-féle jogi biztosítékok • fenn nem forognak arra
vonatkozólag, hogy a megelőző szolgálatnak bármily csekély, de bizonyos hányada be fog számíttatni, — akkor
a közszolgálatban vagy szabad pályákon hosszabb időn
jpfiködő s k'iválóai} tehetséges egyének egyetemi ka-
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tedrára pályázni, illetve azokra meghívást elfogadni nem
fognak.
A beszámítást kérő egyes professzorok szempontjából pedig azért hátrányos a fennt jelzett megoldás, mert
annál, aki a fentit jelzett garanciák hiánya dacára is
reflektál egyetemi tanári állásra, összehasonlíthatatlanul
fontosabb azi, hogy a kinevezés rnegtörénjék, mint az,
hogy ,a megelőző szolgálatának egy bizonyos hányada
beszámíttassák. Nem egyszer fordult elő tehát a múltban
s nem egyszer fog megtörténni a jövőben is, hogy az ilyen
pályázó vagy meghívott kényszerhelyzetben érzi -magát s
inkább lemond az ő igazságosan (megillető beszámításról,
mintsem hogy a beszámítás feszegetésével veszélyeztesse
a pályázat, illetve a meghívás sikerét. Mindezekre való
tekintett-e! a Tanács kérése arra irányul: -méltóztassék
Miniszter Ür ö Excellenciája kieszközölni a Kormányzó
Ür ö Főméltóságánál a fennt idézett rendelet módosítását
még pedig a következőképen.
Egyetemi, műegyetemi, illetve állatorvosi főiskolai
ny. r. tanárrá történt kinevezések eseteiben a fizetés
megállapításánál a megelőző szolgállatból a szabad pályán
eltöltött időnek 1 k részét, — a közalkalmazotti minőségben s így a főiskolákon adjunctusi, tanársegédi minőségben eltöltött szolgálatból is, annak a szolgálatnak, amelyet -az illető a régi rendszerű XI—VI. fizetési osztályoknak megfelelő állásokban töltött el, — felerészét, a magasabb állásokban eltöltött szolgálatnak pedig 100%-át kell
beszámítani.
Ez a szabály alkalmazandó .azon egyetemi, műegyetemi, illetve áll'atorvosi főiskolai tanárokra is, akik egy
más tanszékre vagy egy más főiskolára neveztetnek iki
ny, r, tanáro-Kká,. Az 1923, évi előtt kinevezett professso*
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rak előző szolgálatainak a fentiek szerint való beszámítása pedig esetről-esetre ugyancsak revisio alá veendő.
Válasz e felterjesztésre eddig nem érkezett.
2. A tanszékre kinevezendő egyének korábbi
szolgálati idejének beszámítása tárgyában kibocsátott
rendeletben a beszámítás iránti esetleges igény bejelentésének időpontja, ha a tanszékre pályázat hirdettetett:
a pályázati kérvény benyújtása, ha pedig meghívás szándékoltatik: a .meghívás elfogadására vonatkozó nyilatkozat kiállítása. (159.093/1914. vkm. sz.)
3. Minden egyetemi tanszék betöltésekor, midőn
oly tanár hozatik kinevezésre javaslatba, aki nem a megüresedett tanszékkel egybekötött legalacsonyabb, vagyis
a VI. fizetési osztálynak megfelelő illetményeket élvezi,
hanem már magasabb fizetési osztályba van kinevezve, —
ezen körülményt a javaslatba hozó felterjesztésben világosan fel kell tüntetni. (18.211/1914. II. 14. vkm. sz.)
4. Tanszék betöltése iránti javaslatban a meghívás,
illetőleg a pályázat alapján .kinevezendő egyéneknek a korábbi szolgálati időnek korpóflék szempontjából való beszámítására irányuló esetleges igényeit is kellő mérlegelés tárgyává kell tenni s a beszámítás mérve iránt az
illetőktől írásban beadandó igénybejelentés alapján konkrét javaslatot előterjeszteni (109.443/1913. vkm. sz. a
budapesti egyetemi Tanácshoz intézve.)

12, Az egyetemi tanárok illetményügye.
Az egyetemi nyii.lv. r. és nyilv. rk. tanárok
kezdő törzsfizetését az 1899. évi október hó
6-án kelt legfelsőbb elhatározással jóváhagyott

94

és a 32.498/1900. VI. 1. vkm." sz. alatt kibocsátott szabályzat 3-ik §-ámak a) pontja állapítja
meg'és pedig: a ny. r. tanárok részére 6000 koronában, n ny. rk. tanárok részére 4000 koronában, amely előleges havi részletekben esedékes.
A napidíjak szempontjából az egyetemi ny. r.
tanárok már 1877-ben a Vl-ik, a ny. rk. tanárok
pedig a VII4k napidíj-osztályba soroztattak.
Jegyzet. Az u. n. szanálási törvény alapján kibocsátott rendeletek az egyetemi ny. rendes tanárokat az V.,
a ny. rendkívüli tanárakat pedig a VJ. fizetési osztályba
sorozottnak tekintik a napidíjak szempontjából, azzal,
hogy különleges megbízások folytán netán, szükségessé
vált kiküldetéseknél más napidíjak is utalványozhatok.

55.973/912. VI :8. vkm. sz. a. a miniszter úr
közölte, hogy az .1911. évi április hó 19-én kelt
legfelsőbb elhatározással ö Felsége megadta a
felhatalmazást arra, hogy a tudományegyetemi
ny. r. tanároknak, akik a 3-ik ötödéves korpótlék élvezetébe jutottak, eredményteljcs szolgálat
után az V-ik fizetés® osztályba való kinevezése
iránt előterjesztés tétethessék.
Az 1904. évi I. t.-c. 1. §-ának a) pontja szerint a személyi vótlékban a tudományegyetemi
ny. r. és ny. rk. tanárok is részesültek. A személyi pótlékot szabályozta a 4600. M. E. 1906.
sz. miniszteri rendelet, amelynek 3. §-a szerint
a ny. r. tanárt a kinevezéskor 400 korona, — a
ny. rk. tanárt pedig 800 korona személyi pótlék
illette meg. Ezen személyi pótlék minden további,
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egyetemi tanári állásban eltöltött, öt évi szolgálati
idő után a ny. r. tanároknál kétszer évi 800—800
koronával — a ny. rk. tanároknál pedig évi 600—
600 koronával emelkedett.
Személyi pótlék az új fizetésrendezés szerint
nem jár, minthogy ennek rendszere nem ismeri
a személyi pótlék 'intézményét.
Ugyancsak a múltban megillette az egyetemi
ny. r. tanárokat az ötödéves korpótlék is. Ezt
a 32.498/1900. VI. 1. vkm. szám alatt kibocsátott
szabályzat 3. §-ána;k c) pontja szabályozta. Eszerint az egyetemi ny. r. tanárokat öt 800 koronás,
a ny. rk. tanárokat pedig öt 400 koronás ötödéves korpótlék illette meg.
Az 1911. évi XIV. t.-c. 9. §-a szerint (a 3-ik
ötödéves korpótlék élvezetébe jutásuk után) az
V. fizetési osztályba kinevezett tudományegyetemi ny. r. tanároknak az V. fizetési' osztályban
eltöltött szolgálati idejük az ötödéves korpótlékra
nem jogosít, a kinevezés időpontjában élvezett
ötödéves korpótlékaik a fizetésben és az ezt kiegészítő személyi pótlékban nyert
többlet
erejéig beszüntettetnek, azonban az élvezett tandíjkárpótlásból, tandíjjutalékból vagy leckepénzböl 2000 koronánál nagyobb összeg nem szüntethető be.
Amennyiben az V. fizetési osztályba kinevezett tanárnak a kinevezést követő valamely időponttól kezdve, korábbi (VI.) fizetési osztályban
fizetés, személyi pótlék és ötödéves korpótlék
címén -együttvéve magasabb összegű illetményekre lett volna igénye, a különbözet részére
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ugyanattól az időponttól kezdve korpótlék címén
kiutalványozandó, azonban, ez a korpótlék az
V. fizetési osztályra nézve megállapított személyi
pótléknak emelkedése esetén beszüntetendő.
Ilyformán az a professzor, aki 15 évi szolgálat után került be az V. fiz. osztályba s e fiz,
osztályba való jutása előtt 8000+2400 K-t kapott, továbbra is jogot szerzett 10.000 K-ás fizetése mellett 400 K korpótlékra, öt év multán
azonban fizetése 12.000 K-ra emelkedvén, 400 K
pótlékát elvesztette.
Az 1911. évi XIV. t.-c. az egyetemi tanárokat már kifejezetten a . fizetési osztályokba
sorozza és helyzetüket ott meg is merevíti.
Az ötödéves korpótlék nem volt hivatalból
utalványozandó járandóság s így annak utalványozását az érdekeltek kellő időben kérelmezni tartoztak. (64.897/1914. vkm. sz.)
Az állami alkalmazottak statusrendezése
tárgyában kelt 1919, január 13-liki minisztertanácsi határozat 23. pontja érteimében a tudományegyetemi ny. r. tainárok részére 1919. jan.
1-től az V. fizetési osztályban is biztosíttatik a
már kiérdemelt ötödéves korpótlék folytatólagos
élvezete. Ezen rendelkezés értelmében az V.
fizetési osztályba kinevezett ny. r. tanárok részére az I—V. ötödéves korpótlékok folyósíttattak is (igaz, hogy ezek koronaösszege
neim
emeltetett), mígnem az 1924. évi IV. t.-c. alapján
kibocsátott 1924. évi 5000. M. E. számú kormányrendelet I. fejezet 4. pontja az egyetemi és
műegyetemi tanárokat, valamint az állatorvosi
»
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főiskolának rendes tanáiait az 1924. június 1-től
kezdve a fizetés szempontjából külön
statusba
sorolta és a részükre biztosított ötödéves korpótlékokat megszüntette. Ugyanily értelmű rendelkezést tartalmaz az 1924. évi IV. t.-c. alapján
a statusrendezés ügyében kelt 1925. évi 7000. M.
E. számú kormányrendelet II. fejezetének 17.
pontja. Megjegyzendő azonban, hogy a nemzetgyűlés plénuma 1925. márciusában a pénzügyi
bizottság javaslatát magáévá tevé, kimondta,
hogy a tanszemélyzet, így az egyetemi tanárok részére is az ötödéves korpótlék
visszaállítandó.
Az imént idézett rendeletek a nyilv. rendes
tanárok fizetési osztályai felől is tájékoztatnak.
A ny. rendkívüli tanárok 1919-ben és 1924-ben
is a VI. fiz. osztályba soroltattak. A szintén idézett 1925. évi 7000. M. E. számú kormányrendelet az egyetemi, műegyetemi és állatorvosi főiskolai nyiilv. r. tanárokat, valamint most már
az egyetemi és műegyetemi nyilv. rk. tanárokat
is 'az állami fizetési 'osztályoktól -eltérően; továbbra is külön statusba sorolja, noha illetményeiket a több® kategóriákhoz képest az előző
évi statusrendelettel szemben kedvezőtlenebbül
állapítja meg és pedig július hó 1-étől kezdődőleg a következő módon:

6
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a) Egyetemi, műegyetemi és állatorvosi
ny. r. tanárok részére:
Egy hónapra

Az egyetemi vagy műegye'.emi ny. r.
tanári minőségben eltöltött hányadik
évben ?
A z 1.,
A 4.,
A 7.,
A 10.,
A 13.,
A 16.,
A 19.,
A 22.

és műegyetemi
részére:

60
66
7-2
7-8
84
90
9-6
10-2

nyilv.

720
79-2
864
936
100-8
1080
115 2
122-4

rk.

Egy hónapra

A szolgálat hányadik évében ?

Az 1., 2. é s 3 . é v b e n
A 4., 5. é s 6 .
„
A 7 . évtől

Egy évre

millió papírkorona

2. és
3. é v b e n
5. és 6.
„
8. és 9.
„
11. é s 12.
14. é s 15.
„
17. é s 18.
„
20. és 21.
„
évtől

b) Egyetemi

főiskolai

tanárok
Egy évre

millió p a p í r k o r o n a
•

4-5
5-0
5'5

54-0
600
660

A várakozási idő, mint a táblázatból is látszik: mindig egyenlő. Az előlépésre vonatkozólag pedig a rendelet I. fej. 11. §-<a az irányadó,
mely szerint
az előlépés a magasabb fizetési
fokozatba a közvetlenül alacsonyabb fizetési
fokozatban töltött három év után történik. Ezt
a három évet azoknál a tisztviselőknél, akik az
illető fizetési osztályba vagy annak magasabb
fizetési fokozatába a jelen rendelet hatálybalé-
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pése előtt valamely évnek január—június hónapjaiban jutottak, ugyanannak az évnek január hó
1-étől kezdve, azoknál a tisztviselőknél pedig,
akik az illető fizetési osztályba vagy annak magasabb fizetési fokozatába a jelen rendelet hatályba lépése előtt valamely évnek július—december hónapjaiban jutottak, ugyanannak az
évnek július hó 1-étcl kezdve kell számítani.
A jelen rendelet hatálybalépése után bekövetkezett kinevezés esetén a fenti bekezdésben
említett várakozási időt a kinevezést követő január, illetőleg júlips hő 1-étől kell számítani".
Az 1924. évi 5000. M. E. számú kormányrendelet I. fejezet 18. §-a a) pontja szerint az
egyetemi és műegyetemi nyilvános rendes és
rendkívüli tanárok fizetésükön felül 1924. július
1-étől kezdve, nyugdíjba be nem számítható havi
harminc aranykorona egyetemi tanári pótlékban
részesültek. Ezt a tanári pótlékot az 1925. évi
7000. M. E. számú kormányrendelet a IV. fejezet
45. §-ának c) pontja szerint 1925. július elsejétől
kezdve havi 500.000 papirkoronában állapítva
meg. Ez a pótlék a nyugdíjba nem számítható be.
A családi pótlékot előbb az 1912. évi XXXV.
t.-c. 1—21. §-ai és az 1917. évi IX. t.-c. 14. §-a
és legutóbb pedig az 1925. évi 7000. M. E. számú
rendelet VI. fej. 65—74. §-ai szabályozták.
Ezek szerint az egyetemi nyilv. r. és rk.
tanárokat szülői ellátás alatt levő, önálló keresettel nem biró édes, mostoha és vérrokonságban
álló örökbefogadott gyermekei után a gyermek
24. életévének betöltéséig vagy másnemű ellá7*
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tásáig, családi pótlék illeti meg, amely családi
pótléknak összege jelenleg havi 170.000 korona.
A közös háztartásban élő törvényes feleség után
havi 170.000 korona családi pótlék jár, tekintet
nélkül arra, hogy a feleségnek bármiféle forrásból származó jövedelme vagy keresete van. Az
ellátatlan kiskorú gyermekek, valamint a feleség után járó családi pótlékok a nyugalmazott
tanárokat 'is megilletik.
' Jegyzet. A kereseti határ — melyen túl a családtag
után családi pótlék már nem jár, — jelenleg havi 400.000
koronában van megállapítva. (7000. M. E. sz. 1926. sz. rend.)

Az 1908. évi XVII. t.-c. 7. §-a szerint a lakáspénz a VII. fizetési osztályban (egyet, nyilv.
rk. tanárok számára) évi 1600 korona, a VI.
fizetési osztályban (ny. r. t.) évi 2000 korona és
az V. fizetési osztályban (ny. r. t.) évi 2500 korona volt Budapesten, Szegeden 1440, ill. 1800
és 2250 koronia.
Az 1925. évi 7000. M. E. számú rendelet az
egyetemi nyilv. rendes és rendkívüli tanárok
lakáspénzére nézve nem tartalmaz újabb intézkedést. Az egyetemi nyilvános rendes tanárok
részére jelenleg az állami V. és a nyilvános
rendkívüli tanárok részére az állami VI. fizetési
osztályban levő tisztviselők részére lakbérnegyedenkint megállapított lakáspénz jár.
A ma folyósított lakáspénzek alapösszege
azonban kisebb, mint az említett fiz. osztályok
békeévekben számított lakbéreinek összege.
Különbség az is, hogy minden fiz. osztályban
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kétféle lakáspénztipus állapíttatott meg: egy
magasabb, a legalább 3, egy alacsonyabb pediiig
a kevesebb családii pótlékkal vagy azzal egyáltalán nem bíró állami alkalmazottak számára.
Az egyetemi tanári karnak állandó törekvése — illetményügyének általános rendezésén
kívül — az, hogy részére az V. és IV. fiz. osztály
számára megállapított lakáspénzek folyósíttassanak.
13. Az 1912. LXV. törvénycikknek az egyetemi
tanári kart érintő főbb rendelkezései.
11. § A szolgálati idő tartamát is polgári időszámítás szerint kell számítani. '
Annál a tisztviselőnél azonban, akinek tudományegyetemen, műegyetemen vagy jogakadémián szerzett 'főiskolai képzettsége van, is
aki főiskolai tanulmányait a jelen törvény értelmében .beszámítható tényleges
szolgálatba
történt belépését meglőző időpontban fejezte be,
az állami vagy a 2. §. szerint az államival
egyenlőnek tekintendő vagy a 16. §-ban, említett
törvényhatósági -szolgálatban eltöltött minden
teljes hét hónapját nyolc hónapnak kell számítani . . . A hét hónapon aluli részt csak egyszerűen lehet számítani.
31. §. . . . véglegesen alkalmazott tisztviselő, valamint az ugyanígy alkalmazott és
rendszeres évi fizetést • élvező altiszt és szolga,
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feltéve, hogy a jelen t.-c. alapján beszámítható
szolgálati idejének kezdetekor 40 életévét még
nem töltötte be, — az alább megkívánt feltételek
valamelyikének bekövetkezése esetén — nyugdíjra tarthat igényt akkor, ha legalább öt évi
beszámítható szolgálati ideje van . . . A tisztviselőnek, altisztnek v. szolgának kérelmére a
nyugalomba helyezést el kell rendelni, ha az
illető:
a) olyan testi vagy szellemi fogyatkozásban szenved, amely őt szolgálatának további
ellátására véglegesen vagy legalább huzamosabb ideig képteleniné teszi, vagy
b) a beszámítható javadalmazással egyenlő
összegű nyugdíjra igényt adó szolgálati idejét
betöltötte, vagy
c) hatvanadik életévét betöltötte.
A tisztviselőnek, altisztnek vagy szolgának
nyugalomba helyezését hivatalból is el lehet
rendelni, ha reá nézve a fenti a) és b) pontokon
megkívánt feltételek valamelyike bekövetkezett,
vagy ha a tisztviselő, altiszt vagy szolga hatvanötödik életévét betöltötte., vagy ha a tiszviselő, altiszt vagy szolga betegség okából egyhuzamban több, mint egy esztendő óta nem teljesített szolgálatot. A tudományegyetemi
vagy
műegyetemi nyilvános rendes tanárnak nyugalomba helyezését hivatalból csak akkor lehet
elrendelni, ha reá nézve az a) pontban megkívánt feltétel bekövetkezett, vagy ha hetevenedik
életévét
betöltötte.
35. §. Szabályszerű elbánás alá kell vonni
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azt a tisztviselőt, aki hetvenedik életévét betöltötte, hacsak a minisztertanács nem ad felhatalmazást arra, hogy az illető a tényleges szolgálat kötelékében továbbra is megtarthassák.
Jegyzet. Ebből következik, hogy ha egy professzor
a 70. életévét betöltötte, vagy neki magának kell kérelmeznie továbbra is szolgálatban maradását, vagy a kiar
szólítja fel érre s mindkét esetben az iratokat további
eljárás végett a vk. miniszter úrhoz felterjeszti.

Szabályszerű elbánás alatt a nyugalomba
helyezést vagy végkielégítést illetőleg, ha a
tisztviselő altiszt vagy szolga sem állandó, sem
egyszersm'indenkorra szóló ellátásra igényt még
nem szerzett, az állástól való felmentést kell
érteni.
37. §. A tisztviselőnek és a rendes évi fizetést (évi bért, évi zsoldot) élvező altiszteknek és
szolgáknak nyugdíját, a tényleges szolgálatban
utoljára élvezett beszámítható javadalmazásnak
alapul vétele mellett és pedig öt évi beszámítható szolgálat után bezárólag a tizedik beszámítható szolgálati évig az említett javadalmazásnak 40 százalékával, a tizedik éven túl bezárólag a negyvenedik beszámítható szolgálati
évig minden év után az említett javadalmazásnak további 2 százalékával kell megállapítani.
A fentebb említett beszámítható javadalmazás összegénél magasabb nyugdíjban a tisztviselőt, altisztet és szolgát akkor sem lehet részesíteni,. ha beszámítható szolgálati ideje a
negyven évet meg is haladja.
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38. §. A nyugdíjra igénnyel biró tisztviselőnek és rendszeres évi fizetést (évi bért, évi zsoldot) élvező altisztnek és szolgának a nyugdíjon
felül lakbérnyugdíjra is van igénye.
127. §. Ha valaki tud.-egyetemi vagy műegyetemi ny. r. vagy rk. tanárrá nem olyan
állásból neveztetik ki, amely álláson töltött idő
a jelen t.-c. értelmében beszámítható,- a vk. miniszter — a p. ü. min. előzetes hozzájárulásával — az illető részére a kinevezéskor biztosíthatja azt, hogy a főiskolai képzettség megszerzésétől a ny. r. vagy rk. tanárrá történt kineveztetéséig eltelt idő, vagy annak egy meghatározott része, az ellátás megállapításánál a
jelen t.-c. értelmében beszámítható szolgálati
időhöz hozzá fog számíttatni.
Jegyzet. Ez alatt a beszámítás alatt nem a korpótlék,
illetőleg a magasabb fizetés szempontjából szükséges
beszámítás értendő. Noha ez utóbbi az előbbit is természetszerűleg szintén jelenti. Oly esetekben, miikor a gyakorlat szerint a tanári szolgálatot megelőző működés
idejének a tanári illetményekbe való beszámítá sa nem
engedélyeztetik, nyitva áll ez az út (pl. közkórházi szolgálatnoknál) arra, hogy a nyugdíj szempontjából való
beszámítás kérelmeztessék.

A jelen szakasz alapján hozzászámítható
időnek a tartamát a polgári időszámítás szerint
kell meghatározni és 15 évet meg nem haladhat.
Azoknál, akik egyetemi vagy műegyetemi
ny. r. vagy rk. tanárrá, illetőleg bíróvá vagy
kir. ügyésszé a jelen t.-c. hatálybalépése előtt
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neveztettek ki nem olyan állásból, amelv álláson töltött 'idő a jelen t.-c. értelmében beszámítható, a jelen szakasz szerint hozzászámíthatónak jelzett időből legfeljebb öt évet hozzá kell
számítani a jelen t.-c. értelmében beszámítható
időhöz.
14. Az egyetemi tanszéki helyettesítési
szabályzat.
(Jóváhagyatott Magyarország Kormányzója ö Főméltóságámaik 1925. évi áprillis hó 28. napján kelt magas elhatározásával. Kiadatott a vallás- és közoktatásügyi m.
kir. miniszter 1925. évi 39.549. szám alatt kelt rendeletével.)

A helyettesítés

indoka és

elrendelése.

1. §. Helyettes tanári alkalmazása ügyében
az egyetem illető tudománykara, a műegyetem
illető osztálya, illetőleg a közgazdaságtudományi kar akkor intézkedik, amikor valamelyik
tanszék megüresedett és betöltése csak hoszszabb idő múlva várható, vagy amikor valamelyik tanár betegsége, vagy szabadságolása
miatt vagy egyéb okoknál fogva tanszékét
előreláthatólag hosszabb időn át nem fogja elláthatni.
A helyettesítéssel való megbízatás mindig
csak meghatározott időre, legfeljebb az illető
tanév végéig szólhat. Amennyiben a helyettesi-
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tési megbízás megújítandó, ez ismét csak meghatározott időre és legfeljebb a tanév végéig
terjedhet.
2. §. A tudományegyetemeken az illető kari
dékán kötelessége, hogy a tanszék ellátásában
beállott vagy előreláthatólag bekövetkező akadályokat a Karnak bejelentse. Ha a Kar a
helyettesítést szükségesnek látja, megbízza a
helyettest s ez intézkedéséről a vallás- és közoktatásügyi miniszternek jóváhagyó tudomás
és megerősítés végett, valamint a helyettesítési
díjnak annak idején való kiutalása végett jelentést tesz.
A műegyetemen a helyettest az illető osztály javaslata alapján a rektori tanács, a budapesti egyetemi közgazdaságtudományi karon
pedig a Kar bízza meg, s a rektori tanács, illetve
a kari dékán tesz jelentést a vallás- és közoktatásügyi miniszternek a választás megerősítése
és a helyettesítési díj kiutalása végett.
Ki

helyettesíthet?

3. §: Mint helyettesek tekintetbe .jönnek:
a megfelelő vagy rokonszakmák rendes, v a g y
rendkívüli és nyugdíjas tanárai, az illető tanszak magántanárai, adjunktusa és tanársegédei,
esetleg az egyetemek, műegyetem és a közgazdaságtudományi kar kötelékébe nem tartozó
más szakférfiak. Egy tanszék teendőinek ellátására több helyettes is alkalmazható.
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Helyettesítési

\

dijak.

4. §. A helyettesítési díj megállapításánál,
amennyiben nyilvános rendes tanári állás láttatik el helyettesítőleg, a tudományegyetemi, műegyetemi,
illetve
közgazdaságtudománykari
nyilvános rendes tanárok részére a helyettesítés ideje alatt megállapított s nyugdíjba beszámítható mindenkori kezdő fizetés összege
veendő alapul.
Ha pedig nyilvános rendkívüli tanári állás
láttatik el helyettesítőleg, abban az esetben a
helyettes tanerő részére járó helyettesítési díj
megállapításánál az egyetemi nyilvános rendkívüli tanári állással a helyettesítés ideje alatt
egybekötött s nyugdíjba beszámítható mindenkori legkisebb fizetés veendő alapul.
A lakáspénz, a családi pótlék, továbbá a
rendes tanárokat megillető egyetemi tanári pótlék a helyettesítési díj megállapításánál figyelembe nem vehetők.
5. §. A helyettesítési díj összege a következő mértékben állapíttatik meg:
a) Ha a helyettesítő tanerő az államkincstártól vagy valamely közalapból rendszeres fizetést
élvező főiskolai rendes, vagy rendkívüli tanár,
esetleg tisztviselő és az illető helyettesítés tartamá alatt saját tanszékének, illetve állásának
teendőit is ellátja, a helyettesítés tartamára az
előző szakasz szerint alapul veendő illetmények 50%-a jár; ugyancsak az alapul vehető
illetmények 50%-a jár a helyettesítés tarta-
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mára, ha a helyettesítő tanerő az államkincstártól, vagy valamely közalapból rendszeres
nyugilletményt élvező tanár, vagy tisztviselő;
ha pedig a helyettesítő tanerő a helyettesítés
tartama alatt saját tanszéke, illetve tiszviselöi
állása teendőinek ellátása alól fel volt mentve,
a helyettesítés tartamára az alapul vehető illetmények 10%-a jár.
b) Ha a helyettesítő tanerő egyetemi, műegyetemi vagy közgazdaságtudománykari adjunktus, vagy tanársegéd, akkor a helyettesítés
tartamára az alapul vehető illetmények összegének 30%-a jár.
c) Ha a helyettesítő tanerő az államkincstártól, vagy valamelyik közalapból rendszeres
fizetést, vagy nyugdíjat nem élvező más szakférfiú, a helyettesítés tartamára • az alapul vehető illetmények összegének 60%-a jár.
6. §. A helyettesítési díj a megfelelő százalék szerinti teljes „összegének akkor állapíttatik
meg, ha a helyettesítés legalább heti 5 órára
terjed ki.
Nem kaphat nagyobb összegű helyettesítési díjat a helyettesítő tanerő akkor sem, ha
a „helyettesítés hetenkint 5-nél több órára
terjed ki.
Ha a helyettesítés hetenkint 5-nél kevesebb
órára terjedne ki, a helyettesítési díj csak a
tényleg tartott heti órák számának megfelelő
rész arányában állapíttatik meg.
Gyakorlatok tartásáért, vagy intézet igazgatásáért külön, vagy nagyobb helyettesítési
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díj nem jár. Ha azonban Valamelyik tanszék
ellátása 5-né! kevesebb órára terjedne ki, a gyakorlatok méltányosságból heti 5 óraszámig
megfelelő óraszám gyanánt beszámíthatók.
7. §. Ha valamely tanerő egyidőben két
tanszéket lát el helyettesítőleg, részére minden
egyes tanszék helyettesítése után külön megfelelő helyettesítési díj engedélyezhető. Amenynyiben azonban ily esetben a helyettesítéssel
megbízott tanár, vagy tisztviselő a saját tanszékének, illetve állásának- teendői alól a helyettesítés tartamára felmentetnék, az egyik
tanszéknek helyettesítőleg való ellátásért csak
10%-os helyettesítési díjra van igénye; míg a
másik tanszéknek helyettesítőleg való ellátásáért 50%-os összeg jár helyettesítési díj
gyanánt.
8. §. Ha valamely tanszéknek helyettesítőleg való ellátásában egynél több tanerő vesz
részt, ez esetben az 5. §-ban megállapított %-os
helyettesítési díjak a helyettes tanerők által
tartott heti órák számának arányában osztandók fel.
9. §. Szigorlati díjakra a helyettes tanerő
csak azon esetben tárthat igényt, ha az illető
tudománykar, vagy a műegyetem szigorlati
szabályzatának megfelelő módon a szigorlatok
tartásával is meg volt bízva.
A helyettesítőleg ellátott tanszékre eső tandíjosztalék a helyettesítéssel megbízott tanerőt
megilleti.,
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Jegyzet.
A 37.459/IV. sz. jún. 9-én kelt, a kormányzó úr
Ö főméltósága jóváhagyásával kiadott vk. rendeiet sze1 int: „A helyettesítőleg ellátott tanszék után tandíjjutalék
a helyettesítéssel megbízott tanerőt nem illeti meg. Az ilyen
tanszék után csak kivételesen, abban az esetben adható
a helyettesítő tanerő részére tandíjjutalék, h a azt a kar,
illetve az egyetemi Tanács a helyettesítés esetének külön,
elbírálása alapján a vallás- és közoktatásügyi miniszternek
javasolja, ki az engedélyezendő tandíjjutalék összegére
nézve dönt".

A helyettesítőleg ellátott tanszékkel egybekötött bármely más készpénz járandóságra,
vagy természetben adott ellátásra a helyettes
tanerőnek igénye nincsen.
10. §. A helyettesítési díj azon hónap kezdetétől, azon hónap végéig jár, melyben a
helyettes működését megkezdette, illetve befejezte.
A helyettesítési díjak megállapítása és utalványozása szempontjából mindig az illető hónapra járó fizetés veendő alapul, vagyis a teljes tanéven keresztül történt helyettesítés esetén összesen esak a 10 hónapra járó illetmények
vehetők alapul.
Helyettesítési díjak fedezete.
11. §. Amennyiben valamely betöltött tanszéket azért kell helyettesítőleg ellátni, mert
a helyettesítendő tanár illetményeinek élvezete
mellett szabadságon van, vagy betegség, illetőleg egyéb ok miatt az előadások megtartásá-
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ban akadályozva van, a helyettesítési díj a tandíjjutalék terhére fizetendő ki.
Abban az esetben pedig, ha valamely tanszék lemondás, elhalálozás, vagy nyugdíjazás
miatt tényleg üresedésben van, valamint ha a
tanszéket betöltő tanár illetmények nélkül szabadságoltatok, a helyettesítési díj a tanszék javadalmazásának terhére utalványozandó, attól
az időponttól kezdve, amelytől a tanszék javadalmazása rendelkezésre áll. Olyan esetekben
tehát, amelyekben a tanszék javadalmazása az
illető hónapra már kifizettetett és a helyettesítés szüksége már az illető hónapban felmerült,
az arra a hónapra eső helyettesítési díjak a tandíjjűtalék terhére esnek.
Nem karbeli helyettesek

kötelességei.

Amennyiben helyettesül oly egyén alkalmaztatik, aki hivatalos esküt még nem tett, az
a helyettesítés megkezdése előtt az egyetemi,
illetőleg műegyetemi rector, vagy a kari dékán
előtt köteles fogadalmat tenni arra, hogy az
egyetemi, műegyetemi, illetőleg közgazdaságtudománykari szabályokat és a felettes hatóságok rendelkezéseit követni fogja és a hivatali
titkot megőrzi.
A helyettes tanerők, amennyiben azok
nem az illető tudománykar, vagy műegyetemi
osztály rendes, vagy rendkívüli tanárai a tanártestületi üléseken részt vehetnek, de ott szavazati joggal csak azon didaktikus kérdésekben
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bírnak, amelyek az általuk helyettesített tanszakra vonatkozóak.
A helyettesítési

díjak

kiutalása.

12. §. A helyettesítési díjak kiutalása a
helyettesítés lejárta után, hosszabb helyettesítések esetében a tanfélév végén történik. A tanszéki javadalom terhére eső helyettesítési díjak
kiutalványozása végett a Kar, illetve a rector
felterjesztést intéz a vallás- és közoktatásügyi
miniszterhez. Ezen felterjesztésben bejelentendők mindazon adatok, amelyek a helyettesítési
díj összegének jelen szabályzat értelmében való
helyes megállapításához szükségesek. Nevezetesen bejelentendő a helyettes tanerő neve, állása, ha nem a vallás- és közoktatásügyi tárca
keretébe tartozó valamely intézetnél vagy hivatalnál van alkalmazva, kap-e a kincstártól,
vagy valamely közalapból rendszeres fizetést
vagy nyugdíjat, ha állami tanár vagy tisztviselő,
a helyettesítés tartama alatt ellátta-e a saját
tanszékét, illetve tisztviselői állásával járó teendőket is; továbbá bejelentendő, hogy a helyettesítést mely napon kezdette meg, mikor fejezte be, s végül, hogy a helyettesítés hetenkint
hány órai előadás és esetleg hány órai gyakorlatok tartásával jár.
A tandíjjutalék terhére eső helyettesítési
díjak a rector, illetve a közgazdaságtudományi
kar dékánja által utalványoztatnak ki, amely kiutalványozott helyettesítési díjakról a fenti ada-
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tok feltüntetése mellett félévenként a vallás- és
közoktatásügyi miniszterhez jelentés teendő.
Jegyzet. A ni. -kir. pénzügyminiszter úr-na-k 1925.
évi december hó 22-én 97.277/IV. a. 195. szám alatt kelt
átirata alapján tudomás és további eljárás végett értesítem a tek. Tanácsot, hogy. az egyetemi tanszéki .helyettesítési szabályzat 8. §-ában foglalt rendelkezések akként
értelmezendők, hogy a helyettesítési díj nem haladhatja
meg a helyettesítendő
tanár fizetését. Abban az esetben
tehát, ha egy több tan-székkel ellátott tanár 'helyettesítésének a szüksége merül fel és a -helyettesítést többen látják el, a -helyettesítési díjak megfelelően leszállítandók.
(A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 99.655/.1925.
IV. ü. o. számú rendelete.)

15. A tandíjbevételek felosztásának szabályozása.
(A ,m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 19.847—•
1925. márc. 10. IV. ü. o. számú rendelete.)

Tudomás és további eljárás végett értesítem
a tek. Tanácsot, hogy az 1921. évi XXIII. t.-c. 12.
§-ában nyert fel-hatalmazás alapján a m. kir. pénzügyminiszter úrral egyetértőleg a tandíjak felhasználásának módját az 1924/25. tanévre szólólag a következőképen szabályozom: A félévenként befolyó tandíjbevételből a visszafizetések
és visszatérítések levonása után fennmaradó
összeg képezi a tiszta tandíjjövedetme-t, illető8
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leg a tiszta tandíjbevételt. 1. Ezen tiszta tandíjbevétel 'L része, azaz 25%-a, a vallás- és
közoktatásügyi tárca javára a postatakarékpénztárnál vezetett vonatkozó bevételi csekkszámlára befizetendő. 2. Ugyancsak a tiszta
tandíjbevétel 10%-a az egyetemi magántanárokat illeti meg, 1-25%-a pedig a tandíjak beszedése és kezeléseért adminisztratív
kezelési
jutalékul szolgál. 3. A fenti levonások után fennmaradó összegből fedezendő a szabadságolás,
betegség vagy tanulmányút miatt szabadságon
levő, valamint az egyéb okból előadásaik megtartásában akadályozott tanárok, szóval a betöltött kanszékek helyettesítési díjai, — míg a
megüresedett tanszékek helyettesítése továbbra
is az illető üres tanszék javadalmából fedeztetik.
4. A tiszta tandíjbevételnek a fenti levonások
után fennmaradó része az egyetemi rendelkezési
alap, valamint a karitativ célok; úgymint a tandíjsegély fedezésének figyelembevételével az
azon félévben előadást tartott nyilvános rendes
és rendkívüli, valamint a törvényesen helyettesítő tanszemélyzet tandíjjutaléka céljára az
egyetem tanácsának szabad rendelkezésére bocsáj tátik.
Jegyzet.
Oharitativ céloknak tekinti egyetemiünk
tanácsa pl.: az Egyetemi Diákvédő és Diákjóléti Iroda
segélyezését; az államkincstárból/karácsonyi jutalmat nem
kapó alkalmazottak jutalmazását; 'bizonyos egyetemi közés tudományos célok istápolását, stb. Ezekre a célokra
szánt összegeket tehát a Tanács a tulajdonképen az egye-
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íem tanárait megillető tandíjbevételből vonja el, minthogy
a tanári karnak jutó hányad összege végső eredményben
oly csekély, hogy kiegészítésre szorul.

A beiratkozások lezárása után a tandíjbevételből a kincstárt. megillető 25% azonnal befizetendő és ennek megtörténtéről szóló
jelentés a tandíjbevételről és annak felhasználásáról szóló részletes okmány olt számadás
kíséretében a vezetésem alatt álló minisztérium
számvevőségének az I. félévre vonatkozólag
azonnal, a II. félévet illetőleg pedig a beiratkozás
lezárásától számítandó négy héten belül feltétlenül beküldendő.
Egyben értesítem a tek. Tanácsot, hogy
tekintettel a tanárokat megillető- tandíjjutalék
aránytalanul csekély voltára, a tandíjjutalék kiegészítése végett 218,368.093 koronát engedélyezek, mely összegnek megküldése iránt jelen
szám és kelet alatt egyidejűleg intézkedtem.
Erről a tek. Tanácsot oly felhívással értesítem, hogy a tandíjjövedelem felosztását a fenti
értelemben foganatosítsa és hogy a tandíjjövedelem, valamint az egyetemi tanárok tandíjjutalékának kiegészítésére küldött összeg felhasználásáról a vezetésem alatt álló minisztérium
számvevőségének a részletes okmányolt számadását küldje meg. Végül értesítem a tek. Tanácsot, hogy az 1-25% adminisztratív kezelési
jutalékból a tandíjak beszedésével, valamint az
azzal kapcsolatos adminisztratív teendőkkel
foglalkozók aránylagoson részesítendők.
7*
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Jegyzet. Az 1925126. tanévben új rendetet nem bocsáttatott ki a tandíjjutalékokra vonatkozólag. A felosztás
jövőben is fenti rendetet szerint történik.
2. A rendelet nem mondja meg kifejezetten,
de a helyzet tényleg az, hogy az egyetemek elvileg köteleztetnek arra, hogy a fentebb 1—3. pontok alatt felsorolt
levonások után megmaradó tandíjbevételek 10%-át (felosztás előtt) a vk. minisztériumnak félévenként fizessék be
felsőoktatási célokra s a vk. minisztérium ebből az alapból eszközli a kiegészítéseket. Egyetemünk álláspontja
mindig az volt, ihogy a tanárokat megillető tandíjjutalóknak minden egyetemen egyenlőnek kell leni, de legalább
is 2 /a-rész annyinak, mint amekkora a budapesti tudományegyetem, József Műegyetem és a közgazdaságtudományi egyetemi kar professzorainak tandíjjutaióka.
A gyakorlatban 'ezit — sajnos — nem sikerült eddig elérni s a k'eg'észített tandíjjutalék az- 1924/25. tanév 1.
felében 11, a másodikban 9, az 1925/26. tanév két felében
pedig 11, ili. 10 millió korona volt.
A tandíjjutalékra vonatkozó régebbi rendelkezések
tartalma a következő:
A 32.498/1900. VJ. I. vkm. szám alatt (a budapesti
egyetemre vonatkozólag) kibocsátott szabályzat 4. §-a
szerint:
a) a hittudományi kar szolgálati időre nézve két
legidősebb ny. r. tanára közül az egyik 3200 korona, a
másik 1600 korona, b) a jog- és államtudományi kar
minden ny. r. tanára 3200 korona, c) az orvostudományi
kar műiden ny. r. tanára 3200 korona, d) a bölcsészettudomáyi kar 12 legrégibb ny. r. tanára 3200 korona, a szol
gálati idő szerint következő 12 ny. r. tanára pedig 1600
korona tandíjjutalékot élvez.
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Az 56.507/1909. VI. 9. vkm. sz. min. leirat szerint
az 1908. évi szeptember hó 20-án kelt legfelsőbb elhatározással e rendelkezések a jövőben kinevezendő
tanárokra nézve hatályon kívül helyeztettek. Ugyanezen rendelkezést tartalmazza az 1911. évi XIV. t.-c. 10. §-a is.
A 121.816/.1914. XLI. 23. vkm. sz. leirat szerint az
1909. évi január hó 1-je után kinevezett tudományegyetemi tanárak tandíjjutalékra igényt nem tarthatnak; azon
tanárok részére azonban, akik a fenti határnapot követőleg más egyetemről neveztettek ki, a tandíjjutalók. folyósítandó, ha előző egyetemi tanárt kineveztetésük a határnapot megelőzi.
A 2718/1893. VIII. 21. vkm. számú leirat szerint az
előadások félbeszakítása esetén a tanárok azon félévre,
melyben előadásaikat meg nem tartották, vagy csak négy
hétnél rövidebb ideig tartották meg, tandíj kárpótlásukat
vagy jutalékukat egészen elvesztik, illetőleg tandíjjutalékban nem részesülnek; kárpótlásuknak vagy jutalékuknak, illetőleg tandíjosztaíékuk-nak felét veszítik el, ha az
előadások félbeszakítása nyolc hétnél tovább tart, vagy
ha a négy ihétnél tovább tartó félbeszakításnak oka a tanár saját elhatározásában fekszik.

16. Egyetemi magántanári képesítő (habilita
tionalis) szabályzat.
(Kiadatott - a vallás- é s közoktatásügyi m. kir.
1892. évi 45.520. számú rendeletével.)

minister

A magántanárság
értelmezése.
1. §. Az egyetemi magántanárok határozott
tanszakok nyilvános tanítására jogosított fér-

118

fiak, kik jogosítványuknál fogva előadásaikat az
egyetemen hirdethetik s tarthatják meg.
Annak megengedésére, hogy az egyetemi
magántanár előadásait az egyetem helyiségein
kívül tarthassa, a kar indokolt előterjesztése
alapján, csak a rector van 'jogosítva.
2. §. A tanítási jogosítvány megszerzése
szabályszerű képesítés (habilitatio) s a magy.
kir. vallás és közoktatásügyi minisztérium megerősítése által történik.
3. §. Magántanári képesítésre rendszerint
csak karbeli doctorok. és pedig olyanok bocsáttatnak, kik valamely hazai egyetemen szereztek doctori oklevelet, vagy a külföldi egyetemen
szerzettet valamely hazai egyetemen nostrificáltatták.
Jegyzet. A bírói állás a magántanárságot nem z á r j a
ki. (1891 :XV.II. t.-c. 40. §.)

4. §. Magántanári képesítést csak az nyerhet, aki valamely nyomtatásban megjelent,
önálló és szigorúan tudományos dolgozattal bizonyítja, hogy az egyetem valamelyik karához
tartozó tudományszak egész körére kiterjedő
ismeretei mellett, e tudomány önálló művelésére
képes és akitől várható, hogy a tudomány s a
felső oktatás terén hasznos tevékenységet fog
kifejteni.
Jegyzet. (49.7727l8§8. sz. vk. m. rend.) Az egyetemi magántanárság célja a tudománynak intensivebb és extensjvebb .müvelése, jelesen pedig oly tudósok kiképzése
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lévén, kiik már a tanítás terén kimutatott képességüknél
fogva is nyilvános tanárokul volnának meghívhatok, ebből
önként 'következik, hogy csak oly egyéneknek kellene erre
a térre lépni, kik a tudomány művelését életpályátoknak
választották és csak oly egyének volnának a habilitatióhoz bocsáthatók, kik nem csak az illető tudományt, annak
mai állása szerint, tökéletesen hatalmukba ejtették, hanem
önálló tudományos búvárlatok és a tudomány művelés
terén számbavehető munkák által kétségbevonhatatlanul
azt is bizonyították, hogy a szaktudományuk feladatait
felfogni képesek s annak további fejlesztésére a kellő
módszeres készültséggel bírnak.
A magántanári intézmény sikeres működéséhez
megkívánható ezen feltételek figyelmen kívül hagyatnak
akkor, midőn oly egyéneknek engedtetik meg a haib'ilitatió, kik alig, habár kitűnő sikerrel végezték be a z előírt
tanfolyamot, vagy oly munkák alapján, melyek inkább
az iskolai betanulás és a hallottak reeapitulatiojának,
mintsem önálló komoly tanulmány, észlelés és 'kutatásnak
eredményei vágy pedig olyanoknak, kiknek nyilvánvalóan
a tudomány művelése és akár a tárgy minősége, akár
egyéni qualíficatiójuk és törekvéseiknél fogva a tanári
hivatás nem lehet feladatuk s akik azután, midőn céljukat
a tanári címmel átérték, tudományos munkásságuknak
többé semmi jelét nem adják.
Úgyszintén a magántanári intézmény rendeltetésének nem felel meg, ha a habilitatio a tudomány valamely
igen szűkre szabott köréből, annak szánté egy fejezetéből
engedtetik meg csak. Nem tagadiható ugyan, hogy ezen
institutiónalk egyik fontos feladata abban is áll, hogy a
nyilvános tanárok által esetleg egész kiterjedésükben előadott d'iscipliinák egyes kisebb körei különféle irányban,
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behatóbb és részletes tanulmány és előadás tárgyaivá
tétessenek s ezzel úgy a tudományos munkálkodás serkentessék, mint pedig a fennálló 'körülményekhez képest
a rendszeres egyetemi tanítás kiegészíttessék és gyakorlati
hasznavehetösége emeltessék, mindamellett ezen feladat
nem követeli azt, hogy egy oly szorosan körülírt körre
nyerhessék el csak az illetők a „venia legendi"-t, mely
a tárgynak sem beható tudományos kezelésére, sem a
gyakorlati disciplináknál azok gyakorlati beszámítására
nem alkalmas s melyből, ha elegendő készültséget tanúsítanak is, nem nyújtják még biztosítékát annak, hogy
szakukban a magántanároktól megkívánható tudományos
látkörrel bírnak.
•Miiután az egyetemi hatóságok joga és kötelessége arra
ügyelni, hogy a rendszeresített előadások pontosan megtartassanak, s a speciális behatóbb előadások minél jobban meghonosuljanak, a bemutatott előadási programmból
módjukban van arról is meggyőződni, hogy az illető magántanár a tudományból, melyre magát habilitálni kívánja,
mely tárgyakat és esetleg mily beosztás mellett szándékozik előadásainak körébe vonni s módjukban van
minden félévi tanrend összeállításánál is a megállapított
rend és mód megtartása felett őrködni.
Önként értetik, hogy midőn a magántanárok nyilvános tanári címmel, vagy jelleggel való kitüntetésre ajánltatnate, mindezen momentumok még inkább figyelembe
veendők, ha egyetemeink gyarapodó jó hírnevét veszélyeztetni nem akarjuk.
Annál inkább óhajtottam a felvetett szempontokrá
komolyan felhívni a Tanács és a tudománykarok figyelmét,
mert ha jövőben a habilitatióknál azok egyike vagy másikának teljes mellőzését kellene tapasztalnom, abban a

o
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sajnos kényszerhelyzetben találnám magamat, -hogy a
habílitatió megerősítését vagy megtag,adjam, vagy legalább is elodázzam.

A magántanárság

megszerzése.

5. §. Képesítésért a jelölt az illető kar tanártestületéhez köteles folyamodni és a folyamodvány benyújtásakor a nyomtatási költségek
fedezésére 30 frtot tartozik a kari dékánnál lefizetni.
Jegyzet. A 42.597/926. IV. ü. o. sz. a. jún. 25-én kelt
vk. min. rendelet az 1926—27. tanévtől kezdve további
intézkedésig 1 míMió .korona, azaz egy millió koronában,
vagyis 80 pengőben szabja meg az eljárás díját. (A gyakorlat szerint azonban, -ha a bírálatok ibinyomatási költségei a megállapított díjnál többe kerülnek, folyamodó a
különbözetet megtéríteni tartozik.)

6. §. Folyamodásában a szaktárgy, melyből
a tanítási engedélyt (venia legendi) elnyerni
akarja, határozottan megnevezendő. A kijelölt
tárgy csak valamely egész tanszak vagy annak
egyes nagyobb és önálló egészet tevő része
lehet.
A folyamodványhoz következők csatolandók:
a) a doctori oklevél, mely legalább három
év előtt kelt;
Jegyzet. A doktori oklevél keltétől számított három
évi időközből -hiányzó időnek eltekintésére nem a kar,
hanem a minisztérium illetékes. (70.630/1911, vkm. sz.)
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b) életrajz (curriculum vitae);
c) az előadások vázlatos tervezete (programúi), melyben a tartandó leckék köre,
rendszere és tárgyalási módja feltüntetendő;
d) a folyamodó tudományos dolgozatai;
e) alkalmas tanhelyiségek és taneszközök
(intézeti anyag, beteg-anyag) kimutatása; végül
f ) egyéb mellékleitek, melyek folyamodó
polgári állására, esetleg hivatalos működésére,
tartózkodási helyére és keresetére felvilágosítást nyújtanak.
7. §. A dékán a kérvényt mellékleteivel
együtt egy előadónak adja .ki, akinek feladata
megállapítani: vájjon a folyamodvány az előbbi
szakaszban felsorolt formai követelményeknek
megfelel-e? így különösen, hogy a tárgy, melyből a habilitatio kéretik, az egyetem, illetőleg
a kar tanulmányi köréhez tartozó és megfelelő-e?
A személyi
minősítés.
8. §. A tanártestület mindenekelőtt vita nélkül titkos szavazással arról határoz: vájjon személyes minősültségénél fogva folyamodót .a
képesítéshez bocsátja-e, vagy sem. Kedvező
határozat esetén a kar az ügy tárgyalására,
illetőleg a tudományos munkálatok bírálatára és
javaslattételre két bírálót rendel.
A folyamodó munkásságának
bírálata.
9. §. A bírálók az illető vagy rokon szakok
tanárai közül választandók,
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10. §. A bírálók kötelessége: a mellékelt
munkálatok tudományos becsét megítélni és indokolt jelentéseiket külön-külön legkésőbb a következő félév végéig a tanártestület elé terjeszteni. A dékán a véleményes jelentéseket kinyomatja és a kar tagjainak kézirat gyanánt az
érdemleges tárgyalás előtt legalább egy héttel
megküldi. (Az ügydarab és mellékletei a kari
tagok számára- megtekintés végett a dékáni hivatalban 14 napig kiteendök.)
11. §. A bírálók véleményét a tanártestület
ülésileg tár^-valás alá veszi s azok tartalmához
képest a folyamodót szóbeli értekezletre bocsátja vagy visszautasítja. Ha a bírálók véleménye eltérő, á kar az ügyet egy harmadik
bírálónak adja ki.
Jegyzet. A 9145/1910. sz. vk. m. rendelet a következőket rendeli: Ha két egybehangzó bírálattal szemben is kételyek merülnek fel, — a i illetékes kar tanártestülete érdemleges döntés előtt vagy bővebb indokolásra
szólítsa fel a bírálókat, vagy pedig arról határoz, nem
látja-e szükségesnek egy harmadik bíráló kiküldését.
Mindkét esetben a .kar csak a két bíráló újabb és bővebben megokolt indítványának, illetve a harmadik bíráló véleményének meghallgatása után dönt afelett, vájjon folyamodót a magántanári képesítés további cselekményeihez
bocsátja-e, vagy pedig visszautasítja.

Szóbeli colloouium.
"12. §. A szóbeli értekezletet "(colloquium)
a tanártestület által saját t kebeléből kirendélt
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szaktanárok a dékán elnöklete alatt, rendes
ülésben tartják meg a jelölttel, kihez azonban
a kar minden tagjának joga van kérdéseket intézni. A colloquium tartama legalább V2 óra,
l1/2 óránál hosszabb időre azonban ki nem terjedhet.
Jegyzet. A bölcsészeti karban a magántanári képesítési ccilloquium és próbaelőadás a tanártestületi rendes
ülés helyett a kar által ad hcc, a dókán elnöklete alatt •
alakítandó szakosztály ülésében tartandó meg, mely a
rokon szakok képviselőiből és pedig legalább 10 tagból
áll. Ha a meghívottak többsége megjelenik, az értekezlet
határozatképesnek tekintetik. (145.181/1903. sz. vk. miniszteri leirat a budapesti egyetemhez.)

13. §. A szóbeli értekezlet célja, hogy a
tanári testület a képesítendőnek alapos ismereteiről biztos tudomást szerezzen. Alapjául a bemutatott munka vagy értekezés szolgál, de azon
szak egész körére kiterjeszthető, melyből a jelölt
előadásokat kíván tartani; különösen abból a
szempontból, hogy a jelölt bir-e szakában kellő
irodalmi tájékozottsággal? Az értekezlet eredményét a jelenlevők szótöbbséggel állapítják
meg.
14. §. Az értekezlet kielégítő eredménye
esetében a tanártestület a jelöltet nyilvános
próbaelőadásra bocsátja.
Próbaelőadás.
15. §. A'próbaelőadás tárgyát a jelölt s z a b a - '
don választja.
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16. §. A nyilvános próbaelőadás ideje legalább 3 nappal előbb a fekete táblán kihirdetendő.
17. §. A próbaelőadás legalább 1/2 óráig tartandó, 1 óránál többet azonban nem vehet
igénybe. Elfogadása esetében a tanártestület
a jelöltet maga részéről képesítettnek nyilvánítja
és a magántanári képesítés megerősítése végett
az ügyiratokat az egyetemi tanács útján a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter elé
terjeszti.
Jegyzet. Egyetemünkön a próbaelőadás rendkívüli
kari ülés keretében tartatik meg. Ha nem így, akikor a
próbaelőadás elbírálására a dékán elnökletével 3 tagú bizottság küldetik ki, mely a karnak jelentést és javaslatot
tesz.

Egyéb

intézkedések..

18. §. A vallás- és közoktatásügyi m. kir.
miniszter határozatát az egyetemmel tudatja,
mely a tanításra jogosított számára kiállítja
a képesítési oklevelet. (Decretum habilitationis.)
19. §. A képesítés akármely fokozatában
visszautasított jelölt a határozat közlésétől számítandó négy héten belül a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszterhez felfolyamodással
élhet.
Jegyzet. 1. „A -tanári karnak a jelölt alkalmasságának
és képességének megbírálása kérdésében keletkezett határozata a felügyeleti jog körében érdemben felül nem
bírálható" s azért az egyébként szabályszerű határozattal
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elutasított jelöltnek a fenti §-ra alapított felfolyamodása
elutasítlatik. (64.201/1918. v.km. sz.)
2. Azt, hogy a folyamodó a különböző fokozatokon való eljárás eredményei felől tájékoztatandó, a szabályzat nem írja elő.

20. §. A felfolyamodás a dékánnál nyújtandó
be, ki azt a tanártestület észrevételeivel haladéktalanul felterjeszti.
21. §. A habilitatio bármely fokozatában
visszautasított jelölt csak két év múlva bocsátandó újból habilitatióra.
•Jegyzet. A 21. §. azon rendelkezése, miszerint ,a
habilitatio bármely fokozatában visszautasított jelölt csak
két év .múlva bocsátandó újból habilitaticra, a személyes
minősültségnek a szabályzat 8. §-a alapján történt elbírálásánál elutasított folyamodóra nem vonatkoztatható.
Egyebekben a személyi minősültség érintett kérdésében az
idézett § alapján a jövőben is az illető tantestület vita
nélkül, önállóan határoz. A személyi minősültség kérdésében hozott .határozatok tekintetében és azok hozatalára
való minden érdemleges beavatkozás nélkül, az eljárási
szabályok megtartása, vagyis alakszerűség szempontjából
az egyetemi tanács által első fokon gyakorolt s a szabályzat 23. §-ában gyökerező felügyeletet a vik. miniszter
végső fokon gyakorolja. (A 10.487/1904. sz. vk. miniszteri
leirat.)

22. §. Elismert tudományosságú férfiakat a
tanártestület kivételképen a szóbeli értekezlet
és a próbaelőadás, vagy azok egyikének elengedésével, kiadott munkáik alapján is képesíthet.
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23. §. Az egyetemi tanács a képesítés alakszerűségei felett őrködik és az előző §. esetében
a tanártestület ajánlatát saját indokolt véleményével kísérni tartozik.
Jegyzet.
jegyzetét.

L. erre vonatkozólag a 36. i. a 19. §. 1. sz.

24. §. A más karnál vagy más egyetemen
nyert tanítási jogosítvány, ezen egyetemen
csak kivételesen, a viszonossági elv tekintetbe
vételével szolgálhat a magántanári működés
alapjául.
25. §. Az egyetemi magántanárok csak azon
karnál és azon szak előadására vannak feljogosítva, melynél és melyre nézve jogosítványukat
nyerték és előadást csak a kar által elfogadott
előadási tervrajzuk szerint tarthatnak.
26. §. Hosszabb időn át sikerrel működött
magántanár kérelmére tanítási jogosítványa a
tanszak egész terjedelmére kiterjeszthető. Ezen
engedély jóváhagyás végett a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszterhez felterjesztendő.
27. §. A magántanárok hallgatóiknak a rendes és rendkívüli tanárokéval hasonló érvényességű leckelátogatási bizonyítványokat állíthatnak ki, amennyiben az általok tartott leckék
mind óraszámuk, mind tárgyukra nézve a tanulmányi szabályok követelményeinek teljesen
megfelelnek.
• 28. §. A, nyilvános tanárok felügyelete alatt
álló egyetemi gyűjtemények és taneszközök
használatára a magántanárok jogigénnyel ugyan
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nem bírnak; de azokat az illető igazgatók beleegyezésével előadásaikra és búvárlataikra felhasználhatják.
A magántanárság
elvesztése.
29. §. Azon egyetemi magántanárok, kik
feljogosításuktól számított két év alatt leckéiket
meg nem kezdik, vagy azok megkezdése után
egyfolytában két tanév alatt legalább egy félévig előadást nem tartanak, tanítási jogosítványukat elvesztik. Szintén elvesztik jogosítványukat az olyan magántanárok is, kik a képesítésért benyújtott folyamodványban kimutatott
tanítási anyagot időközben elvesztették és e
helyett 3 félév alatt új anyagot kimutatni nem
bírnak. (Ez irányban a szükséges ellenőrzés
gyakorlása a kari dékán feladata.) Az új anyagról a magántanár által a tanártestületnek jelentés teendő, mely annak el- vagy elnemfogadása
felett ülésileg határoz. Magántanári jogosítványát veszti az is, akinél időközben személyes
viszonyait illetőleg oly változások állottak be,
melyek a magántanári állással, vagy az egyetem méltóságával s tudományos és erkölcsi érdekeivel össze nem egyeztethetők. Erre vonatkozólag a tanártestület minden szavazatképes
tagja rendes ülésben indítványt tehet, mely bizottságnak adatik ki. A bizottság jelentése felett
a tanártestület titkos szavazással határoz;
e határozat megerősítés végett a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztériumnak felterjesztendő.

m
Jegyzet. A magántanári- szabályzat 29. S-ának szoros
értelmezése szerint olyan magántanárok, akik képesítésüktől számított négy félév alatt leckéiket meg nem
kezdték, vagy azok megkezdése után egyfolytában négy
félév alatt legalább egy félévig előadást nem tartanak,
tanítási jogosítványukat elvesztik. Az eddig követett gyakorlat szerint azonban az egyes karok megokolt kérelem
alapján egyetemi magántanároknak egy vagy több félévre
is felmentést adtak. E gyakorlat továbbra is fenntartandó,,
azonban elvi szempontból különbség teendő a következő
esetek között: 1. Ha valamely egyetemi magántanár négy
féléven át nem hirdet előadást, avagy 2. előadást ugyan
hirdet, de előadásait nem tartja meg azért, mert hallgatóság nem jelentkezett, vagy más okokból, avagy 3. ha
az egyetemi magántanár hirdetett és meg is kezdett előadásokat magáiíkörülmény, hivatalos kiküldetés, vagy
bármely m á s oknál fogva megszakítani va^y abbanhagyni
akarja. Az 1. alatti esetben a magántanári szabályzat 29.
§-a szorosan alkalmazandó, azaz a vetiia legendi megszűnése kimondandó és a 29. §., illetve 30. §. idevonatkozó rendelkezései alkalmazandók. A 2. .alatti esetben
szabad mérlegelés alapján dönti el a kar, vájjon az illető
magántanár hibájául rovandó-e fel előadási hirdetésének
sikertelensége, avagy indokolt kérelmére felmentést ad-e
neki egy vagy legfeljebb két félévre. A 3. alatti esetben,
a már megkezdett előadások megszakítása, vagy abbanhagyása nyilvánvalóan megváltoztatja a tantervet és a
beiratkozott hallgatóság félévi óraszám-beszámítását is
érintheti. Ily esetekben a kar nem adhat felmentést, hanem
az illető magántanár a minisztériumtól köteles szabadságolást kérni. Ily szabadságolási kérvényekre a kar is
tehet véleményező felterjesztést, amelyben különösen, ha
9
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a megkezdett előadások teljes abbanhagyásáról van szó,
az'előbb érintett órabeszámítási ügyben is javaslatot tesz.
A miniszter részéről szabadságolt magántanárnak azon
félévei, amelyekre szabadságot nyert, nem számíthatók be
a magántanári szabályzat 29. §-ában említett négy félévbe.
(A vallás- és közoktatásügyi miniszter 72.914/1910. sz.
rendelete.)

30. §. Azon magántanárok, kik jogosítványukat a fentebbi okok alapján elvesztik, csak
újabb képesítés alapján nyerhetik azt vissza;
kivéve, ha a tanártestület határozata és a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter jóváhagyása az alól őket felmentené.
Jegyzet. 1. a) A magántanárok a tanári címmel és
jelleggel va'.ó felruháztatás következtében nem szereztek
sem közhivatali minőséget, sem .kari tagságot; egyetemi
tisztségre nem választhatók és általános (hivatali kötelezettség alatt nem állanak.
b) Olyan magántanárok,
akik
közszolgálatban
nem. állanak, az egyetemi ny. rk. tanári címmel és jelleggel való kitüntetés által a később kinevezett valóságos
rk. tanárt rangsorban nem előzik meg. 3. Ily kitüntetés
az említettek számára valóságos ny. rendkivüli tanárrá
történt kinevezésök esetén a rangsor és fizetési (fokozat
tekintetében várományos jogot nem állapít meg. 4. A ny.
rk. tanári cím és jelleg adományozásával kitüntetett magántanárok a magántanárok üléseire meghívandók és
magántanári képviselőkké megválaszthatok, ellenben a
kar ülésein személyesen jelen .nem lehetnek és a szigorlatoknál közre nem működhetnek. 5. E kitüntetés következtében ők általános magatartásukat illetőleg nem ke-
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rülnek az Egyetemi Tanácsnak fegyelmi joghatósága alá,
hanem csak a magántanári szabályzat alapján állanak a
kar ellenőrzése alatt. A jelleggel való felruházásnak tehát
ez irányban csak az a követkfzménye, .hogy az illetők
a hivatalos névsorban, tanrendben stb., azoktól a magántanáraktól, akik csak a tanári címet kapták, elkülönítve
említendők fel és az utóbbi körülirtakat megelőzik, továbbá, hogy ők az egyetemen kívül is használhatják azt
a kitüntetést, hogy részükre a tanári jelleg adományoztatok. (58.497/1904. sz. vkm. rendelet.)
2. Az 58.497/1904. számú vkm. rendelet változatlanul
érvényben marad és az annak 4-:'k pontjában foglaltak
nemcsak a nyilvános rendkívüli, hane-m a nyilvános rendes tanári cím- és jellegre is kiterjesztendők, nem tévén
különbséget, hogy vájjon egyetemi magántanárnak adományoztatott-e a cím és jelleg, avagy volt egyetemi tanár számára fentartatott. (85.107/1910. vkm. sz.)
3. Magántanároknak ny. rendkívüli tanári címmel
való felruházása körül követendő eljárásra vonatkozólag
1. a Hatósági Szervezet 2. §-ához fűzött 2. Jegyzet szövegét e gyűjtemény 17. 1.

17. Szabályzat az adjunktusi intézményről.
(52.89/1896. sz. vk. -miniszteri rendelet.)

1. §. Az adjunktusi intézmény célja jeles
szakemberek kiképzése és új tanári nemzedék
fejlődésének biztosítása azáltal, hogy egyes
egyéneknek alkalmat ad, miszerint az elméleti és
gyakorlati oktatásban és tudo-mányo-s bűvárko-
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dásban a tanárnak segítségére legyenek s így
magukat bizonyos tudományszak művelésében
gyakorolják.
2. §. Minden rendszeresített intézettel vagy
klinikával bíró egyetemi tanszék képviselője fel
van Jogosítva, hogy a körülményekhez és szükséghez képest a kar elé javaslatot terjesszen aziránt, hogy az 'illető tanszékhez adjunktus, illetőleg adjunktusok alkalmaztassanak.
Jegyzet. 1. Az egyetemi adjunktusok karonként elkülönített statust .képeznek; egy és ugyanazon karon belül
is az adjunktusok statusa csa.k a II. oszt. (VIII. f. o.) adjunktusi állásból I. oszt. (VII. f. o.) adjunktusi állásba
való előléptetés szempontjából tekinthető
egységesnek,
mely körülmény azonban még nem hozza magával, hogy
az egyik karon üresedésbe jött adjunktusi állás terhére,
a másik .karnak vagy ugyanazon kar más intézetének
tanársegédje
legyen
adjunktussá
megválasztható. Ehhez képest az egyik karon megüresedett
adjunktusi állásnak a másik kar valamely intézeténél
való betöltéséhez egyáltalában nem, ugyanazon kar
más intézeténél való betöltésénél pedig csak akkor járul
hozzá a vk. minisztérium, ha azon intézet igazgatója,
mely intézethez az adjunktusi állás költségvetésileg szerveztetett, az állásnak az intézet részére való igénylésétől
az átengedés idejére lemond. (197.359-/1919. vkm. sz.)
2. Ha valamely intézetnél, -melyhez adjunktusi állás
eddig szervezve nem volt, ily állásra szükség van, úgy az
illető intézet igazgatójának módjában van ily állás szervezése
iránt előterjesztéssel élni, melynek alapján azután a kö'tségvetés tárgyalása során a szükséges lépések megtehetők. Ha pedig csak egyik vagy másik hosszabb szolgálattal
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biró tanársegéd előléptetése céljából volna szükség valamely intézetnél adjunktusi állásra, úgy az illető tanársegéd
állásának átszervezése iránt az illető intézet igazgatója
előterjesztést 'tehet. (30.518'1923. v,km. sz.)

3. §. Az adjunktus a tanár és intézeti igazgató vezetése alatt az intézetben vagy klinikán
segédtanárképpen működik, az intézet vagy
klinika főnöke által kidolgozott, a tanártestület
és a vallás- és közoktatásügyi miniszter által
elfogadott házirend alapján.
. 4. §. Az adjunktusok kvalifikációját illetőleg
szükséges, hogy az alkalmazandók orvos-, illetőleg bölcsészet- vagy gyógyszerészdoktorok,
esetleg okleveles középiskolai tanárok legyenek;
kívánatos, hogy a szakmával, melynél szolgálatot tenni hivatvák, hosszabb ideig behatóan foglalkoztak légyen s abban önálló búvárkodást
képességgel birjanak. Előnnyel birnak azok, akik
az illető vagy rokonszakmán már tanársegédek
voltak.
5. §. Az adjunktusi állások esetről-esetre
töltetnek be. Megfelelő egyén hiányában az adjunktusi állás betöltetlenül marad. Egy tanszéknél esetleg a szükséghez képest több adjunktus
is alkalmazható.
Az adjunktust az illeti intézeti főnök ajánlatára az illetékes -kar tanártestülete választja
meg és intéz felterjesztést a vallás- és közoktat,
miniszterhez megerősítése és 'illetményeinek kiutalványozása céljából.
A megválasztás 3—3 évre történik; azonban
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az alkalmaztatás, a szolgálati idő lejártakor,
annyiszor, amennyiszer kívánatosnak mutatkozik, az illető tanszék képviselőjének ajánlatára
megújítható.
Jegyzet. A vk. miniszter által egy ízben már megerősített adjunktusok megbízatásának ugyanabban a
minőségben egyszeri, első ízben való meghosszabbítását
a kar átruházott hatáskörben maga eszközölheti. Adjunktusoknak hat éven túl való alkalmaztatásához mindenkor
miniszteri jóváhagyás szükséges. (46.854'1924. vkm. sz.)

6. §. Az adjunktusképpen teljesített szolgálati idő, ha azt végleges alkalmazás követi, éppen úgy beszámíttatik az állami szolgálatba,
mint a tanársegédi állásban töltött idő.
7. §. A javadalmazás a szolgálati idő szerint
emelkedő három fokozatban állapíttatik meg, úgy
hogy az első fokozatban évi 2400 korona, a
másodikban 2500 korona a megfelelő tiszti fizetési pótlékkal és lakbérillétménnyel egybekötve.
Ügy a 2-ik, mint a 3-ik fokozatú adjunktusi állás
a VIII. fizetési osztályba tartozik, az előlépés
nem fokozatok szerint, hanem az eltöltött öt-öt
évi szolgálatok után következik be. (95.355/1904.
sz. vk. miniszteri leiratból.)
Jegyzet. Az 1919. január 1-től kezdve az adjunktusok
az első ízben való megválasztás alkalmával a Vltl. fizetési osztály 3-ik fokozatába kerülnek s előléptetés után
bejuthatnak a VII. fizetési osztály 1. fokozatába. Az adjunktusok statusát ugyanily értelemben állapítja meg az
1925. évi 7000. M. E. sz. kormányrendelet is.
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Jegyzet.
1. Adjunktusok, tanársegédek, gyakornokok, vegyésznövendékek megválasztásának megerősítése
céljából minden egyes jelöltre nézve külön-külön
teendő
(72.805/1898. vkm. sz.) Az újabb szabályozást ill. 1. a
45.854/1924. vikm. sz. rendeletet e gyűjtemény 67—68. 1.
2. Adjunktusok, tanársegédek szabadságolása tárgyában mindig az illetékes kar határoz; e határozat azonban
jóváhagyás végett a vk. miniszterhez felterjesztendő.
(72.805/1898. v.km. sz.) .
Az újabb szabályozást ül. 1. a. 46.854'924. sz. rendeletet e gyűjtemény 66—67. 1.
3. Adjunktusi, tanársegédi és gyakornoki megválasztásra vonatkozó felterjesztésekhez a kari ülés jegyzőkönyvi kivonata 'csatolandó. (86.140/1912. vkm. sz.)
4. Adjunktus-okul, tanársegédeikül és gyakornokokul
az'intézeti igazgatók fiai vagy vejei az atyjuk vagy apósuk vezetése alatt álló intézeteknél, illetőleg kórodáknál
nem alkalmazhatók. (59.652/1897. sz. vkm. leirat.)
Adjunktusok (és egyetemi -tisztviselők)
eskümintája:
„Én
esküszöm -a miinde-nttudó és mindenható Iste-nre, hogy Magyarországhoz, aninak alkotmányához és Magyarország kormányzójához hű leszek,
Magyarország törvényeit és törvényes szokásait, valamint az alkotmányos kormány rendeleteit megtartom,
hivatali elöljáróimnak engedelmeskedem, a hivatali titkot
megőrzöm és hivatali .kötelességeimet pontosan és lelkiismeretesen teljesítem; esküszöm továbbá, hogy a rnagyár
királyi Fer-encz József Tudományegyetem autonómiáját,
a privilégiumait,, törvényeit és törvényerejű szabályait
mindenkor tiszteletben tartom, a Rector Magnificus és
a tek. Tanács -iránt állandóan kellő tiszteletet és hivatali
dolgokban engedelmességet fogok tanúsítani s hogy állá-
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somban ipar-kodpm mindazon .kötelességeimnek megfelelni, amelyeket a törvényes szabályok, rendeletek és az
erkölcs elém szabnak.
Isten engem úgy segéljen!"

18. A tanársegédekre vonatkozó főbb intézkedések.
A tanársegédek szolgálati 'ideje nyugdíjba
csak azon esetben, illetőleg azon időponttól
kezdve számítható be, amelyben az illető tanársegéd képesítő oklevélnek (orvosdoktori, bölcsészetdoktor!, tanári, mérnöki stb.) már birtokában volt, illetőleg annak birtokába jutott és
ha a tanársegédi szolgálatban eltöltött időt a
végleges alkalmazás közvetlenül
követi.
A tanársegédi állásokra a költségvetésben
rendszeresített illetményekkel csak olyanok lesznek megválaszthatok, illetőleg ksinevezhetők,
akik már a képesítő oklevél birtokában vannak.
Amennyiben ilyen pályázók nem volnának,
vagy más nyomós körülmény miatt ezen feltételtől el kellene tekinteni és a tanársegédi
teendőket még nem okleveles egyénre kellene
bízni, az ilyenek tanársegédekké nem választhatók, illetőleg nem nevezhetők ki, hanem csak
a tanársegédi teendők végzésével lesznek ideiglenesen megbízandók és nem részesülhetnek a
rendszeres fizetés- és lakáspénzben, hanem részükre a tanársegédi Illetmények tiszteletdíj

•137

címén fognak kiutalványoztatok (33.580/1893
sz. vkm. rendelet.)
Tanársegédek megválasztása rendszerint 2,
esetleg 1 évi időre szokott történni, a megbízatás csak egy-egy évre.
Tanársegédek alkalmazási idejének meghosszabbítására vonatkozólag az egységes elvek
szempontjából kívánatos, hogy a választás mindenkor ne pár hónapra, hanem egy évre terjesztessék ki. (90.643/1906. XI. vkm. sz.)
Az összes adjunktusi, tanársegédi és gyakornoki választások a tanártestületek júniusi
ülésében eszközöltessenek és aug. 31-'i határidővel szept. l-re szóljanak. Évközbeni üresedések is csak aug. 31-i lejárattal tölthetők be.
(28.425/1911. vkm. sz.)
Tanársegédek és gyakornokok visszahatólag nem választhatók meg, mert ellenkező esetben' megválasztásuk csak az Egyetemi Tanács
felterjesztésének keltétől fog jóváhagyatni s
illetményeik is csak ezen utóbbi időponttól fognak folyósíttatni. (72.398/1901. vkm. sz.)
A vk. miniszter által egy ízben már megerősített tanársegédek megbízatásának ugyanabban a minőségben egyszeri, elsőízben való meghosszabbítását a kar átruházott hatáskörben
maga eszközölheti. Tanársegédeknek négy éven
túl való alkalmaztatásához mindenkor miniszteri
jóváhagyás szükséges. (A 64—68. lapokon közölt 46.854/924. vkm. sz. rendelet.)
Az 1919. január 1-től kezdve a szabályszerű képesítés alapján megválasztott tanársegé-
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dek az első ízben való megválasztás alkalmával
a X. fizetési osztály 3. fokozatába kerülnek s előléptetés útján bejuthatnak a IX. fizetési osztály
1. fokozatába. Úgyanily értelemben intézkedik
a státusreridezésre vonatkozó 1925. évi 7000. M.
E. sz. kormányrendelet.
A szabályszerűen megválasztott és miniszterileg megerősített tanársegédek alkalmaztatása megbízatásuk lejárta előtt és minden vizsgálat nélkül nem szüntethető meg. (80.515/1920.
vkm. sz.) Tanársegédnek is — mint.más alkalmazottnak —• elbocsátása, a megbízatás lejárta
előtt vagy fegyelmi ítélet alapján vagy pedig
az illető kérelmére felmentés útján történhetik.
(55.862/1924. vkm. sz.)
Megbízott tanársegédnek sem természetben
való lakás, sem ezzel egyenértékű lakáspénz nem
jár, részére nem fizetés, hanem tiszteletdíj folyósíttatik s így személyi pótlék sem illeti meg.
(120.294/1909. vkm. sz.)
Megbízott tanársegéd egyúttal gyakornokká
meg nem választható. (142.056/1912. sz. vkm.
leirat.)
Fizetéstelen segéátanszemélyzetnek
(tanársegédek, gyakornokok) meghatározott létszámon belül való alkalmazását a kar átruházott
hatáskörben maga eszközölheti, tehát az ily természetű megválasztáshoz miniszteri jóváhagyást
nem kell kérni. (46.854/1924. vkm. sz.)
Az egyetemi fizetéstelen (díjtalan) tanársegédek és gyakornokok vasúti menet áíjkeávezménye ügyében a vk. miniszter intézkedett, hogy

•139

az említett alkalmazottak tényleges szolgalatban állását a vk. miniszteri számvevőség is igazolja, ha az illetők menetdíjkedvezménye ügyében szerkesztett névjegyzékeken közvetlen hivatali főnökük és az illetékes dékáni hivatal részéről szabályszerűen igazoltatik, hogy az érdekeltek szabályszerűen megválasztattak, a.z illető
intézetnél tényleges szolgálatban állanak és a
hivatali esküt letették. (6709/1925. vkm. sz.)
19. A gyakornokokra vonatkozó főbb szabályozások.
Gyakornokok (egyetemiek) fizetési osztályba nem sorozott állami tisztviselőknek minősíttetnek. A kellő minősítéssel (tudori oklevél,
vagy végbizonyítvány) bíró díjas, vagy díjazatlan gyakornokoktól (vagy vegyésznövendékektől) az illetékes kari dékánok a hivatali esküt
az állami tisztviselőkre nézve előírt minta szerint
— a megválasztást megerősítő vkm. leírat vétele
után — vegyék ki és erről esküigazolványt állítsanak ki, azzal a módosítással, hogy a
sz. min. rendelettel „kinevezett" szó helyébe a
„megerősített" szó illesztendő, s -melynek egyik
példányát a vkim.-ba terjesszék fel.
=> Az egyetemen alkalmazott gyakornokoknak
(vegyész-, műtőnövendékeknek) megválasztásukról — a tanársegédekre nézve az 1898. évi
36.965. sz. itteni rendelettel előírt minta szerint
szövegezendő — okmány állítandó ki s egyúttal
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minden egyes gyakornokról az ugyanazon rendelettel előírt minta szerint külön törzskönyvi
lap készítendő s a vezetendő törzskönyv többi
lapjával együtt gondosan megőrzendő.
A gyakornoki alkalmazás meghosszabbítása
esetén hivatali eskü — az idézett esküszabályzat értelmében — újból nem lévén teendő, a
megválasztásról szóló okmány szövege megfelelően módosul.
Egyetemi tanszékek mellé, valamint a bábaképezdékhez akár díjas, akár díjazatlan gyakornokul a jövőben csak befejezett képesítéssel
(tudori oklevél vagy végbizonyítvány) bíró
egyének választhatók meg, s csak az ilyenek
részére állítható ki a fent körülírt okmány, a
jelzett minősítést még el nem nyert egyének
pedig a gyakornoki teendők végzésével csak
ideiglenesen bízhatók meg s egyelőre csak u. n.
megbízó levelet kapnak. A szabályszerű képesítés megszerzése után azonban az ilyenek azonnal
megválasztandók s. megválasztásuknak e helyről leendő megerősítése után haladéktalanul felesketendők.
Az egyetemi gyakornokok (vegyész-, műtőnövendékek) eltöltött szolgálati ideje, ha azt
közvetlenül végleges állami alkalmazás követi,
azon időponttól kezdve, amelyben az illetők a
képesítő oklevél birtokában voltak, a nyugdíjazás alapjául szolgáló időbe tisztviselői szolgálat
gyanánt beszámíttatik.
Az 1893. évi jún'ius 24-én tartott minisztertanácsi határozat értelmében a tanársegédi és
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adjunktusi szolgálat nyugdíjazásakor 30:40
arányban számítandó, vagyis tanári szolgálatnak tekintendő.
Gyakornokok részére, kik olyan intézetnél
alkalmazvák, ahol költségvetésileg rendszeresített gyakornoki állás nincs, személyi pótlék nem
utalványozható. (72.646/1906. X. 6. vkm. sz.)
A vk. miniszter által egyízben már megerősített gyakornokok megbízatásának ugyanabban
a minőségben kétszeri (másod- és harmadízben
való) meghosszabbítását a kar átruházott hatáskörben maga eszközölheti. Gyakornokoknak
három éven túl való alkalmaztatásához mindenkor miniszteri jóváhagyás szükséges. (46.854—
1924. vkm. sz.)
20. Egyetemünk tisztviselőinek, altisztjeinek és
szolgáinak szabadságidejét megállapitó
szabályzat.
1. §. Az egyetemi tisztviselők közül az
egyetemi tanácsjegyző hat heti, a gondnok,
quaestor, vívómester, mechanikus és füvészkerti intéző öt heti, a többi tisztviselők négy
heti, az altisztek három heti, a szolgák pedig
évenként legföljebb két heti szabadságidőt jogosultak igénybe venni.
2. §. Az 1. §-ban megállapított szabadságidőt a tanácsjegyző, gondnok, quaestor, quaestorai ellenőr és rectori hivatali irodatiszt ré-
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szére a Rector Magnificus, a kari irodákban
alkalmazott tisztviselők, altisztek és szolgák
részére az illető kar Dékánja, az intézeteknél
alkalmazott tisztviselők, altisztek és szolgák
részére az illető intézetek igazgatói, az egyetemi vívómester részére végül az egyetemi
állandó tornázó és vívóintézeti bizottság elnöke
engedélyezik.
Az egyetemi könyvtár tisztviselőinek, altisztjeinek és szolgáinak szabadságidejét illetőleg a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 1900. évi januárius hó 26.-án 5.067. szám
alatt kelt rendeletével kiadott szervezeti szabályzat 10-ik §-a és e szabályzat végrehajtása
ügyében ugyancsak fenti szám alatt kiadott
„Utasítás" 40-ik és 41-ik §§-ai intézkednek.
3. §. A szabadságidő rendszerint július 1-je
és szeptember hó 1-je között vehető igénybe, s
annak egyhuzamban, vagy megszakítva való
élvezésére az időt, az ügyvitel akadálytalan
menetének szemelőtt tartásával és a személyes
igények figyelembe vétele mellett, a szabadságidő engedélyezésére jogosított hatóság (lásd 2.
§.) jelöli ki.
4. §. A szabadságidő engedélyezése tárgyában a Rector Magnificus által első fokon hozott
határozat ellen, a határozat kihirdetését, illetőleg kézbesítését követő 3 nap alatt az egyetemi
tanácshoz; a dékán és intézeti igazgatók által
első fokon hozott határozatok ellen pedig,
ugyanazon határidőn belül az illetékes karhoz
fellebbezésnek van helye. A szabadság Időpont-
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ját megjelölő határozat ellen felebbezésnek
nincs helye. A másodfokon hozott határozat végérvényes.
E szabályzat 1911. évi januárius hó 1-én lép
életbe.
(Jóváhagyva Budapest, 1911. januárius hó
14-én a 149.928. sz. vkm. rendelettel.)
21. A rektori és dékáni hivatalok által szedhető kezelési dijak.
A v-k. miniszter úr 1922. dec. 30-án 98.375—
vk. sz. a. kelt rendelete alapján Egyetemünk
rectori és dékáni hivatalai a tandíjon, alap- és államviizsgálati, továbbá szigorlati díjakon kívül
(a szabályszerű bélyegilleték bélyegben való lerovását ide nem értve) a következő címen
szedhetnek —jelenleg kettő pengő, azaz Huszonötezer korona — kezelési díjat:
1. Szigorlati és pótszigorl'ati, valamint alapvizsgálati kérések kezelése, illetőleg kezelési
díja.
2.Államvizsgálati és pótállamvizsgálati kérvényeik kezelési díja.
3. Tandíjmentessiégi kérvények kezelési díja.
4. Colloqummiok, alapvizsgálatok, szigorlatok és államvizsgálatok 'kiállásáról kiállított
külön bizonyítványok díja.
5. A 4. pontban említett bizonyítványok
másolatának díja.
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6. Látogatási bizonyítványok díja.
7. Leckeigazolványok kiállítási díja.
8. Államv'izsgálati bizonyítványok másodlatainak díja.
9. Átírások, helyesbítések díja.
10. Minden egyéb és a dékáni hivatal által
kiállított bárminemű más bizonylat és igazolvány
díja.
22. A kolozsvári Ferencz József tudományegyetemi könyvtár szervezeti szabályzata.
(VKM. 1902. évi szept. 2. 51.239. sz. rend.)
(Jóváhagyatott ö cs. és apostoli kir. Felségének 1900.
évi január hó 11-én kelt 'legfelsőbb elhatározása alapján. Módosíttatott ö cs. és apóst. kir. Felségének 1901.
évi október hó 30-án kelt legfelsőbb elhatározása alapján.)

1. §. A kolozsvári tudományegyetem könyvtára első sorban az egyetem tanárai és hallgatói
használatára szolgál, azonban mint országos
egyetemi intézet, egyszersmind más, az egyetemhez nem tartozó olvasók
számára
is
nylitva áll.
2. §. Az egyetemi könyvtárnak kapcsolatos részét teszi a vallás- és közoktatásügyi
minisztérium és az Erdélyi Múzeum-Egylet közti
1895. évi május 17-én kelt szerződésénél fogva
az Erdélyi Múzeum-Egylet könyvtára is, melynek használatára nézve az egyetemi könyvtár-
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ral azonos elvek Irányadók. (Lásd e szerződést
22.235—1895. sz. a.)
3. §. E viszonyból folyólag az egyetemi
könyvtár igazgatója egyszersmind az Erdélyi
Múzeum-Egylet könyvtárának is igazgatója,
mint 'ilyen, tagja az Erdélyi Múzeum-Egylet,
igazgató-választmányának, melytől utalványozásokat kéri a Múzeum-Egylet külön könyvtári átalánya terhére, a szükségletek iránt javaslatot tesz s az egylet évi közgyűlésén külön
jelentésben számol be, viszont úgy az egyetemi,
mint a múzeum-egyíeti könyvtár hivatalnokai
alkalmazhatók mindkét könyvtár teendőinél.
Egyebekben, a két könyvtár kezelésére nézve az
'idézett szerződés 2-ik pontja irányadó.
Jegyzet. A szabályzat 2—3. §-ai a Szegeden megtelepedett m. kir. Ferenez József
Tudományegyetem
könyvtárára nézve tárgytalanok.

4. §. A könyvtár nyitva van az egész egyetemi év alatt és az irodalommal foglalkozók
részére korlátolt terjedelemben a nagyszünidőben is. A nyilvántartás idejét és a szünnapokat
a könyvtár-igazgató meghallgatása után az
egyetemi tanács állapítja meg.
5. §. A könyvtár tiszti személyzetét teszik:
az Igazgató, egy könyvtárőr, egy könyvtártiszt,
két napidíjas, két könyvtári szolga; ezekhez az
Erdélyi Múzeum-Egylet részéről járul egy segédőr s egy szolga.
Jegyzet. Mai személyzet: egy igazgató, két könyvtárőr, 2 könyvtári segédőr és egy könyvtári segédtiszt,
10
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kikhez az egyetem egyéb alkalmazottai közül díjnokok,
altisztek és szolgák csatlakoznak.

6. §. Fizetési osztály tekintetében kinevezésükkor az igazgató a VI. osztályba, az -őr VII., a
könyvtártiszt a IX. osztályba tartozik.
Jegyzet.
Jelenleg az igazgató a VI. (V. B) fizetési osztályba; a könyvtárőrok közül' egy a VII. (a VI. B ) ;
egy pedig a VIII. fizetési osztályba; a könyvtári seigédőrök a IX. fizetési osztályba, a könyvtári segédtiszt pedig
a X. fizetési osztályba tartozik.

7. §. A könyvtári személyzet javadalmazása
az 1893: IV. és 1904:1. t.-c. határoamányai szerint áMíapíttati'k meg.
Ezenkívül a tiszti személyzet a szolgálati
idő tartamához mért s a nyugdíjba beszámítandó
ötödéves korpótlékokban részesül. És pedig az
igazgató 5 évenként 600 kor., a könyvtárőr és
tiszt pedig 5 éveknénit 400—400 koronányi évötödös pótlékot élvez, úgy hogy az igazgatónak
3000 koronánál, az őrnek és tisztnek pedig
egyenként 2000 koronánál több pótlék nem adható. Az évötödös pótlékokat a könyvtárőrök és
tisztek a könyvtári személyzet állományában
ezen minőségükben való előléptetés esetében is
megtartják.
Jegyzet. Az 1925. évi 7000. sz. kormányrendelet a
könyvtári személyzetnek ezt a régi jogát nem élesztette
fel s a könyvtár személyzete az állami tisztviselők számára ugyanott 'megállapított fizetéseket élvezi.
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A szolgaszemélyzet a többi egyetemi szolgákkal egyenlő illetményben részesül.
8. §. A könyvtári tisztviselők és szolgák 40
.évi szolgálat után teljes nyugdíjra tarthatnak
igényt, egyébként nyugdíjuk, végkielégítésük,
s az özvegyek és árvák illetményei tekintetében
az 1885. évi XI. t.-c. rendelkezései alkalmazandók.
Jegyzet. Főskolai végzettségű könyvtári alkalmazottakat az ott körülírt feltételek mellett természetesen megilletik az 1912. évi LXV. t.-c.-ben, alapuló kedvezményeik.

9. §. A könyvtári igazgatót, az egyetemi
tanács javaslata alapján a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére Ó császári
és apostoli királyi Felsége, a többi könyvtári
tisztviselőket pedig a könyvtári igazgató meghallgatása után az egyetemi tanács előterjesztésére a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter nevezi ki.
'
A felügyeletet a könyvtár összes ügyeit illetőleg és a fegyelmi hatóságok ia könyvtár tiszti személyzete felett első fokban az egyetemi tanács
gyakorolja. A szolga-személyzet első fokban az
igazgató, másod-fokban az egyetemi rector áll.
10. §. A könyvtári igazgatónak és a rendes
tisztviselőknek évenként hat heti, a szolgáknak
két heti szabadságidőhöz van joguk a nyári
szünet alatt, melyek azonban a rector előleges
jóváhagyása mellett úgy osztandók be, hogy -a
könyvtár működése fenn ne akadjon.
11. §. A könyvtárt illető bármely ügyben
10*
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csak a könyvtári igazgató véleményének meghallgatása után történhetik intézkedés.
12. §. A könyvtári igazgató a vallás- és
közoktatásügyi minisztériummal és minden más
hatóságokkal az egyetemi tanács útján érintkezik.
13. §. A könyvtári összes ügyvitelt az
egyetemi tanács által a vallás- és közoktatásügyi miniszter helybenhagyásával kiadott könytári Utasítás szabályozza.
Jegyzet.
Egyetemi könyvtárak részére
törvényhatósági kiadványok megküldéséről az 1896. évi 102.903.
sz. BM. rend. (1907. év R. T. I. 120.) intézkedik.

23. A kolozsvári m. kir. Ferencz József Tudományegyetem Bölcsészet-, nyelv- és történettudotmányi karának semináriumi szabályzata.
(Jóváhagyatott a vallás- és közoktatásügyi m. kir. Miniszter úrnak 1902. évi április hó 16-án 13.439. sz. alatt
keit rendeletével.)

1. §. A bölcsészet-, nyelv- és történettudományi seminariumai négy szakcsoportra oszlanak, u. m.:
1. bölcsészeti és neveléstudományi,
« 2. classica philologíai,
3. modern philologíai és
4. történelem-földrajzi szakcsoportra.
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Ezek közül a modern philologiai csoport a
következő két osztályra szakad:
a) magyar nyelvtudomány az összehasonlító finn-ugor nyelvészettel, magyar irodalomtörténet és ural-altaii nyelvészet;
b) teuton, román és francia phiilologia.
E két osztály mindenike külön, önálló vezetés alatt áll, külön könyvtárra! rendelkezik;'
minden osztály legidősebb vezető tanára könyvtárnokát önállólag nevezi ki, saját felelősségének
tenhe alatt. A két osztály csak annyiban függ
össze, amennvibem közös helyiségben működik
s amennyiben a közös évi javadalom felosztásának megállapítása kívánja.
A történelem-földrajzi szakcsoportok osztályai a következők:
a) magyar történelem;
b) egyetemes történelem;
c) régészet;
d) földrajz.
Jegyzet. Bölcsészettudományi Kar intézetei jelenleg: 1. Philosophiai intézet; 2. Pedagógiai intézet; 3.
Latin philologiai intézet; 4. Görög philologiai intézet;
5. Ókori művészettörténeti intézet; 6. Magyar nyelvtudományi és összehasonlító finn-ugor nyelvészeti intézet;
•7. Magyar irodalomtörténeti intézet; 8. Urai-altáji phikrlogiai intézet; 9. Indogermán meylvészeti intézet; 10. Német
philologiai intézet; 11. Francia philologiiai intézet; 12.
Magyar történelmi intézet; 13. Magyar imíívelődéstörténelmi intézet; 14. Ükori történelmi intézet; 15. Közép- és
újkori történelmi intézet; 16. Archaeologiai intézet ós
gyűjteménytár; 17. Földrajzi intézet,
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2. §. A seminariumok célja: egyetemi hallgatókat a tudományos kutatás módszerébe bevezetni.
3. §. A kar minden rendes tanára kötelező
órai beszámítással, hirdethet és tarthat az illető
helyiségben, vezető tanári minőségben, félévenként seminariumi gyakorlatokat.
4. §. A vezető tanárok gyakorlataik iránya,
berendezése, tárgya, egyáltalában a szellemiek
tekintetében teljes önállósággal intézkednek.
5. §. A gyakorlatokban rendszerint résztvehetnek az egyetemi rendes hallgatók közül, a
III. semesteren kezdve, azok, akiket a vezető
tanár fölvesz.
6. §. Az egyes szakcsoportokban, illetőleg
a modern philologiai osztályokban működő tanárok maguk közül elnököt választanak, két
évre szóló megbízatással. Az elnök az egyes
csoportok, illetőleg osztályok közös érdekű
ügyeit vezeti, a szaktanárokat szükség esetén
értekezletre hívja össze, ezeken elnököl; a seminariumi átalányt az állami pénztárból átveszi,
annak illető részelit a szaktanároknak kiadja
s ezék számadásait az év végen a magáéhoz
csatolván, a kar dékánja útján a közoktatásügyi
kormányhoz fölterjeszti; a fölvételek lezártával
a szakcsoport tagjainak jegyzékét megküldi a
kar dékánjának.
7.
A közoktatási kormánytól az egyes
tanszakok számára utalt összeget a vezető
tanárok a saját belátásuk szerint választandó
könyvek vásárlására fordítják. A közös haszná"
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latra szánt könyvek, mint szótárak, encyclopaediiák stb. vásárlását az egy csoportba, 'illetőleg
az egy osztályba tartozó vezető tanárok, élnökilkkel egyetértően, határozzák meg és elnöki
elszámolás mellett, a közös szükségletre szánt
átalányból fedezik. A vezető tanárok a nagymél't. közoktatásügyi miniszter úrhoz intézett
számadásaiikat az évi átalányról, minden év
március- hónap 1-éig, az elnöknek kézbesítik.
Jegyzet. A költségvetési év megváltozásával e határidő szeptember hó l-re tolódik át. A gyakorlatban a
számadások a gazdasági hivatallal ejtendők meg.

8. §. A közös seminariumi helyiségekben levő
dolgozó'helyek felosztandók, a hallgatók számához képest, arányosan a vezető tanárok között.
E helyeket az illető tanár belátása szerint, de
az 5. §. értelmében választott hallgatók használatára bocsátja és pedig nemcsak abban a félévben', amelyben tényleg 'gyakorlatokat hirdet és
tairt, hanem a 'következő félévekre is.
9. §. Ha ugyanabban: a félévben egynél több
tanár tart a közös helyiségben seminariumi
gyakorlatokat, az órák úgy osztandók be, hogy
ne ütközzenek össze. Az egyik tanártól kitűzött
időben a többi tanártól fölvett hallgatóik közüli
azok, kik az illető tanártól nem vétettek föl az
illető gyakorlatokra, nem lehetnek jelien.
10. §. A seminariumi gyakorlatok, egy tudományszakból két óráig, rendes egyetemi órák
számába mennek mind a tanárra, mind a hallgatókra nézve,
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11. §. A gyakorlatokban való részvételt s a
helyiségek hsználatát a vezető tanár félévenként engedélyezi, -kifogás alá eső tagokat azonban félév közben is kizárhat.
12. §. Az elnök, amennyiben felügyelete
alatt közös használatú könyvek állanak: ezeknek, — a vezető tanárok pedig szakkönyvtáraiknak állandó és közvetlen kezelését, saját felelősségük alatt, egyes hallgatóikra bízhatják.
13. §. A seminariumi helyiségek és fölszerelések a tagok használatára állanak naponként
reggel 8 órától este 9 óráig. A közös seminariumi helyiségekihez minden tag külön kulcsot
kap, amelynek elvesztése esetén a kulcsnak, valamint esetleg az átalakítandó zárnak és a kellő
számú kulcspéldánynak költségeit az illető tag
hordozza. Aki nem tagnak adja át a kulcsát,
örökre kizáratiik. Akii nem kíván többé tagja lenni
a seminariumnak, köteles kulcsát visszaadni.
14. §. Fölvételkor minden tag köteles a vezető tanár kezébe 10 koronát letenni, amely
összeg biztosítékul szolgál a seminariumi vagyon
megkárosítása ellenében és amelyet az illető tag
a félév végén, a fölmerült kár esetén levonással,
kap vissza.
A könyvekért a tagok, a letéti összeg erején
felül "is, egyetemlegesen felelősök.
15. §. Seminariumi tagok leckekönyvét a kar
dékánja csak -abban az esetben hitelesíti, ha a
vezető tanártól kiállított és a szakcsoport vagy
osztály elnökétől láttamozott igazolványt mutat
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föl arról, hogy az illetőnek a seminiariommal
szemben> nincs anyagi kötelezettsége.
16. §. Könyvek a seminauiumi helyiségből ki
nem vihetők, kivéve a vezető-, illetőleg elnöktanár engedélyével a tanárképző intézet céljaira.
17. §. Ügykezelési és házszabályok az egyes
csoportok hatáskörébe utaltatnak.
24. A m. kir. Ferencz József Tudományegyetem
Gazdasági Bizottságának szervezete, ügyköre
és ügyrendje.
1. .§. A m. kir. Ferencz József Tudományegyetem Tanácsa az Egyetem gazdasági ügyeinek mennél szabályosabb Intézése s anyagi eszközeinek menníél célszerűbb felhasználása érdekében, az Egyetem kebelében „A m. kir. Ferencz
József Tudományegyetem Gazdasági Bizottsága" elnevezéssel karközi bizottságot létesít s
annak szervezetét, ügykörét és ügyrendjét az
alábbiakban állapítja meg.
2. §. Az Egyetem Gazdasági Bizottsága az
Egyetemi Tanácsnak véleményezésre, ellenőrzésre és a szükséghez képest kezdeményezésre
alakított szerve általában az Egyetemnek minden gazdasági és anyagi vonatkozású ügyeiben
és kérdéséiben, mélyek akár intézés vagy eldöntés, akár ellenőrzés, akár a felettes hatóságokhoz történő véleményes előterjesztés szempontjából, az Egyetemi Tanács hatáskörébe tartoznak.
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3. §. Mint. véleményező szervnek, kötelessége az Egyetemi Gazdasági Bizottságnak az
Egyetemi Tanács által időnkint elébeutalandó
egyetemi gazdasági és anyagi ügyeket minden
rendelkezésre álló, szükség esetén pedig az
Egyetemi Tanács által külön is rendelkezésére
bocsátandó törvényes eszközzel, kivizsgálni és
eljárásának megfelelő vélemény, ill. javaslat formájában az Egyetemi Tanácsnak az ez utóbbi
által meghatározandó időpontban jelentést tenni.
, 4. §. Mint ellenőrző szerv hivatva van az
Egyetemi Gazdasági Bizottság az Egyetem
egész gazdálkodását az Egyetem ° egészének
anyagi érdekei szempontjából felügyelni s ha
szükségesnek látja, az egyetemi gazdálkodásnak
az Egyetem költségvetéseiben rendelkezésre álló
fedezetek mindenkori kereteivel s az egyes egyetemi intézmények igényeivel ez (igények indokoltságának mérve szerint összhangba hozása és
állandó összhangban tartása tekintetében az
Egyetemi Tanácsnak javaslatokat tenni.
5. §. Mint kezdeményező szerv jogosult az
Egyetemi Gazdasági Bizottság minden olyan
esetben, valahányszor az Egyetem gazdasági
anyagi érdekeinek kellő megóvása vagy előmozdítása szempontjából szükségesnek, ill. célszerűnek mutatkozik, ez érdekek biztosítására, részéről
alkalmasnak vélt javaslatokkal az Egyetemi Tanácshoz fordulni.
6. §. Az Egyetemi Gazdasági Bizottság az
Egyetem mindenkori Rectorának, ill. helyettesének elnöklete alatt, az Egyetem Karainak a Ka-
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rok rendes üléseiben három évi időtartamra választott két-két, összesen nyolc képviselőjéből áll.
Jegyzőjét a Bizottság maga választja, előadóit
a tagok sorából s az ügyek természeitéhez képest
a Bizottság elnöke jelöli ki. Tanácsadó szakértőkkel magát a Bizottság a szükséghez képest
mindenkor kiegészítheti.
7. §. Az Egyetemi Gazdasági Bizottság a
szükséghez képest bármiikor, de havonként legalább egyszer s lehetőleg a hó első felében tartja
üléseit. Az ülésről jegyzőkönyvek vezetendők,
melyek lehetőleg még az Egyetemi Tanács
ugyanazon havi rendes ülése előtt az Egyetemi
Tanács elé terjesztendő-k. A bizottság ülései
határozatképesek, ha azokon az elnök, ill. helyettese s mindegyik karnak legalább egyik képviselője jelen van. Határozatait a Bizottság egyszerű
szavazattöbbséggel hozza s a határozathozatalban szavazatával az elnök is részt vesz.
A Bizottság többségi határozatai mellett, mérlegelhetés végett a kisebbségben maradó vélemény is az Egyetemi Tanácshoz terjesztendő,
mint -amelyhez a határozatok végrehajtása körüli érdemi intézkedés tartozik.
A Gazdasági' Bizottság üléseinek ügyrendjére nézve egyebekben az Egyetemi Tanács tárgyalásainak és üléseinek ügyrendje az irányadó.
8. §. Az Egyetemi Gazdasági Bizottság,
valamint az egyes ügyek kivizsgálására s* előkészítésére kebeléből kiküldött előadók, e minőségükben az Egyetemi Tanács megbízásából és
nevében járván el, a rájuk bízott ügyekben úgy
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az egyes Karoktól, mint az Egyetem összes
egyéb szerveitől és alkalmazottaitól s írásban
vagy szóval felvilágosításokat kérhetnek és kaphatnak s a felvilágosítások megadására ily alapon felhívottak az ügyben magát igazoló bizottsági tagnak, ill. a Bizottságnak minden, az ügykívánta tekintetben, útbaigazítására lenni kötele zvék.
9. §. Amennyiben, az Egyetem valamely
gazdasági természeti ügyének vagy ügycsoportjának irányítását, akár valamely eddig fennállott
gyakorlatból folyóan (klinikai bizottság), akár az
Egyetemi Tanács jövőben hozandó valamely
határozatából, valamely sajátos szerv végzi, ill.
végezné,' — az Egyetemi Gazdasági Bizottság
léte és működése az imént említett ily szerveknek működését és ügykörét érdemben nem érinti,
viszont azonban ezek az akár állandó, akár időleges egyetemi gazdasági szervek sem érintik
és érinthetik az Egyetemi Gazdasági Bizottságnak azt a kezdeményező és azt a tájékozódási
jogát, mellyel ezt a Bizottságot, egyrészt működésének jogi természetéből folyóan s másrészt
munkásságának eredményessége érdekében, a
jelen Szabályzat 4. pont, 5. pont ós 8. pont §-ai
felruházzák.
10. §. .E szabályzat elfogadásával a benne
foglalt határozatok azonnal életbe lépnek.
Jóváhagyatott a m. kir. Ferencz József Tudományegyetem Tanácsának 1925. évi október
hó 28-án tartott II. rendes ülésében hozott egyhangú határozatával,
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Jegyzet. 1. Intézetek és tanszékek átalányait, nemkülönben az ugyatilyen célokra engedélyezendő rendkívüli javadalmakat az intézetek és hivatalok igazgatóinak, illetve főnökeinek biztosított rendelkezési jog fenntartásával az Egyetemi Gazdasági Hivatal kezeli és
számolja el (a 94.093/1911. sz. vkm. leirat) a következő
módozatok mellett:
1. Az intézeti igazgatónak az átalány felhasználása
tekintetében a rendelkezési joguk megmarad, a gazdasági
hivatal az igazgató utalványa nélkül az átalányok terhére nem teljesíthet fizetést.
2. A Gazdasági- Hivatal rendelkezésére álló hitelösszegről utalványozóknak havonkint ihitelkimutatást
küld. Túlkiadások csakis külön miniszteri engedély alapján eszközölhetők.
3. A Gazdasági Hivatal a nyugtákat az utalványozó
által rávezetett utalvány alapján kifizeti és elkönyveli.
4. A Gazdasági Hivatal csak akkor szólhat bele
az utalványozóknak az átalányok felhasználását illető
rendelkezéseibe, ha ezek valamely törvényes rendelkezésbe, vagy szabályba ütköznek. Viszont az utalványozók sem jogosultak a számadás vezetésébe avatkozni.
5. Az egyes átalányok között hitelátruházás nincs.
6. Apró kiadások fedezésére az utalványozók bizonyos összegű átalányt vehetnek igénybe, melyről az év
vegén részletes elszámolási jegyzék adandó a Gazdasági Hivatalnak.
7. A kifizetés és elszámolás körül felmerülő kétségek vagy ellentétek esetén a minisztérium dönt.
2. Intézetek részére az évi átalányban fedezetet
nem találó megrendelésekhez szükséges összegek enge-
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délyezése, ha indokolt körülmények azokat szükségessé
teszik, mindenkor előzetesen kérelmezendő. (60.890/19.061—
906. X. I. vkm. sz.)
3. Intézeteik és klinikák, nemkülönben a 'hivatalok
átalányszámadásaira vonatkozólag a vkm. számvevőség
felhívta az illetékes hatóságokat, 'hogy számadásaikat
ezentúl nem a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter
úrhoz, hanem a számvevőséghez
címezve, küldjék be a
rendes szolgálati úton. (6751/1907. V. 10. vkm. szv. sz.)
4. Következő évi átalány terhére az előző -években
gyökerező kiadások nem számolhatók el, mert valamely
évi átalány terhére csak az ugyanazon évben történt beszerzések költsége nyerhet elszámolást. (9554/1903. és
8652l'1910. vkm. sz.)
5. Leltári napló eredetije az intézetben megőrzendő
és folytatólagosan vezetendő. (12.193/1909. vkm. sz.)
Pótló leltári napló első tételét mindig az elmúlt évben helyesnek talált leltári .napló darab é s érték szerinti
végösszegének kell képeznie. (5765/1909. vkm. sz.)
Pótló leltárba ,a leltári tárgyak az elszámolásnál
mindenkor nettó értékben veendők fel, tehát szállítási,
csomagolási s kezelési költségek a tárgyak tiszta értékéhez nem adandók hozzá; a szállítók által netán nyújtott százalékos engedmény pedig a tiszta értékből nem
vonandó le. (22.333/1909. vkm. sz.)
Selejtezésekhez
a leltári állományban mindenkor
miniszteri engedély szükséges. (20.906/1910. vkm. sz.)
Takarítási munkákat — az ablaktisztítás kivételével —
kizárólag az állandóan alkalmazott egyetemi szolgai é s
cselédszemélyzet tartozik ellátni. Napszámos munkaerő
csakis húsvét és karácsony, valamint a nyári nagy szünidő alatt rendezendő nagytakarítás alkalmával külön
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megrendelés alapján vehető igénybe, (1275/1910. vkm.
számvevőségi szám.)
Szotgaszemólyzetnek
szellemi
kvalifikációit nem
igénylő minden munkára és az egész nap folyamán rendelkezésre kell állania; ennek folyományakép a szolgák
nem valami egyetemi intézet szolgáivá, hanem egyszerűen
csak egyetemi szolgává nevezhetők ki (a 3378/1900. sz.
vkm. leiratból.)

25. Klinikai bizottság.
Szabályzata átdolgozás alatt.
26. Egyetemi torna és vivóintézeti bizottság.
Úgy alakíttatik, hogy minden kar egy tagot
jelöl ki a Bizottságba, melynek elnökét időrőlidőre a Tanács jelöli kii,
A Bizottság hatáskörébe tartozik az ifjúság
összes testnevelési üegyeineik felügyelete és irányítása. E hatáskört elsősorban a Tanárelnök
tölti be, a Bizottság támogatásával. Kötelessége
elsősorban az Egyetemi Tanács 1925. évi június
havi X. rendes ülésén elhatározott kötelező testnevelés végreihaíjliáisá't' teíltenőriizuiii; a (testnevelési célokra befolyt jövedelmek gazdaságos és a
sport egészének érdekeit célzó felhasználásáról
gondoskodni, a testnevelési ügyekkel megbízott
lector munkásságát figyelemmel kísérni és a
szükséghez képest őt megfelelő utasításokkal
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ellátni. Továbbá: az ifjúság sportegyesületeinek
(mint különösen a Kitartás Egyetemi Aathleti'ka'i
Klubnak,az Egyetemi Hajós Egyletnek stb.) tevékenységét ellenőrizni s az alapszabályszerű
utalványozásokat eszközölni; végül az egyetem
sportimtézményeinek, jelesül a torna- és vívótereimnek és az ujszegedii sporttelepnek fentartásáróli gondoskodni.
Jegyzet. Mind e működésében a Bizottság az Egyetemi Tanácsnak van alárendelve, s annak időnként jelentéseket kelj tennie és működéséről elszámolnia.

27. Egyetemi sajtóbizottság.
Létesíttetett az 'Egyetemi Tanács 1925. évi
szept. hó 7-én tartott II. rk, ülésében. Tagjai
minden kar részéről egy rendes és egy póttag.
Elnökét a Tanács jelöli ki.
A Bizottság vagy a Tanács felhívására vagy
egyébként szükséghez képest tanácskozik s tesz
a Tanácsinak javaslatokat.
Munkaprogrammja egyfelől a különféle
egyetemi nyomtatványok (Tanrend, Fasciculi,
Almanach, stb.) kiadására vonatkozó javaslatok
elkészítése, másfelől az egyetem érdekeit érintő
sajtóközlemények szövegének előkészítése.
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28. A m. kir. Ferencz József Tudományegyetem
Diákjóléti és Diákvédő Irodájának szervezeti
szabályzata.
(Jóváhagyatott az egyetemi Tanács 1685/922—23. számú
határozatával.)

1. Az egyetem Tanácsa az egyetemi ifjúság
jelenlegi igen súlyos anyagi helyzetében! különösen is átérezve annak igazságát, hogy a tanuló
ifjúságtól megfelelő tanulmányi
eredmények
csakis az esetbén várhatók, ha az egyébként
tehetséges, de szegénysorsú ifjak, közöttük elsősorban a megszállott területekről hozzánk jövők,
az anyagi gondoktól mennél nagyobb, mértékben
íüggetleníttetnek s ha úgy ezek, mint általán az
egész egyetemi ifjúság erkölcsileg is kellő gondozásban, támogatásban és védelemben részesíttetnek, — elhatározza" hogy az egyetem kebelében „Diákjóléti és Diáikvédő Irodát" szervez.
2. Ennek az irodának feladata leend egyrészt az egyetem kebelébe tartozó ifjúság erkölcsi gondozása és védelme, másrészt a tehetséges és szorgalmasi, de szegénysorsú egyetemi
ifjaknak, közöttük a megszállott területekről jövőknek különösen is: anyagi támogatása.
3. Egyik feladatához képest az iroda, mint
diákvédő intézmény: az egyetem összes halk
gatóit erkölcsi és tanulmányi szempontokból
nyilvántartja, őket e végből alkalmasan kiválasztott társadalmi szervei útján, főleg amikor az
egyetem székhelyétől távol élő szülők gyerme11

t
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keiről van szó, gondozásba vészi, az egyetem
hallgatóinak erkölcsi védelmet vagy támogatást
igénylő ügyeikben rendelkezésükre áll, nekik
tanulmányaik és netáni tanulmányi kedvezményeik tekintetében célszerű felvilágosításokat és
tanácsokat ad, valamint gondoskodik arról, hogy
azok az ifjak, kik az egyetem kötelékébe lépni
óhajtanak, az egyetemi tanulmányokról általában s az őket egyetemi tanulmányaik szempontjából érdekelhető helyi viszonyokról (lakásügy,
élelmezés, tankönyvkérdés, diákjóléti intézmények stb.) kellő időben mennél alaposabban tájékozódhassanak.
4. Másik feladatának megfelelően az iroda,
mint diákjóléti intézmény, az egyetem hallgatóit
és az egyetemre jövő ifjakat anyagi helyzetük
szempontjából nyilvántartásba veszi, számontartja a már meglevő diákjóléti intézményeket
s ezek anyagi teljesítőképességét, a különféle
diákjóléti intézmények révén nyerhető kedvezmények felől az egyetemi ifjúságot rendszeresen
és állandóan tájékoztatja, a diákjóléti intézmények vezetőségének a szegény sorsú ifjak támogatására s az intézmény anyagi teljesítőképességének fokozására javaslatokat tesz, a lehetőséghez képest s az eddigi diákjóléti intézmények
anyagi forrásainak érintése nélkül új diákjóléti
intézményeket létesít, illetőleg a .szegénysorsú
egyetemi ifjak segélyezésére újabb forrásokat
megnyitni, újabb' eszközöket összehozni törekszik
s a közvetítésével összehozott vagy egyébként
intézkedése alá utalandó anyagi segélyeszközök
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igazságos, méltányos és célszerű felhasználásáról határoz.
5. Áz iroda szervei részben kebelbeliek s
hivataliak, részben külsők s társadalmiak.
Kebelbe! szervei: az iroda elnöke és titkára,
társadalmi szervei: az arra felkérendő és vállalkozó úrak és hölgyek sorából alakítandó egyes
bizottságok s az egyetemi ifjúsági egyesületek
képviseleteinek bevonásával alakítandó ifjúsági
bizottságok.
6. Az iroda elnökét az egyetem nyilvános
rendes tanárai sorából az agy etem Tanácsa választja és bízza meg. Az iroda titkárát az egyetem irodai személyzetének létszámából az elnök
javaslatára az egyetem Rectora rendeli ki.
Ugyancsak áz egyetem Rectora s ugyancsak az
elnök javaslatára rendeli ki az iroda altisztjét,
ill. szolgáját is, az egyetem altisztjeinek létszámából.
Az iroda elnöki tisztével megbízott s azt
elfogadó tanár, elnöki tisztét mindaddig, míg mint
tanár az egyetemen működik, illetőleg önkéntes
lemondásáig, megtarthatja. Az iroda titkárát és
altisztjét, szükség esetén, az elnök előterjesztésére, illetőleg meghallgatásával az egyetem
Rectora hívja vissza és osztja be egyéb szolgálatra.
Az iroda szerveiül működni hivatott urakat
és hölgyeket, valamint az egyetemi ifjúsági
egyesületek képviselőit, az egyetemi Tanácsnak
t e endő jelentés után, az iroda elnöke kéri fel és
szervezi be működésre.
11*
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7. Az elnök vezeti az irodát, kezeli ennek
anyagi ügyeit s határoz a döntést igénylő ügyekben. Működésében- az egyetemi Tanács ellenőrzése alatt áll s működéseért az egyetem Tanácsának felel. Az elnök, mint diiákvédekni és
diákjóléti ügyekben az egyetem Tanácsának
megbízottja, ily ügyekben legalább is egyik megbízottként mindenkor képviseli az egyetemet,
illetve annak Tanácsát. Az elnök, az egyetemi
Tanácshoz való viszonylatánál fogva, köteles
minden félévben legalább egyszer az iroda .működéséről a Tanácsnak részletes jelentést tenni,
továbbá minden oly tanácsi tárgyban, mely az .
iroda ügykörét érinti, köteles és jogosult az egyetemi Tanács ülésein, a határozathozatalban Yaló
részvétel joga nélkül megjelenni, ott az ügykörébe tartozó javaslatokat előterjeszteni s a
Tanács által befcívánt felvilágosításokat megadni. Az elnök az iroda ügykörét illetőleg, az
egyetem fölöttes hatóságaival az egyetem Tanácsa útján, másokkal mint az egyetemi Tanács
megbízottja közvetlenül is levelezhet.
8. Az iroda titkára, az elnök segéde, az iroda
munkálataiban s az (irodánál betöltött tisztének
tartama alatt és határai között, az irodába kirendelt altiszttel együtt, az elnök rendelkezése alatt áll.
9. Az iroda társadalmi szervei, részint egy
kezdeményező, részint egy végrehajtó bizottságba tömörítve az elnök, irányítása mellett látják el teendőiket.
10. Az iroda dologi szükségleteiről, ameny-
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n-yiihen ezek az iroda legalább 2 szobából álló
helyiségének kiarbahbzatalára, bebútorozására,
telefonnal s csengővel felszerelésére, fűtésére,
világítására, karban tartására, irodai szerekkel
ellátására vonatkoznak, az egyetemi Tanács,
egyebeikben pedig (imint speciális irodai nyomtatványok, portóköltségek stb.) maga az iroda
gondoskodik. Levelezéseit az iroda a saját költségén ugyan, de hivatalos egyetemi levelezésként
bonyolítja le, hogy ilykép az irodából kimenő
levelek postára tétele igazolható és portójuk
pontos elszámolása okmányilag igazoltan eszközölhető legyen. Amennyiben a hivatalos levelek portómentessége netán visszaállíttatnék, ez
a portómentesség az iroda levelezéseire is kiterjeszthető lesz.
11. Az iroda személyi kiadásairól, nevezetesen az iroda vezetőjének és alkalmazottjainak, rendkívüli munkálataikért, méltányos jutalmazásáról, megfelelő módon az egyetemi Tanács
gondoskodik.
12. Az iroda bevételeit képezik:
a) az egyetem Tanácsa által a Tanács rendelkezési alapjából félévenkin t felajánlandó
összegek:
b) az egyetem karai által a karok rendelkezési alapjaibői féllévenként előre felajánlandó
összegek;
c) az Egyetem Barátainak Egyesülete által
az iroda céljaira időmként felajánlandó összegek;
d) az egyetem összes hallgatóitól minden
beiratkozás alkalmával a Tanács által a beírat-
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kozások ideje előtt meghatározandó tételben
diákjóléti és diákvédelmi célra a quaestoránál
befizetendő összegek;
e) minden, az egyetemihez diiákvédeltmi vagy
diákjóléti célokra bárhonnan befolyó összeg,
amennyiben adományozója az adomány címzettjéül neim valamely oly diákjóléti intézményt jelöl
meg, mely az irodának közvetlen intézkedési és
számadási körén kívül esik;
f ) az iroda és az irodával kapcsolatban működő társadalmi szervek gyűjtési vagy egyéb
diákjóléti és diátovédelmi célú akcióiból befolyó
összegek.
13. Az iroda ügykezelése általában a közigazgatási ügyvitel elvei szerint eszközöltetik;
az iroda bevételeiről és kiadásairól, a bevételek
metán® előleges gyümölcsöztetésóről okmányolt
számadások, vezetendőki, amelvekért csakúgy,
mint az iroda kezelése alá jutó öszegekért és értékekért, az Egyetem Tanácsának az elnök
felelős.
14. Az egyetemmel kapcsolatos s már fennálló diákjóléti intézményeknek szervezetét s jogkörét s ezek vezetőinek eddigi hatáskörét az
iroda nem érinti..
15. Üj diákjóléti intézmények szervezése
akár az egyetemen, akár az egyetemi ifjúság
tanácsilag elismert szervezetei részéről, csak az
iroda közbejöttével eszközölhető, az egyetem
kebelében már fennálló diákjóléti intézmények
vezetőségei p'edig utasíttatnak, hogy a diákjóléti
és diákvédelmi irodának az iroda részéről igény-
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leindő felvilágosításokat s adatokat mindenkor
adják meg s hogy működésüket az irodával összhangban és azt mindenben támogatva fejtsék ki.
16. Az iroda szervezése tárgyában, hozott
e határozatokról a Tanács az egyetemi karokat
azzal a felkéréssel értesíti, hogy netánii kiegészítő javaslataikat megtenni szíveskedjenek,
egyébként pedig az irodát, mely az egyetem és
ifjúság legfontosabb érdekeit van hivatva szolgálni, minden rendelkezésükre álló eszközzel s a
legmelegebb jóindulattal támogassák.
Jegyzet. Az intézet szervezője és vezetője dr. Szandtner Pál ny. r. tanár.

29. Kivonat a Magyar Királyi Ferencz József
Tudományegyetem Barátai Egyesületének —
163.751/1924. B. ü. min. sz. a. láttamozott —
alapszabályaiból.
1. és 2. §. Az Egyesület címe és székhelye:

Az Egyesület címe: A Magyar Királyi Ferencz ' József Tudományegyetem Barátainak
Egyesülete. Székhelye: a m. kir. Ferencz József
Tudoimány'egyetem székhelye.
4. §. Az Egyesület célja:

a) A Kolozsvárról menekült és Szegedre
helyezett M. Kir. Ferencz József Tudomány-

-
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egyetem munkájának m'inden irányú támogatásával a magyar tudományos élet fejlesztése.
b) A Ferencz József Tudományegyetem
tudományos törekvéseit a magyar kultura javára
előmozdítani akaró társadalomnak és az egyetem
volt polgárainak az Alma Mater szeretetében
való egyesítése abból a célból, hogy az Egyetem
székhelyén és környékén az egyetem munkáját
megértő, méltányló, támogató é s az önzetlen
kutató tevékenységet élesztő előföltételek kifejlődhessenek.
c) Az egyetemi ifjúság támogatása tanulmányaiban és Megélhetése tekintetében.
5. §. E célok megvalósítása érdekében.

a) Kutató alapot létesít oly céllal, hogy
azzal az egyetem különböző intézeteiben folyó
és a szűkre szabott rendes állami átalányból nem
fedezhető tudományos vizsgálatokat, műszerek,
vegyszerek, köny vek beszerzésével és a tudományos szempontból valóban értékes kutatások
közlésének "lehetővé tételével, előmozdítsa.
b) Előadásokat rendez, melyeken az egyetemen folyó kutatásokról és a tudomány fontos
előhaladásáról számol be s ezzel ébren tartja az
érdeklődést a tudományos munka iránt.
c) Folyóiratot ad ki, melyben az Egyetem
és az Egyesület életéről közöl közhasznú tudósításokat.
d) A tagoknak egyetemi és tudományos
ügyekben felvilágosítással szolgál.
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e) Lehetővé teszi, hogy az egyetem volt polgárai tanulmányaik végeztével is az egyetemmel szoros kapcsolatban végezhessenek értékes
és tudományos vizsgálatokat.
f ) Initernáftusok létesítését és berendezését
előmozdítja.
6—9. §§. Az Egyesület jövedelmei:

a) A tagok évi járulékali; b) az alapítványok
és alapok kamatai; c) egyéb jövedelmek. Az
egyesület az alapító tagok által befizetett tőkék
egész összegéből és a közgyűlés által e célra
rendelt egyéb jövedelmekből törzsvagyont gyűjt,
melynek csak kamatait szabad, felhasználni.
11—14. §§. Az Egyesület tagjai:

1. Tiszteletbeliek; 2. alapítók; 3. rendesek.
1. Tiszteletbeli tagokul oly bel- és külföldi
tudósok vagy társadalmi kiválóságok választhatók, kik az Egyesületnek különös díszére szolgálhatnak.
2. Alapító tag az, ki az Egyesület céljaira
egyszersmiindenkorra egy összegben nagyobb
alapítványt tesz le. Az alapítvány legkisebb öszszegét évről- évre a közgyűlés állapítja meg.
(Jelenleg 500.000 K.)
3. Rendes tag minden magyar állampolgár
lehet, ki az Egyesület céljait helyesli és a közgyűlés által évenként megállapított évi tagsági
díj fizetésére kötelezi magát. (Ez idő szerint
20.000 korona.)
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15-16. §§. A tagok felvétele. ,

Aki az Egyesület tagja kíván lenini, ezt a
szándékát írásban jelenti az Egyesület főtitkárának, aki azt a legközelebbi ülésen a választmánynak — a felvétel ügyében való döntésre — előterjeszti. Külföldi honosok csak belügyminiszteri' engedéllyel, kiskorúak gyámi hozzájárulással
vehetők fel; iskolai fegyelem alatt állók tagok
nem lehetnek.
17—19. §§. A tagok jogai és kötelességei:

A tagoknak joguk van a gyűléseken, előadásokon résztvenni, a közgyűlésen — az ü. v.
elnöknek 8 náppal előre bejelentett — indítványokat tenni és a közgyűléseken szavazni. Mérsékelt áron megkapják az Egyesület kiadványait. Tagjai lehetnek az Egyesület szakosztályainak s joguk van az Egyesület gyűléseire és
előadásaira vendéget bevezetni. Amennyiben
nagykorú magyar á'llampoilgárok, az egyesületi
választásokon választók és választhatók. A jogok gyakorlásának feltétele a tagsági díjak kifizetése.
51—59. §§. A szakosztályok.

Az Egyesület tudományos tevékenységének
biztosítása érdekében -szakosztályokat létesít. Ü j
szakosztály alakítását húsz egyesületi tag írásos
kívánságára az Egyesület választmánya engedélyezi. A szakosztálynak az engedélyezéstől
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számított hat héten belül kell megalakulnia, elnököt, titkárt választania, és az egyesületi választmányba két tagot küldenie. A tisztviselők
megbízatásának módja és időtartama ugyanaz,
mint az egyesületieké. A szakosztálynak csak
egyesületi tagjai lehetnek. A szakosztály külön/
vagyont nem gyűjthet, tagsági díjakat vagy
egyéb szolgáltatást nem szedhet, az esetleges
adományokat az Egyesület pénztárába beszolgáltatni köteles. A szakosztályok szükségleteiről —
erejéhez mérten és lehetőleg arányosan — az
Egyesület gondoskodik.
60-65. §§. Helyi csoportok.

Helyi csoport minden községben, ahol legalább húsz egyesületi tag laklik, — ezek kívánságára — alakítható, a választmány kiküldöttje
által. A helyi csoport élén a csoport tagjai által
választott elnök és titkár áll. A helyi csoportok
az anyaegyesület alapszabályai szerint működnek, s megalakulásuk bejelentendő az illető törvényhatóság első tisztviselőjének.
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30. Á kolozsvári Ferencz József Tudományegyetem
1914/15. évi költségvetése.
1914/15. évi
• előirányzat

> n
S <

1913. évre
megállapitott
költségvetés

korona
KJ a d á s.
R e n d e s kiadások.

""Személyi

járandóságok:

Fizetések lakpénzek és pótlékok . 1,040.058
Tiszteletdíjak és helyettesítési dijak
28.380
Ruhailletmények
12.500
Napidijak
60.702
Jutalmak és segélyek
2.000

1.034.012
21.980
11.900
61.217

Összesen (1—5.. alrovat) 1.143.640
40.400
Családi pótlékok
'.

1,131.109
• 40.400

Együtt (I. rovat) 1.184.040

1,171.509

2.000

Dologi kiadások

2.

1.

2.

3;
4.
5.

6.

7.
8.

Utazási költségek .• . . : . . . .
Házbérek
Hivatali és irodai költségek
Az egyetemi ifjúsági kör az egyetemi gyorsíró kör, és a Mensa
academica segélyezése
Az elméleli és gyakorlati oktatás
szükségleteire
Házi szükségletek (vízvezetéki költségekre és csatornadijakra, fűtésre,
világításra, épületek és kertek
fenntartására és vegyesekre) . .
Tandijosztalékok kiegyenlítésére . .
Ösztöndijak:
2 erdélyrészi orvostanhallgató szá-

6.000

6.000

27.300

27.000

11.000

11.000

175.000

170.000

300.000

250.000

12000

10.000

11.000

10.000
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1914/15. évi
elöirányzat

1913. évre
megállapitott
költségvetés

korona
mára 630 K
20 ösztöndíj a 4 kar
„ hallgatói számára 600K
Ösztöndíj a bábanövendékek számára . . .
Helyettesítésekre . . .

.1.260. K
12.000 K
3.000 K
2.000 K

18.260

18 260

Összesen .

559.560

503.260

Rendes kiadások összege .

1,743.600

1,674.769

Rendkívüli kiadások.

Átmeneti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

kiadások:

A bölcsészeti, nyelv- és történettudományi kar szemináriumainakfolytatólagos félsz. 11. részletül .
5.000
A gyakorlati physikai tanszék félsz.
3.000
A földrajzi intézet felszerelésére . .
5.000
Az ásvány- és földtani tanszék hiányos felszerelésének pótlására .. .
2.000
A törvényszéki orvostani tanszék
pótlólagos felszerelésére
. . . . .
l.COO
A kórbonctani intézet felszerelésére
6.000
A vegytani intézet felszerelésére . ' .
10,000
A fogászati és gégészeti klinika bútorozási, felszerelési és fenntar- /II
tási költségeire átálánykép . ' .
20.000
A gyermekgyógyászati intézet félsz.
3.000
Az ideg-és elmekórtani intézet félsz.
2.000
(A növénytani tanszék hiányos felszerelésének pótlására)
(Az állattani int. tudományos félsz.
100.000 K 5-ik részletéül . . . .
(A vegytani int. fűtési berendezésére)
Átmeneti kiadások összege

57.000

5.000
3.000
5.000

2.000

1.000

6.000
10.000

20.000

2.000
20.000
30.000
104.000
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1914/15. évi
elöirányzat

1913. évre
megáll apitolt
költségvetés

k o r o n a
Beruházások.
Az általános kór- és gyógytani és
gyógyszertani, gyógyszerismei intézetek és az egyetemi gyógyszertár, valamint Pasteur intézet elhelyezésére szolgáló uj épület felépítésére és belső berendezésére
szükséges 1,850.000 K. V. részlete fejében
.
(Uj botanikus kert létesítésére II.
részletül)

.575.000

300.000

—

150.000

Beruházások összege

575.000

450.000

Rendkívüli kiadások összege

632.000

554 0 0 0

Kiadások főösszege 2,375.600

2,228.769

B e v é f el.
Rendes
1.
2.
3.

bevételek:

Tandijjövedelem
Az erdélyi vegy- és bányatani alap
jövedelmi fölöslege
Elárusított nyomtatványok jövedelme
és vegyes bevételek

180000

180.000

4.119

4.110

10.000

10.000

Rendes bevételek összege

191.119

194.110
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A személyzeti létszám megnevezése.
Létszám

Fizetési
osztály

5
10
1
1

V.
VI.
VII.

Nyilvános rendes tanár

7
7
1
3
4
20
12
32
1
1
1
1

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Nyilvános rendes tanár

Jogi kar.
n

n

n

„
rendkívüli tanár
Kezelőnő
Orvosi k a r .

—
—

VII.
IX.
—

n

n

n

„
rendkívüli tanár
Adjunctus
>j
Tanársegéd
Gyakornok, mütönövendék
Szülésznő
Egyetemi gyógyszerész
Gyógyszerészi vegyész
Kezelőnő

Bölcsészet, nyelv- és
történettudományi kar.
7
9

V.
VI

1

VIII.

1
1

IX.
XI.

5
4
3
1

V.
VI.
VII.
VIII.

v

1

vl

*

IX

Nyilvános rendes tanár

n

n

»

Beosztott középiskolai tanár

„

. „

Adjunctus
Tanársegéd.

Mathematikai és
természettudományi kar.

Nyilvános rendes tanár
»

n

n

„
rendkívüli tanár
Adjunctus

Létszám

3
7
4
1
2
1
4
1

Fizetési
osztály

IX.'
X.
XI.
IX.
—

IX.
—
—

Adjunctus
Tanársegéd
Beosztott középiskolai tanár
Vegyésznövendék
Vívómester
Gyakornok
Női segéd
Könyvtár.

1
1
1
1
4
1
1

VI.
VII.
VIII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Igazgató
Köriyvtárőr

ft

Beosztott középiskolai tanár
Könyvtártiszt
Kezelő
Irógépkezelőnő
Irodai, g a z d a s á g i
é s kezelési s z e m é l y z e t :

1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
2
1
1
1

VII.
X.
VII.
X.
VIII.
X.
IX.
X.
XI.
VIII.
X.
XI.
X.
X.
XI.

Tanácsjegyző
Fogalmazó
*Gondnok
Ellenőr
'Quaestor
Ellenőr
Irodafőtiszt
Irodatiszt
Irodasegédtiszt
'Füvészkerti intéző
Kertész
Segédkertész
Üvegfúvó
Egyetemi mechanikus
Mechanikus segéd

) Személyhez k ö t ö t t állás.
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Létszám

1

2
6
5
3

20
1
1

Fizetési
osztály

XI.

Irőgépkezelőnő
Praeparator
Gépkezelő fütő
Pedellus
Gépész
Laborans
Könyvkötő
Ruhatáros

Szolga személyzet.
4

48

Kapus
Szolga

Tiszteletdijak:
a vegytani előadásokért . . .
az élettani parallel
a művészettörténeti előadásért
a közegészségtan előadásáért a
jogi és mathematikai karon
a gyermekgyógyászat előadásáért
a törvényszéki elmekórtan és
lélektan előadásáért a jogi
karon
a törvényszéki orvostan előadásáért a jogi karnál . . .
a szövettan előadásáért . . .
az angol, francia, olasz, németnyelv, szépírás és rajz tanítóinak jutalomdija
irómester a bábák részére . .
államszámviteltani előadásokért

2.000 K
2.000 „
400,,

1.200 „
1.000 „
600 „
1.200 K
5.000 „

5.600

300:

2.4oo;

12
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31. A kolozsvári Karolina országos kórház és
egyetemi klinikák 1914/15. évi költségvetése.
1914/15 évi
elóirányzat

> <
2
&

róna

Kiadás.
1.

2.

1913. évre
megállapitott
költségvetés

Rendes kiadások.

Személyi

járandóságok:

Fizetések, lakpénzek és pótlékok
Tiszteletdijak
Ruha illetmények
Napidijak és cselédadók
. . . .
Jutalmak és segélyek

77.297
1.1C0
11.170
134.835
1.500

78.249
1.100
11.450
135.186
1.500

Összesen (1—5. alrovat)
Családi pótlék

225.902
7 300

227.485
. 6.400

Együtt (1. rovat)

233.202

233.885

9 000
255.000

9.000
255.000

201.000

200.000

Dologi

kiadások:

Vízfogyasztás
Fűtés, világítás
Hivatali, irodai és házi szükségletek
hivatali és irodai költségekre, nyomtatványok. ra, telefondijakra stb. . 10.000
ágy- és ruhanemüekre . 70.000
bútorzat és felszerelésitárgyak pótlására és
karbantartására . . . 25.000
mosás
12.000
épület és kert fentartás,
tisztogatás
70.000
fuvarozási és
temetési
költségek
8.000
csatornázási és szemétfuvarozási illeték . . 6.000

:
K
„
„
„
„
,,
„
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1913. évre
megállapiiott
költségvetés'
r o 11 a

1914/15. évi
elöirányzat
k

Elméleti és gyak. okt. szükségletei:
gyógyszerekre és gyógyanyagokra
. . . . . 56.000 K
orvosi eszközök pótlására
és karbantartására . . 17.000 „
laboratóriumi, fényképészeti, Röntgenkisérleti,
állattartási szükségletekre
17 000 „
bonctani szükségletekre 1.000- „
klinikai könyvszükségletekre
2.000 „

o

93.000

89.000

Élelmezésre
Egyébb közös szükségletekre, u. m . :
kisebb klinikai, kórházi szükségletekre, fogyasztási cikkekre,
jégre stb

580.000

580.000

60.000

60.000

Összesen

1,198.000

1,193.000

Rendes kiadások összege 1,431.201

1,426.885

Rendkivüli k i a d á s o k .

• Átmeneti

kiadások

A kótházi és klinikai épületek fűtési
berendezéseinek fokozatos kicserélésére szükséges 124.000 K-ból
IV. részletül
26.000
A szemészeti klinika Operáló termében
megfelelő
fényhatások elérhetéséhez szükséges átalakítás
és beszerzés költségei . . . . .
3.500
Ágy és laboratóriumi felszerelésekre
—
Átmeneti kiadások összege

26.000

—
24.000

29.500

50.000
11*
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\

1913 évre
megállapitott
költségvetés
k o r o n a

1914/15. évi
előirányzat

^
a
«
o
j g ^

Beruházások.
A

kolozsvári
tudomány-egyetemi
ideg- és elmegyógyászati klinika
számára építendő és az általános
kór- és gyógytani intézet Pasteur
kórház céljaira is szolgálandó
főzőkonyha összes
költségeire
szükséges 177.000 K 1. részlete
fejében

50.000

—

Rendkívüli kiadások összege

79 500

50.000

Kiadások főösszege

1,510.702

1,476.885

A kórházi alap kamatjövedelme. .
A Horvát-féle alap jövedelme . . .
A kórház összes ápolási dijai . . .
Élelmezési és világítási költségek
megtérítése, kertészet jövedelme,
vegyes ,

13 049
210
660.000

13.049
210
640.000

14.996

14.996

Rendes bevételek összege

688.255

668.255

Bevétel.
. Rendes
1.
2.
3.
4.

bevételek:

A személyzeti létszám megnevezése :
Létszám

Fizetési
osztály

1
1
1

VII.
X.
XI.

Igazgató
Másodorvos
Másodorvos

t

Létszám

Fizetési
osztály

1

VIII.

Gondnok

Műszaki felügyelő mérnök

Ellenőr
1
IX.
*) Élelmezési tiszt
1
IX.
Gondnoksegéd
1
X.
Betegfelvételi irodavezető
1
X.
Élelmezési tiszt
1
XI.
Kórházi tiszt
5
XI.
Főgépész
1
IX.
Gépész
XI.
3
Kertész
2
XI.
Főkapus
1
Kapus
1
Irodaszolga
2
»
Gépápoló
2
»
Fiitő
4
ii
1
Mészáros
2
1 főápoló és 1 főápolónő
»
2
Iparos altiszt
»
1
Fürdős
7
Házmester-fütő
»
—
1
gyógyszerész
—
apáca
67
—
díjnok
9
—
6
napibéres szolga
—
14
mesterember
—
12
kisegítő munkás
—
2
házmester, házvezetőnő
—
3.
varrónő
—
2
szakácsnő
—
2
fürdős, fürdősnő
—
2
betegvezető
2
:—
szénhordó
4
éjjeli őr
71
ápoló, ápolónő
33
szolga
42
cseléd
*) Személyhez k ö t ö t t fizetési o j z t # y

32. A szegedi „Ferenez József" tudományegyetem
1926/27. évi költségvetése.
1926/27. évi
elöirányzat

1025/26. évre
megallapitott
költségvetés

Pengő

OS <

AJ K i a d á s .
R e n d e s kiadások.

Személyi

1.
2.
3.

járandóságok:

Rendszeres állandó illetmények (fi1,065.056
zetések lakásp.)
Nem rendszeres és változó illetmé107.226
nyek (tisztéletdijak)
1.904
Jutalmak és segélyek
Összesen 1. r o v a t .

Dologi kiadások a klinikák

.

Elhelyezési költségek:
Fűtésre
Világításra

92.027
1.904

1,174.186

1,004.279

69.612

44,653

kivételével:

Beszerzési költségek:
Hivatali és irodai költségekre 5.840
. Postai szállítási
„
116
Bútorzat, fölszerelés pótl. . . 1.168
Ágy, ruhaésfehérnemüekpótl.
853
Elméleti és gyakorlati oktatás
szükségleteire
51.000
Könyvtár részére beszerz. és
könyvek kötésére . . . .
9.000
Kisebb szükségletekre (kísérleti állat, jég) . . . . .
. 1.402
Fertőtlenítésre
233
2.

910.348

39.840
17.520

gerendezések karbantartására . 584
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1926/27. évi
előirányzat

S <

3.
4.

Peng
Épület fenntartás és tisztogatásra
14.016
Viz és csatornadijakra . . .
175
Fuvarköltségekre, szemétfuvarozásra
2.336
Kiküldetési költségekre . . . . . .
Egyéb dologi kiadások:
Lapok előfizetésére, stb

Dologi kiadások a
1.

74.471
415

69.671
415

853

853

145.351

115.592

81.760
59.568
28.032
326.504
11.096
1.168
1.402

561.453

520.253

116.800
52560
17.520
2.161
4.672

193 713

193.713

Összesen 2. r o v a t .

3.

1925/26 évre
megállapitott
költségvetés

.

klinikáknál:

Beszerzési költségek:
Hivatali és irodai költségekre
Postai szállítási
„
Bútorzatra, fölszerelésre és
annak pótlására . . . .
Ágy-, ruha és fehérnémüek
pótlására és javítására '.
Gyógyszerekre és gyógyanyagokra
Kötszer és betegáp. cikkekre
Orvosi eszközök pótlására .
Élelmezésre
Mosásra és fertőtlenítésre.
Röntgenlaboratóriumi félsz.
Kisebb szükségletekre . . .
2. Elhelyezési költségek:
Fűtésre és berend. karbant.
Világításra
Épület fenntart, és tisztogat.
• Viz és csatornadíjakra . .
Fuvarköltségekre

9.344
467
7.008
35.104
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g

1925/26 évre
1926/27. évi . megállaelőirányzat
pitott
költségvetés

S
g

(§5
3.

4.

Pengő

Egyéb dologi kiadások:
Temetési költségekre
Összesen 3. r o v a t .

689

689

755.855
466

714.655
466

Rendes kiadások összege 2,075.858

1,834.992

Ösztöndijak

.

Rendkívüli kiadások.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Átmeneti

kiadások:

Az egyetemi klinikák, egyetemi orvoskari elméleti int. és hiv. folyt, félsz.
A jogi, bölcsészeti, math. és term. tud.kari int., szemin. és hiv. folyt, félsz.
Az egyetemi elméi. int. és szemin. a volt
vas. lesz. hiv. ép.-be való átk. költs.
Az egyetemi könyvtár uj helyiségeinek bútorzatára
A beotanikus kert berendezésére .
Segélyezésekre (ifj. egyesületek) . .
Átmeneti kiadások összege . .

40.000

52.560

8.000

23.360

3.200

—

1.628
1.168
93

—
1.168
93

54.089

77.181

464.000

—

Beruházások.
Egyetemi uj építkezésekre
Rendkívüli kiadások összege .

518.089

77.181

Kiadások főösszege . 2,593.947

1,912.173

B)

Bevétel.

Rendes bevételek.
1.
2.
3.
4.

Tandijjövedelem
Ápolási dijakból
Házbérek
Egyéb bevételek

;

Rendes bevételek összege .

36.000
544.000
18.000
54.128

29.172
544.000
—
54.128

652.128

627.300
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Személyzeti létszám felsorolása.
Létszám

Fizetési
osztály

Jog- és áll. tud. kar.
16

—

Nyilvános rendes tanár.

Orvostud. kar.
16
4
2
19
18
34
1
1

—
VII.
VIII.
IX.
X.
—
VII.
IX.

Nyilvános rendes tanár
Adjunctus
Tanársegéd
Gyakornok (4 műtőnövendéki
Egyetemi gyógyszerész
Gyógyszerészi fővegyész (VIII. B fiz. o.)

Bölcsészet-, nyelv- és történelem
tudományi kar.
16
1
1
1
1

—
VII.
VIII.
X.
—

Nyilvános rendes tanár
Adjunctus
Tanársegéd
Gyakornok.

Mathematlkai és természettudományi kar.
12
2
3
6
5
5
1

—
VII.
VIII.
IX.
X.
—
X.

Nyilvános rendes tanár .
Adjunctus

1
1

VI.
VII.

Igazgató (V. B fiz. o.)
Könyvtárőr (VI. B fiz, o.)

Tanársegéd
Gyakornok
Tudományos női segéd.

Könyvtári szak.

Lét- Fizetési
szám osztály
1
2
1

VIII.
IX.
X.

Könyvlárőr
Könyvtári segédőr
Könyvtári segédtiszt.

Rectori hivatal, dékáni hivatalok,
quaestura.
a) Fogalmazói

szak;

1

VII.

1

VIII.

Egyetemi főtanácsos, tanácsjegyző (VI.
B fiz. o. szem. pótlék V, B fiz. o.nak megfelelően)
Egyetemi titkár (VII. B fiz. o.)

1
1

VIII.
X.

Egyetemi tanácsos quaestor
Quaesturai ellenőr (IX. B . fiz. o.j

1
2
1
6
5

VIII.
X.
XI.

Irodaigazgató
Irodatiszt
Irodasegédtiszt
Kezelő
Dijnok.

b) Számviteli szak :
c) Kezelési

—
—

szak:

Gazdasági hivatal.
a) Gazdasági
1
1
1
2

VII.
VII.
VIII.
IX.

1
2

X.

—

9
7

b) Kezelési

—

szak:

Gazdasági hivatali igazgató (VI. B. fiz.o.)
Klinikai gondnok
Egyetemi gondnok (VII. B. fiz. o.)
Egyetemi gondnok,egyetemi segédgondnok (VIII. B. fiz. o.)
Klinikai ellenőr
Gazdasági hivatali tiszt, egyet, pénz. tári ellenőr
Dijnok.

szak:

Pijnok (4 szakdijnok a könyvtárnál)

187
Lét- Fizetési
szám osztály

c) Egyéb
1
1
1
1
1

IX.
IX.
X.
X.
XI.

alkalmazottak:

Egyetemi főkertész (VIII. B fiz. o.)
Egyetemi mechanikus
1
Kertész (IX. B . fiz. o.)
Vivómester (IX. B fiz. o.)
Segédkertész.

Altisztek és szolgák.
8
27
17
17
,41

—

1
—
—
—

.

oszt. műszaki altiszt
II. »
n
n
Kezelő altiszt
Altiszt
Kisegítő szolga.
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33. 1920. XXV. törvénycikk a tudományegyetemekre, a műegyetemre, a budapesti egyetemi
közgazdaságtudományi karra és a jogakadémiákra való beiratkozás szabályozásáról. 1 )
(Kihirdettetett az Országos Törvénytárnak 1920. évi szeptember hó 26-án kiadott 17. számában.)

1. §.2) A tudományegyetemekre, a műegyetemekre, a budapesti egyetemi közgazdaságtudományi karra és a jogakadémiákra az 1920—
21-ik tanév kezdetétől csak oly egyének iratkozhatnak be, kik nemzethűségi s erkölcsi tekintetbein feltétlenül megbízhatók iós csak oly
számban, amennyinek alapos kiképzése biztosítható.
Az egyes karokra (szakosztályokra) felvehető hallgatók számát az illetékes kar (a műegyetemen a tanács) javaslata alapján a vallásés közoktatásügyi miniszter állapítja meg.
Jegyzet.

Lásd erre vonatkozólag a gyűjtemény 200—

206. 1.

0 A törvényjavaslatot a vallás- és közoktatásügyi
miniszter 1920. júl. 22. nyújtotta be 89. sz. a. — A nemzetgyűlés pénzügyi és közoktatásügyi bizottságainak jelentése: 1920. aug. 9. 119. sz. a. Nemzetgyűlési tárgyalás:
1920. szept. 2. 3. 16. 17. 18. 20. 21-én 96, 97, 103, 104, 105,
106, 107. ülésben; harmadszori olvasás: 1920. szept. 22.
a 108. ülésben.
2

) V. Ö, 3. §.
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Rendkívüli hallgatók csak abban az. esetben
vehetők fel, ha a hallgatóknak az előző bekezdésben foglaltak szerint megállapított létszáma
rendes hallgatókkal nem telt volna be és csak
a megállapított létszám-kereten belül.
Ez az intézkedés a jog- és államtudományi
karokon (jogakadémiákon) az
államszámviteltanra beiratkozókra nem vonatkozik, a vallásés közoktatásügyi miniszter azonban az illetékes karok meghallgatása után a pénzügyminiszterrel egyetértőleg ezeknek a rendkívüli hallgatóknak a létszámát is megállapíthatja.
2. §.1) Áz 1. §. rendelkezései az előző tanévekben már beiratkozva volt rendes hallgatók,
valamint a bölcsészettudományi (bölcsészet-,
nyelv- és történettudományi és mennyiségtantermészettudományi), továbbá az orvostudományi karokra középiskolai érettségi bizonyítvány birtokában beiratkozva volt rendkívüli
hallgatók további beiratkozási jogát nem érintik, amennyiben nemzethűségi és erkölcsi tekintetben feltétlenül megbízhatók.
3. §. Az 1. §. intézkedései szerint beiratkozónak az illetékes karhoz (műegyetemen a
tanácshoz) benyújtott folyamodással kell a beiratkozásra engedélyt kérnie.
A beiratkozási engedélynek az-1. §. rendelkezései szerint megállapított létszám-kereten
belül való megadása, vagy megtagadása felett
V. ö. 3. §.

•190

az illetékes kar tanúrainak (műegyetemen a tanácsnak) teljes ülése végérvényesen határoz.
Az engedély megadásánál a nemzethűség
és az erkölcsi megbízhatóság követelményei
mellett egyfelől a felvételt kérők szellemi képességeire, másfelől arra is figyelemmel kell
lenni, hogy az ország területén lakó egyes népfajokhoz és nemzetiségekhez tartozó ifjak
arányszáma a hallgatók közt lehetőleg
elérje
az illető népfaj vagy nemzetiség országos
arányszámát, de legalább kitegye annak kilenctizedrészét.
Hasonlóképpen csak az illetékes kar (műegyetemen a tanács) teljes ülésén megadott
engedéllyel iratkozhatnak be a 2. §. alapján beiratkozni kívánók is. Ezeknek beiratkozására
vonatkozó szabályokat a vallás- és közoktatásügyi miniszter rendeletileg állapítja meg.
4. §. Ezt a törvényt, amely kihirdetése napján lép hatályba, a vallás- és közoktatásügyi
miniszter hajtja végre.
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34. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszternek a tudományegyetemekre, a műegyetemre, a budapesti egyetemi közgazdaságtudományi karra és a jogakadémiákra való
beiratkozás szabályozásáról szóló 1920. évi
XXV. törvénycikk végrehajtása tárgyában
1920. évi szeptember hó 27-én 123.033. IV/a.
szám alatt kelt rendelete.
(Őp. K. szept. 28. 222. sz.).

V

A tudományegyetemekre, műegyetemre, a
budapesti
egyetemi
közgazdaságtudományi
karra és a jogakadémiákra való beiratkozás
szabályozásáról szóló 1920. évi XXV. törvénycikk végrehajtása iránt a törvénycikk 4. §-a
alapján a következőket rendelem el:
Kik és hányan iratkozhatnak

be?

1. §. A tudományegyetemekre, a műegyetemre, a budapesti egyetemi közgazdaságtudományi karra és a jogakadémiákra az 1920/21-ik
tanév kezdetétől csak oly egyének iratkozhatnak be, kik nemzethűségi s erkölcsi tekintetben
feltétlenül megbízhatók és csak oly számban,.
amennyinek alapos kiképzése biztosítható.
Az egyes karokra (műegyetemen osztályokra) felvehető hallgatók számát külön rendelettel fogom megállapítani.
Rendkívüli hallgatók csak abban az esetben

\
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vehetők fel, ha a hallgatóknak az előző bekezdésben foglaltak szerint megállapított létszáma
rendes hallgatókkal nem telt volna be és csak
a megállapított létszám keretén belül.
Ez az intézkedés a jog- és államtudományi
karokon az államszámviteltanra
beiratközókra
egyelőre nem vonatkozik, a felvétel iránt való
folyamodásra és az igazolásra vonatkozó alábbi
rendelkezések azonban a nevezettekre is kiterjednek.
Régi jogon
beiratkozok.
2. §. Az 1. §. rendelkezései az előző tanévekben már beiratkozva volt rendes hallgatók,
valamint a bölcsészettudományi (bölcsészet-,
nyelv- és történettudományi és mennyiségtantermészettudományi), továbbá az orvostudományi .karokra középiskolai érettségi bizonyítvány birtokában beiratkozva volt rendkívüli
hallgatók (azaz a nőhallgatók) további beiratkozási jogát nem érintik. amennyiben a nemzethűség szempontjából és erkölcsi tekintetben való
megbízhatóságukat megfelelően igazolták.
Ez a §. tehát kifejezetten csak a létszámkorlátozás alól veszi ki a már beiratkozva volt
hallgatókat, vagyis a szerzett jogukat nem kívánja ugyan érinteni, megköveteli azonban,
hogy a szerzett jog alapján beiratkozni kívánók
is igazolják, a nemzethűség szempontjából és
erkölcsi tekintetben való feltétlen megbízhatóságukat, amennyiben ez már meg nem történt
volna.
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A felvétel

formaságai.

3. §. Az 1920/21. tanév kezdetétől beiratkozni csak engedéllyel lehet. Beiratkozási engedélyért
tehát mindenkinek
folyamodni
kell.
Ebben a tekintetben azonban a törvény ismét
különbséget tesz azok között, akik az 1. §. rendelkezései szerint (tehát elsőizben) iratkoznak
be és azok között, akiknek beiratkozási jogát
a 2. §.. szabályozza, tehát akik már előzőleg is
be voltak iratkozva.
A beiratkozási engedélyt kérő folyamodást
annak a karnak (műegyetemen osztálynak,) dékánjához kell benyújtani, amely karba (osztályba) a folyamodó beiratkozni kíván.
I. Az 1. §. rendelkezései alapján beiratkozok beiratkozási engedélyeinek megadásánál
a nemzethűség és az erkölcsi megbízhatóság
követelményei mellett egyfelől a felvételt kérők szellemi képességeire, másfelől arra is figyelemmel kell lenni, hogy az ország területén lakó
• egyes népfajokhoz és nemzetiségekhez tartozó
'ifjak arányszáma a hallgatóik közt lehetőleg elérje az illető népfaj vagy nemzetiség
országos
arányszámát, de legalább kitegye annak kilenctizedrészét.
Jegyzet. A tudományegyetemre, ,a műegyetemre, a
budapesti egyetem, közgazdaságtudományi karra és a
jog akadémiákra való beiratkozás szabályozásáról szóló
1920. évi XXV. t.-c. végrehajtása tban kiadott 1920. évi
123.033/b. sz. rendelet 3. §-a I. pontjában foglaltaknak
értelmezése céljából közlöm, hogy az a rendelkezési, amely
13
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szerint a beiratkozásnál arra is figyelemmel ikell lenni,
hogy az ország területén lakó egyes népfajakhoz és nemzetiségekhez tartozó ifjak arányszáma a hallgatók között
lehetőleg elérje az illető .népfaj vagy nemzetiség országos
arányszámát, de legalább kitegye annak kilenctizedrészét,
a jövő 1921—22. és a következő tanévekben azoikra is
alkalmazandó, akik a ifolyó 1920—21. tanévben külföldi
egyetemeken kezdték meg tanulmányaikat és a jövő vagy
későbbi tanévek folyamán hazai főiskoláin óhajtják tanulmányaikat folytatni. (91.^87/11921. IV. o. sz. vik. onin. r.)

A nemzethűség szempontjából és erkölcsi
tekintetben való feltétlen megbízhatóságnak elbírálása céljából minden folyamodónak a következő eredeti okmányokat kell folyamodásához
csatolnia:
1. Születési anyakönyvi kivonatot.
2. Középiskolai érettségi bizonyítványt. A
beiratkozáshoz szükséges elméleti előképzettség szempontjából az eddigi szabályok maradnak hatályban.
3. Erkölcsi bizonyítványt folyamodónak •
eddigi magatartásáról, különösen a nemzethüség szempontjából. Ezt a bizonyítványt városokban a rendőrkapitánytól, nagy- és kisközségekben a községi elöljáróságtól kell kérni.
4. Közhatósági bizonyítványt a szülők foglalkozásáról, vagyoni helyzetéről s arról, mióia
laknak jelenlegi lakóhelyükön, azelőtt hol laktak és régebbi lakóhelyükön mivel foglalkoztak.
5. Annak a középiskolának, amelyen a VIII.
osztályt végezte, igazgatója által kiállított bi- '
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zonyítványt eddigi magatartásáról és arról,
alkalmas-e főiskolára való felvételre.
Kivételnek van helye a nemzeti hadsereg
tényleges állományú tisztjeire nézve, akik a
m. kir. honvédelmi miniszter írásbeli engedélyével kérnek beiratkozási engedélyt s akik
csak az 1. és 2. alatt megemlített okmányokat
tartoznak bemutatni. Mivel a folyó évi augusztus hó 6-án 78.020. szám alatt kelt rendeletemmel az 1920/21. tanévre vonatkozólag már intézkedtem, ezt a most idézett rendeletemet az
alábbi intézkedések nem módosítják; a nemzeti
hadsereg tisztjeire vonatkozólag imént elrendeltek azonban már az 1920/21. tanévben is alkalmazandók.
A beiratkozási engedélyeket kérő folyamodásokat az 1921/22. tanév kezdetétől augusztus
hó 1. és 31. között kell az illetékes kar (osztály)
dékánjához benyújtani.
Beiratkozási engedélyért a II. félév kezdetén is lehet folyamodni, de csak abban az esetben, ha a létszám még nem telt volna be.
Jegyzet. E szakasz értelmezésében elesik az a felfogás, hogy minden félév elején tulajdoniképpen tanév is
kezdődvén, az egyes nemzetiségeket újabb, az egész felvehető létszám után számított %-ok illetik meg a kontingensből.

A karok teendői.
A beérkezett kérvényeket a kar (osztály)
dékánja egy — a kar előző tanévi utolsó rendes
ülésén a kar kebeléből választott — háromtagú
13*
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bizottsághoz teszi át, amely javaslatát legkésőbb szeptember 6-ig a kar elé terjeszti. A beiratkozási engedélyek meg vagy meg nem adása
felett a kar (műegyetemen a tanács) teljes ülése
legkésőbb szeptember 8-áig erre a célra összehívott kari ülésen — a fentebbiekben megállapított rendelkezések figyelembevételével —
minden jogorvoslat kizárásával
véglegesen
határoz.
A II. félévre szőlő folyamodások december
15. és 31. között adandók be. A kari (osztályi)
bizottság ezeket a folyamodásokat január 5. és
8. közt bírálja el, a kar (műegyetemen a tainács)
pedig legkésőbb január 11-ig határoz.
A kar (osztály) dékánja a karnak (műegyetemen a tanácsnak) a beiratkozási kérések tárgyában hozott határozatát az érdekeltekkel oly
módon közli, hogy a beiratkozási engedélyt
nyerteknek és kérésükkel elutasítottaknak külön-külön összeállított névsorát a kar (osztály)
hirdető tábláján kifüggeszteti, valamint azoknak
kérvényére, akik a beiratkozási engedélyt megkapták, ezt az engedélyt rávezetteti és a kelettel ellátott záradékot aláírja. Hasonlóképen
külön záradékkal kell ellátni annak a folyamodónak a kérvényét is, aki csak azért nem volt
felvehető, mert a létszám már betelt. Végül
annak is, aki fel nem vétetett, kérvényére megfelelő záradék vezetendő rá.
Jegyzet. Tekintettel arra, ihogy egyetemünkre az
ország minden részéből s különösen elszakított területek-
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ről is jelentikezne'k új 'hallgatók, szokásban van a folyamodóiknak írásban való külön értesítése is.

Beiratkozás.
A beiratkozási engedélyt nyertek az engedélyezési záradék keltétől számított
nyolc
napon belül a beiktatást és beiratkozást elvégezni tartoznak. Cím (t. i. a Tanács) gondoskodik
arról, hogy ezt a határidőt be is tarthassák. Utólagos beiratkozásnak a megállapított létszám
keretén belül csak azokra nézve lehet helye, akik
valemelyik más főiskolán azért nem voltak felvehetők, mert ott a létszám betelt. Ezt a körülményt azonban az 'illető főiskolához beadott és
fentebb említett záradékkal ellátott eredeti kérvénnyel vagy az illetékes dékán bizonyítványával tartoznak igazolná.
A fentebbiek szerint megadott beiratkozási
engedély ugyanannak az egyetemnek ugyanazon a karán a hallgatónak egész tanulmányi
idejére érvényes. Ha azonban a hallgató tanulmányait tcbb miintkéti félévre — a katonai szolgálatra történt behívása esetét kivéve — félbeszakítja, beiratkozási engedélye megszűntnek
tekintendő.
A karok eljárásának módozatai régi
jogon beiratkozóknál és szigorlóknál.
II. A törvény 2. §-a alapján beiratkozni kívánókra, amennyiben a jelen II. pont eltérő intézkedéseket nem tartalmaz, az I. pontban fog-
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la.lt intézkedések alkalmazandók.. Nevezetesen
a törvény 2. §-a alapján beiratkozni kívánók
eziránt benyújtandó kérvényeikhez szintén az
I. pontban 1—4. alatt felsorolt okmányokat tartoznak csatolni, ezenfelül ajánlatos, hogy. a férfihallgatók katonai szolgálatuk igazolására vonatkozó okmányokat is csatoljanak, de ez nem
kötelező.
Ezeknek a hallgatóknak beiratkozási kérvényei elbírálására a kar (osztály) ugyancsak
háromtagú bizottságot küld ki. A bizottság javaslatát az I. pontban említett kari ülés elé terjeszti, amely a beiratkozási engedély megvagy meg nem adása felett minden jogorvoslat
kizárásával végérvényesen dönt. A kari határozat az érdekeltekkel az I. pontban említett
módon közlendő.
Jegyzet. Az I. és II. alatt foglaltak értelmében működő bizottság egyetemünkön azonos. •

A beiratkozásra megadott engedély az I.
pont utolsó bekezdésében mondottak szerint a
hallgatónak egész tanulmányi idejére érvényes.
Ilyen, az egész tanulmányi időre érvényes beiratkozási engedélynek kell tekinteni azt a
tényt is, ha a hallgató az 1919/1920. tanévre,
illetőleg tanévet pótló tanfolyamra (esetleg
annak egyik felére) beiratkozva volt.
Ugyanezen intézkedések
alkalmazandók
akkor is, ha végzett hallgató szigorlatra
vagy
államvizsgára
bocsátását kéri. Hasonlóképen
valamennyi szigorlatra (államvizsgára) bocsátás
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szempontjából igazoltnak tekintendő az, akit
akár beiratkozása, akár szigorlatra jelentkezése
alkalmával egyízben már igazoltak.
A végbizonyítvány elnyerése előtt teendő
vizsgálatokra bocsátás szempontjából a beiratkozási engedély tekintendő igazolásnak.
Elcsatolt

területről

jelentkezők.

III. A megszállott területről jövő folyamo- .
dók kérvényeinek elbírálásánál a kar (osztály)
kivételesen, ha az eset gondos mérlegelése után
folyamodó nemzethűsége szempontiából aggályai nincsenek, az I. pontban felsorolt egyikmásik okirat hiányától eltekinthet.
Vidéki egyetemek
hallgatóságának
kiválasztása.
Kívánatos, hogy a vidéki egyetemek székhelyükhöz közelebb eső területeken lakó (valamint a« száműzött egyetemek jogszerinti székhelyükhöz közelebb fekvő megszállott területekről) jövő hallgatókat a beiratkozási engedélyek megadásánál a lehetőséghez képest előnyben részesítsék.
Jegyzet.
A rendelet melléklete a magyarok %-át
79-4, a németekét 9-4, a tótokét 2-1, a románokét 0-6, a
ruthénefcét 0-0, a horvátokét 0*1, ai szeribeikét 0*3, az
egyéb nemzetiségüekét l-l, a zsidókét 6-0 %-ban jelöli
meg.
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35. Egyetemünkre felvehető hallgatók számának megállapítása.
(A magyar kir. vallás- és közoktatásügyi
minisztertől. 55.105/1926. IV. o. szám.) Folyó évi
július hó 27-én, 2032. szám alatt kelt felterjesztésére, tudomás és további eljárás végett értesítem a tek. Tanácsot, hogy az 1920. évi XXV.
t.-c. 1. §-a rendelkezésének alapján az 1926/27.
tanévben a szegedi magyar kir. Ferencz József
Tudományegyetem egyes Karain az első évfolyamra felvehető hallgatók létszámát a következőkben állapítottam meg:
a jog- és államtudományi Karon 200 hallgatóban ;
az orvostudományi Karóin 150 hallgatóban
és 75 gyógysze részhallgatóban;
a bölcsészet-, nyelv- és történettudományi
Karon 100 hallgatóban;
a mennyiségtan és természettudományi
Karon 100 bölcsészeifhallgatóbam és 100 gyógyszerészhallgatóban.
Jegyzet. 1. Az állaim,száímviteítam előadásokra beiratkozott rendkívüli hallgatók száma egyelőre nem esik
korlátozás alá. (lZl.678/,1920. IV. a. sz. a. kelt vkm. min.
rend.)
2. Ugyancsak a fentnevezett rendelet szerint a z
1926/27. tanévben felvehető:
A Pázimány Péter Tudományegyetemen, Budapest:
A hittudományi karon 50, a jog- és államtudományi .karon
500, orvosi karon 400 orvos- és 100 gyógyszerész-, a böí-
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csészét-, nyelv- és történettudományi karon 550 bölcsészet- és 100 gyógyszerésztanhallgató.
Az Erzsébet Tudományegyetemen, Pécs: A hittudományi karon 50, jog- és államtudományi .karon 200, orvosi karon 150, .bölcsészeti 'karon 100 hallgató.
A Tisza István Tudományegyetemen, Debrecen: A
hittudományi karon 50, jog- és államtudományi karon 150,
bölcsészeti karon 150, orvostudományi karon 150 hallgató.
Az egyetemi közgazdaságtudományi karon- (Budapest) (egyetemes közgazdasági, mezőgazdasági, kereskedelmi és külügyi szakcsoportokon) felvehető hallgatók
száma 500; az egri érseki, a .kecskeméti református és miskolci ág. ev. jogakadémiák 40—40 hallgatót vehetnek fel.
A József Műegyetem mérnöki szakosztályára 300, az építészetire 100, a .gépészmérnökire 450, a vegyészetire pedig
100 hallgatót 'lehet felvenni, míg a közgazdasági szakosztályon 100 hallgató vehető fel.
3. (Vkm. 61.160/1925. VIII. szám. IV. ü. o. rendelet.)
Kultúrpolitikám egyik nagyfontosságú céljául tűztem ki a
főiskolai oktatás intensivebbé tételét és ezzel a tudományos 'kiképzés teljes eredményességének biztosítását, mert
ebben látom sokszor hangoztatott kulturfölényünk fenntarthat ásának egyik legfőbb biztosítékát." Ezen cél megvalósítása érdekében elsősorban és sürgősen gondoskodnom kell arról, 'hogy a főiskolai oktatás terén, egyes
szakoknál, észlelhető és a sikeres oktatást veszélyeztető
túlzsúfoltság végleges megszüntetésével a főiskolai hallgatóság létszáma mindenütt helyes arányba hozassék
azokkal a tényezőkkel (tanszékek száma, az ' intézetek,
laboratóriumok.
szemináriumok befogadóképessége, a
Minikák ágyszáma, stb.), amelyek iránytadók abban a
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tekintetben,, hogy az egyes intézményeknél hány hallgató
nyerhet a velük való beható .foglalkozás mellett sikeres
tudományos kiképzést. Amidőn ebben az irányban a szükséges intézkedéseket megtenni kívánom, nem téveszthetem szem elől az 1848. évi XIX. t.-c. redelikezéseit se,
mely törvény 2. §-a. a tanulásnak szabadságát elvileg
kimondja és a m e l y törvény 3. §-a ezen elvnek .mikénti
alkalmazását a közoktatásügyi miniszterre bízza. Ezért a
tanszabadságot és a tanítás eredményességét együttesen
és egyaránt kell biztosítanom, ügyelve a törvényadta
jogomnál fogva arra, hogy a tanszabadság a jövőben
sokszor a tanuás komolyságát veszélyeztető szabadossággá el ne fajul,hasson. Ezeket a szempontokat t a r t v a
szem előtt, ezennel elrendelem, hogy a főskolai hallgatóság az 1925/26. tanévtől kezdődőleg
tanulmányainak
ugyanazon a tudományszakon (fakultáson) való folytatása alatt kettőnél több félévre csupán azon az egyetemen
(főiskolán) iratkozhatik be, amely egyetemre (főiskolára)
eredetileg felvétetett és a többi hazai egyetemek (főiskolák) mindegyikére legfeljebb két-két
félévre
vehető fel.
A tanulimányoiknak .külföldi főiskolákon való folytatására
vonatkozólag eddig fennállott szabályok ovábbra is érvényben maradnak. Amidőn erről a tek. Tanácsot tudo•másvétel és megfelelő további eljárás végett értesítem,
egyúttal közlöm a tek. Tanáccsal, rrüszerint kívánatosnak
tartom, hogy a tudományegyetemek elsősorban; lehetőleg
az országnak az illető egyeltem,hez legközelebb eső vidékein lakó ifjakat vegyék fel, ami által az ország különböző részeiből főiskolákra törekvő ifjúságnak megadatik
annak lehetősége, hogy tanulmányait az általa legkönynyebben elérhető egyetemen folytathassa.
4.

A

gyógyszerészi

pályára

lépők

tanulmá-
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nyaikat a többi tud. pályákra lépőktől eltéröleg nem az
egyetemeken kezd'k meg. Erre a körülményre a tudományegyetemekre, a műegyetemeikre, a budapesti egyetem és közgazdaságtudományi k a r r a és ,a jogakadémiákria való beiratkozás szabályozásáról szóló 1920. évi
XXV. numerus clausus törvénycikk figyelemmel nem volt.
Miért is beállott az a helyzet, hogy a szóbanforgó törvénycikk életbelépése előtt a gyógyszerészi pályára lépett
izraelita ifjak és lányok az egyetemekre való felvételt
illetőleg azon társaikkal szemben, akik ugyanazon időben
m á s tudományos pályákra léptek, önhibájukon kívül kétségtelenül hátrányosabb helyzetbe kerültek. Mert míg
amazok minden korlátozás nélkül iratkozhattak be az
egyetemekre, addig ezek közül többen, miután az egyetemekre való jelentkezésükkor az 1920/21.
tanévvel
életbeléptetett létszámkorlátozás folytán — betelven a
keresztény és zsidó hallgatók 'felvételére megállapított
arányszám — a z egyetemekre m á r fel nem vétettek és így
gyógyszerészi tanulmányaikat be nem fejezhették. Miután a szóbanforgó gyógyszerésznövendékenkek az egyetemekre fel nem vétele' a törvény betűje szerint ugyan
nem kifogásolható, de a törvény szellemének meg neirn
felel, mert annak visszaható erejét a törvény 2-ik szakasza egyenesen kizárja; és m e r t a törvény rendelkezéseinek semmi esetre sem lehetett az a célzata, hogy a
gyógyszerésznövendékeket a többi egyetemi hallgatókkal szemben hátrányban részesítse és a középiskolai
tanulmányaikat egyidőben végzett, az egyetemre beiratkozó hallgatókra nézve kóféle mértéket alkalmazzon:
ennélfogva, hogy egyes izraelia gyógyszerész növendékeket önhibájukon kívül ért és az Országos Gyógyszerészegylet által is orvosoltatni kért sérelmes helyzet meg-
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szűnjön, felhívom a tok. Tanácsot, hogy -az egyetemre
felvételt kérő azokat az izraelita gyógyszerészgyakornokokat, akik a gyógyszerészi pályára m é g a z 1920. évi
XXV. t.-c. életbeléptetése előtt léptek, átmenetileg az
-1929/30. tanévig bezárólag, amennyiben nemzethűség és
tanulmányi tekintetből megfelelnek, a gyógyszerészhallgatók általam engedélyezendő létszámának hat százaléka
erejéig elsősorban és fokozatosan vegye fel.
5. A Ferencz József Országos Rabbiképző Intézet
növendékeinek a bölcsészettudományi k a r r a való felvételét
a vik. m'niszter a 10.500/1926. sz. rendeletével a következőkben szabályozta:
1. A szóban levő rabbijelö'ltek kizárólag a bölcsészetdoktori oklevél megszerzése céljából vefendők fel k o r látolt jogú rendes Jböítsészettanhallgatckul és nyolc féléven át, ameddig ők a rabbiképző intézet tagjai, a szükséges előadásokat hallgathatják és bőlcsészetdoktori szigorlatot tehetnek. Eigyé'bként azonban, mint a törvényes létszámon kívüli állók, teljes jogú egyetemi polgároknak nem
tekinthetők, hanem csak bizonyos korlátok között végezhetik a bölcsészettudományi karon tanulmányaikat. A végbizonyítvány megszerzése után a 7. pont értelmében a
bölcsészettudományi kar által a riabbiképző intézet növen-.
dékeire nézve megállapított tárgycsoportosításból doktori
szigorlatra bocsáthatók.
2. A rabbiképző intézet szóban levő növendékei a
rabbiképző intézet igazgatójának előterjesztése alapján
együttesen nyernek a bölcsészeti k a r r a felvételt s ezen
felvételi jogcímük 'a rabbiképző igazgatója által íélévenkint a bölcsészettudományi kar dékánjánál hivatalosan
igazolandó és a felvételi jogcím elveszése egyetemi hallgatói minőségük elvesztésével jár, amely jogcím elvesz-
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tését a rabb'képzö intézet igazgatója ,a kar dékánjánál
azonnal bejelentem! tartoziik.
3. Az 1920. évi XXV. t.-c. 1. §-ának első bekezdésében foglaltak érteimében nernzethüség és erkölcsi ekintetben kifogástalannak kell lenniük, amit természetesen a
bölcsészettud. kiar bírál el.
4. A bölcsészeti k a r r a felvett* rabb''képzőintézeti
növendékek neim lehetnek a tanárképző intézet tagjai és
nem szerezhetnek középiskolai tanári képesítést. Az erre
vonatkozó tilalom indexükben és anyakönyvi lapjukon
feltüntetendő.
5. E hallgatók a rendes leckekönyvtől eltérő színű
és alakú leckekönyvet kapnak. E leckekönyv első lapján
(amelly a hallgató nevét és .személyi adatait tartalmazza), valamint minden oly lapon, melyen egy új félév
előadásainak sorozata kezdődik, a lap felső részén a dékáni
hivatal bélyegzőjével megjelölendő, hogy az i'lető mint
rabbinövendék a szóbanlévő miniszteri rendelet a'apián
vétetett fel.
6. E növendékek származási íve minden íéléV elején
a bölcs'észetkari dékán ál-tar aláírandó. Amennyiben a választott előadások sorozata valamely félévben nem felelne
meg e pontban iogia.lt követelményeknek, a ' dékán a származási ív láttamozását megtagadja.
7. E növendékek csak a rabbiképzés szempontjából
szükséges következő előadásokat választhatják és csak
ezeknek tárgyköréből tehetnek doktorátust: sémi nyelvek,
ókori történet, keletázsiai nyelvek, keleti népek ókori
története, filozófia és paedagogía. A bölcsészeti kar ezekből a tárgyakból doktori szigorlati tárg.ycsoportosításokat
állapít meg., melyekből s csakis ezekből tehetnek a rabbiképző intézet növendékei doktori szigorlatot. Amennyiben
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a választott előadások sorozata valamely félévben nem
felelne meg ezen pont követelményeinek, a dékán a félévi
láttamozási megtagadja.
8. Mikép a többi lelkészképző intézetek tagjai, úgy
a rabbiképző növendékei tanulmányaik szabadon válaszandó két évében heti 12, a másik 2 évében heti 20 óra
hallgatására vannak kötelezve.
E növendékek, a karon fennálló szemináriumok közül
csak a keleti szemináriumnak lehetnek tagjai, más szemináriumokba vagy intézetekbe azonban nam vehetők fel.
10. Mint a törvényes létszámon kívül-álló hallgatóik,
nem részesülhetnek sem a tandíjmentesség kedvezményében, sem azokban az ösztöndíjakban, amelyek a kar hatáskörébe tartoznak.
11. Az egyetemi bölcsészettanhallgatókul felvett
\rabbijelölte,k száma a felvehető bölcsészettanhallgatók
klgedélyezett létszámába nem tudandó be. A bölcsészeti
karnNvaló beiratkozásra kötelezett és a karra felveendő
rabbinovendéikek száma az eddigi tapasztalatok alapjánezidőszerín'í, legfeljebb 10-ben állapítható ímeg. Ami természetesen nqm zárja ki, hogyha a jövőben ez a szám
módosításra szorulna, ebben az irányban a szükséges
lépések megtétössenek.
12. A rabbjelöltek az egyetemen való viselkedésükben a tanulmányi és -fegyelmi szabályzat rendelkezéseit
követni tartoznak,.
13. Más karfa vagy főiskolára a bölcsészeti karon
hallgatott félévek 'alapján nem léphetnek át.
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36 A külföldi ösztöndijak régebbi szabályozása.
(7783/1897. sz. vk. min. rendelet.) A felső
iskolai külföldi utazási ösztöndíjak minél eredményesebb felhasználása és az eredménynek
mindenkor ellenőrizhetése és kellő mérlegelhetése céljából ezennel a következőket rendelem :
I. a külföldi utazási ösztöndíjat nyert ifjak,
útrakelésük előtt, a kiküldetésüket javasló főiskola illető szaktanárával, az útitervet részletesen beszéljék meg; a szaktanárok adjanak
nekik útbaigazítást, s őket illető külföldi szaktanár-társaikhoz ajánló-levelekkel lássák el;
ezeken az ajánlóleveleken kívül, — ha a dolog
természete megkívánja — a kiküldött ifjú részére, kérelmére hajlandó vagyok én is a szokásos általános ajánló-levelet kiállíttatni;
II. a kiküldött ifjak igyekezzenek tanulmányaikra nézve hazai illető szaktanáraikkal, külföldi útjok tartama alatt is érintkezésben maradni, őket tanulmányaikról időnként értesítvén,
s azok további irányára nézve tanácsukat kérvén; ez érintkezés mérvét azonban természetesen a személyes viszony természete szabja
meg;
III. a kiküldött ifjak kötelesek lesznek —
mint ahogy az eddig is történt — az első félév
végén leckekönyvvel, tanári, vagy egyéb hiteteles bizonyítványokkal igazolni külföldi tanulmányaikat, s azokról egyszersmind
rövid
jelentést tenni; a tanév, illetőleg tanulmányút
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végével pedig hasonlóképen fölszerelt részletes
jelentést tartoznak tenni egész útjokról; ezenkívül, legkésőbb a hazaérkeztüket követő két
esztendő alatt tudományos dolgozattal is tartoznak számot adni külföldi tanulmányaikról és
tapasztalataikról. Az illető lehetőleg gondoskodjék arról is, hogy dolgozata valamely tudományos folyóiratban közzététessék, s hozzám
aztán ilyen alakban mutattassék be.
Jegyzet.
A Colíegium Hungaricumok alapításával a
külföldi ösztöndíjak más jelentőséget nyertek. A rendeletet
mégis érdemesnek látszik közölni.

37. A Bécsi Magyar Főiskolai Kollégium (Cöllegium Hungaricum) szervezeti szabályzata.
(1924. évi szabályzat.)

I. Az intézet neve. célja és tagjai.
1. §. Az intézet neve: Bécsi Magyar Főiskolai Kollégium (Collegium Hungaricum) Wien,
VII., Museum-Strasse 7.
2. §. Az intézet célja: a magyar főiskolák
jelesebb hallgatóinak alkalmat nyújtani arra,
hogy hazai tanulmányaik befejezte után, esetleg
hamarább is, szakismereteiket a bécsi főiskolák,
tudományos intézetek és gyűjtemények igénybevételével gyarapíthas.sák, tágabb látókörre
tegyenek szert, közelebbi érintkezésbe lépjenek
a nyugati tudományos kulturával.
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3. §. Az intézet tagjai: a Kollégium alapítványosai. Egyelőre 18 alapítványi hely áll rendelkezésre; még pedig: 8 a bölcsészeti kar
német-szakos hallgatói számára, 2—2 hely
ugyanezen kar humanisztikus, illetve természettudományi ágána'k hallgatói számára; 2 hely
a jogi kar, 2 hely az orvosi kar, 1 hely á közgazdaságtudományi kar és 1 hely a műegyetem
hallgatói számára. Egy-egy hallgató egy esztendőt tölt a kollégiumban; megokolt esetben
a tanulmányi idő meghosszabbítható.
//. A pályázat

és felvétel

módja.

4. §. Az alapítványi helyekre elsőizben a
m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium
hirdet pályázatot. A folyamodványok a m. kir.
vallás- és közoktatásügyi miniszterhez címzendő és az illetékes kar dékánjának adandók
be. A folyamodványhoz melléklendők: a születési bizonyítvány (keresztlevél); a főiskolai tanulmányokat igazoló okmányok; hatósági orvosi bizonyítvány; curriculum vitae, melyben
pontosan körülírandó az is, hogy milyen szaktanulmánnyal foglalkozott, illetve óhajt foglalkozni a pályázó. A kari dékánok, a kérvényeket
az illetékes szakprofesszorokhoz juttatják el
személyes felelősség mellett történő véleményes ajánlattétel céljából, majd pedig a pályázó
személyére vonatkozó esetleges észrevételeikkel együtt a m. kir. vallás- és közoktatásügyi
minisztériumhoz terjesztik fel azokat. A Kolle14
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gium vezetősége aztán részletes összeállítást
dolgoz ki a pályázati kérvényekről a m. kir.
vallás- és 'közoktatásügyi miniszter számára.
5. §. Egyes személyek, hatóságok, egyesületek is tehetnek egy évre vagy hosszabb időre
szóló alapítványokat bizonyos feltételekhez kötött pályázók számára, a vallás- és közoktatásügyi minisztériummal egyetértésben, hasonló
páiyázati és felvételi módozatokkal.
6. §. Az alapítványi helyeket a vallás- és
közoktatásügyi minisztérium előterjesztésére
a Kormányzó Úr Ö Főméltósága adományozza.
Hl. A kollégisták jogai és

kötelességei.

7. §. Az alapítványosok díjtalanul kapnak
a kollégiumban lakást, fűtést, világítást, kiszolgálást, reggelit, ebédet, vacsorát, fehérneműtisztítást, orvosi kezelést. A tanulmányaikkal
kapcsolatos díjakat szintén viseli a vallás- és
közoktatásügyi minisztérium. Használhatják az
ugyanazon épületben elhelyezett Bécsi Magyar
Akadémikusok Egyesületének olvasó és társalgó
szobáit, úgyszintén a Bécsi Magyar Történeti
Intézet és a Kollégium könyvtárát. Résztvehetnek azokon a tudományos előadásokon, amelyek
a Kollégiumban általános müvelődésük előmozdítására tartatnak s azokon az órákon, melyek
idő és körülmény szerint nyelvtudásuk emelésére rendeztetnek. Zenei tudásukat fejleszthetik. Alkalmuk lesz testedző gyakorlatokon és
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I

rendszeres kirándulásokon (cserkészet) résztvenní.
8. §. A kollégisták kötelességei:
a szaktanulmányuknak megfelelő főiskolai előadások
látogatása; a szemináriumi és más szakgyakorlatokon való részvétel; a főtárgyban való
szakmunkálkodást a megállapított módon kötelesek igazolni. (Kollokvium, stb.) Minden félév
végén kötelesek a Kollégium igazgatóságának
német nyelvű (a francia vagy angol szakosok
az illető nyelven) írásbeli jelentést benyújtani
tanulmányaik állásáról. A belépéskor reverzálist írnak alá, melyben kötelezik magukat arra,
hogy erkölcsi, hazafias, politikai tekintetben kifogásolhatót nem követnek el, a fegyelmi rendelkezések ellen nem vétenek és tanulmányi kötelességeiknek eleget tesznek.
9. §. A kollégisták fegyelem tekintetében az
igazgató alatt állanak, aki súlyosabb esetekben
a főfelügyelővel érintkezésbe lép ezek iránt
(rendreutasítás, rosszalás). A vezetőség indokolt esetekben azonnal is intézkedhetik, amiről
nyomban megokolt jelentést tesz a m. kir. vallás- és.közoktatásügyi miniszternek.
10. §. A kollégisták itteni tanulmányaikról
és munkálkodásukról igazolványt kapnak.
/V. A kollégium

vezetése

és

adminisztrációja,

11. §. A Kollégium a vallás- és közoktatásügyi miniszter fönnhatósága alatt áll.
12. §. Közvetlen vezetője a vallás- és köz14*
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oktatásügyi minisztérium által megbízott és
felelős igazgató, aki a kollégisták tanulmányait
áz ajánló szakprofesszor óhajai alapján irányítja,
útjaikat egyengeti, munkásságukat ellenőrzi,
megértő, ösztönző és odaadó tanácsadójuk.
Képviseli az intézetet hatóságok és mások Irányában.
13. §. A helyi főfelügyeletet a miniszter
nevében a Kollégium főfelügyelője gyakorolja,
akinek az igazgató a fontosabb ügyekről referál
s aki az igazgatónak a vallás- és közoktatásügyi
minisztériumhoz felterjesztett jelentéseit és javaslatait ellenjegvzi, esetleg véleményes előterjesztéssel kíséri.
14. §. Az igazgató minden főiskolai félév
végén jelentést tesz a vallás- és közoktatásügyi
minisztériumnak a kollégisták tanulmányairól,
az intézet szellemi ügyeiről. Felterjesztéseit a
főfelügyelő láttamozza. Minden tanév végén
jelentést tesz az igazgató a Kollégium leltáráról, gazdasági ügyeiről, ezeket illető óhajokról,
javaslatokról.
15. §. Az igazgató intézi a pénzügyeket is;
számadásokat készít és félévenkint felterjeszti
azokat a vallás- és közoktatásügyi minisztériumnak a főfelügyelő ellenjegyzésével.
16. §. A főfelügyelő is, az igazgató is helyettest neveznek meg akadályoztatásuk esetén.
' 17. §. A belső házirend és fegyelem fentartására az igazgatónak segítségére van az alapítványosok közül egy senior, akit az igazgató
jelöl ki; helyettesét szintén.
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18. §. Az irodai munkák végzésére egy
irodai segéderő áll a vezetőség rendelkezésére,
aki állami hivatali állása és elfoglaltsága mellett,
a szükségesség szerint napi 2—3 órán át ezeket
az ügyeket' végzi, megfelelő honoráriummal.
19. §. Az intézeti altisztek fölött az igazgató
rendelkezik. Kötelességük a Kollégium karbantartása, rendes tisztogatása és az ágy s fehérnemű számontartása.
A Bécsi Magyar Főiskolai Kollégium ideiglenes házirend- és fegyelmi szabályai.

1. A kollégisták családrendszerben vannak
elhelyezve; egy-egy háló- és nappali szoba
egybenyílóan két-két kollégista számára.
2. Az étkezés időrendje: reggeli 1 / 4 8kor,
ebéd V 2 2-kor, vacsora 1 / 2 8-kor.
3. A kollégisták este 11 órakor tartoznak
otthon lenni. Megokolt esetekben az igazgató
ad engedélyt hosszabb kintmaradhatásra.
4. Vendégek csak a könyvtárszobában fogadhatók naponta 2—6-ig. A szobákban csak az
igazgató engedelmével szabad vendégeket fogadni.
5. A házban van orvosi rendélő és betegszoba. Az orvos reggel V28-kor rendel.
6. Á+atholikus kollégisták vasár- és ünnepnap részt vehetnek a magyar akadémikusok
által rendszeresített istentiszteleten (magyar,
szent beszéddel). A protestáns kollégisták is-
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tentiszteletéről az igazgatóság gondoskodik alkalom szerint.
7. Minden kollégista belépésekor a következő reversálist írja alá: „Kötelezem magam,
hogy az alábbi pontokat tudomásul vettem,
megértettem és lelkiismeretesen megtartom.
_ a) Kerülök mindent; ami szóban vagy tettben valláserkölcsi szempontból kifogásolható.
b) Sem a kollégiumban, sem azon kívül nem
veszek részt semmiféle politikai mozgalomban.
c) Tanulmányi .kötelességeimnek eleget
teszek.
d) A kollégium vezetőségének hivatalos
rendelkezéseit megtartom.
e) Társaim iránt békés egyetértésben és
baráti viszonyban leszek.
f ) A kollégium felszerelését és épületét kímélni fogom; az okozott kárt megtérítem.
g) Vendégeket csak a megszabott időben
és helyen fogadok.
8. Amelyik kollégista ezt a reversálist megszegi, az elkövetett szabálytalanság súlya szerint megintést, rendreutasítást vagy rosszalást
von magára; végső esetben az intézetből Való
kizárás következik.
Jegyzet
A május hó 4-én kelt 986/1926. III. 6. sz.
vk. min. rendelet a Collegiuim Hungáriáim intézményének s általában a külföldi ösztöndíjaknak fontos kiterjesztését tartalmazza.
E rendelet pályázatot hirdet a Bécsi
Collegium
fíungaricumba 30 helyre, a Berlini Collegitim
Hungari-
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cumba szintén 30 helyre, Franciaországban
végzendő tanulmányokra 20, Angliában végzendő tanulmányokra pedig 4 magyar állami ösztöndíjra.
1. A Bécsi Collegium
Hungáriáim
pályázati
hirdetménye
szerint az. 1926/27. iskolai 'évben az
ösztöndíjasok 1926. évi október ihó 1-től teljes ellátást
(lakás, fűtés, világítás, kiszolgálás, napi háromszori étkezés, mosás és orvosi kezelés) kapnak a kollégiumban
(Wien, VII., Museum-Strasse 7; Gárdapalota) és tanulmányi
kiadásaikat is a kollégium fizeti.
Az ösztöndíjak a következő tudományágak között
oszlanak meg: jog- és álífaim-, közgazdaságtudomány,
bölcsészet-, nyelv-, természettudomány, orvostudomány,
műegyetem, művészet. Pályázhatnak:
1. férfiak, akik az egyetemet, műegyetemet, főiskolát már elvégezték és még 35. életévüket nem töltötték be;
2. azok a n'émetsziakos bölcsészettanhallgatók, akik
legalább 4 félévet sikerrel végeztek.
A pályázók kérvény helyett a dékáni hivatalban 1
rendelkezésre álló „Életrajzi' adatok külföldi ösztöndíjaik
számára" űrlapot 2 példányban töltsék .ki és .a következő
okmányokkal felszerelve legkésőbb 1926. évi május hó
25-ig nyújtsák be a dékáni hivatalnál:
a) születési bizonyítvány,
b) érettségi bizonyítvány hiteles másolata,
c) index és clklevél (másolata),
d) orvosi bizonyítvány a pályázó egészségi állapotáról,
c) az illető egyetem német tanára által kiállított bizonyítvány arról, hogy a pályázó a német nyelvet szóban
és írásban annyira bírja, hogy szaktanulmányi működését
sikerrel folytathatja,
=>
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2. A Berlini Collegium Hungaricum pályázati hirdetménye szerint az 1926/27. iskolai évben az ösztöndíjasok
1926. évi október hó 15-től teljes ellátást (lakás, fűtés,
világítás, kiszolgálás, napi háromszori étkezésj mosás
és orvosi kezelés) kapnak a kollégiumban (Berlin, N. W .
7. Dorotheenstrasse 2.) és tanulmányi kiadásaikat is a
kollégium fizeti.
Az ösztöndíjak a következő tudományágak között
oszlanak meg: jog- és állam-,
közgazdaságtudomány,
bölcsészet-, nyelv-, természettudomány, orvostudomány,
műegyetem. Pályázhatnak:
1. férfiak, akik az egyetemet, műegyetemet, főiskolát
már elvégezték és még 35. életévüket nem töltötték be;
2. azok az egyetemi, műegyetemi hallgatók és pedig
elsősorban:
németszakos
bölcsészettanhallgatók, jog-,
állam- és közgazdaságtudományi hallgatók és protestáns
theológusok, akik legalább 4 félévet sikerrel végeztek
Egyéb pályázati feltételek a Bécsi Cofegium Hungaricum pályázati feltételeivel azonosak.
3. A Franciaországban végzendő tanulmányokra szóló
2ú magyar állami ösztöndíj pályázati hirdetménye szerint:
Az ösztöndíj összege évi 2000 pengő, melynek első
részletét a minisztérium, házipénztára, a többit francia
frankban a párisi m. kir. követség fizeti ki.
Az ösztöndíjak a következő tudományágak között
oszlanak meg: jog- és állam-, közgazdaságtudomány,
bölcsészet-, nyelv-, természettudomány, orvostudomány,
műegyetem, művészet. Pályázhatnak:
1. akik az egyetemet, műegyetemet, főiskolát már
elvégezték és még 35. életévüket nem töltötték be;
2. azok a francia szakos bölcsészeitanhallgatók, akik
legalább 4 félévet sikerrel végeztek.
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A pályázóknak az a—d alatt a 215. 1. ícisorol-t okmányokon -kívül csatolni kell
e) az illető egyetem francia tanára által kiállított
bizonyítványát arról, hogy .a pályázó a francia nyelvet
szóval és írásban aninyira bírja, hogy szaktanulmányi működését sikerrel folytathatja.
4. Angolországban
végzendő tanulmányokra szóló
ösztöndíjak pályázati hirdetménye szerint az ösztöndíjasok előreláthatólag az oxfordi, cambridgei, vagy aberdeeni egyetemen, collegekben kapnak elhelyezést és ösztöndíjuk, melyet a londoni m. kir. követség megfelelő
részletekben fizet ki, oltani megélhetésüket biztosítja.
Az ösztöndíjak a következő tudományágak között
oszlanak meg: jog- és állam-, közgazdaságtudomány,
bölcsészet-^ nyelv-,
természettudomány,
műegytetem.
Pályázhatnak:
1. akik az egyetemet, műegyetemet, főiskolát már
elvégezték és még 35. életévüket nem töltötték be;
2. azok az angol szakos bölcsészettanhallga-tók, akik
legalább 4 félévet sikerrel végeztek.
A pályázóknak egyéb fentebb a—d alatt említett
okmányokon kívül be (kell mutatni e) az illető egyetem
angol tanára által kiállított bizonyítványát arról, hogy a
pályázó az angol1 nyelvet szóval és írásban annyira bírja,
hogy szaktanulmányi működését sikerrel folytathatja.
A beérkezett pályázatokat a szaktanár véleményével
ellátva, a karok országonkint (Bécs, Berlin, Páris, stb.)
külön-külön készítendő javaslatával legkésőbb június hó
10-ére annál is inkább fel kell terjeszteni, mert a később
érkező felterjesztések nem vétetnek tárgyalás alá.
A pályázatok felterjesztésénél meg kei! jelölni azokat a pályázókat, akik a Rockefeller alapok (Amerika)
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természettudományi és orvosi utazási ösztöndíjaira, melyekre azonban ez idő szerint a pályázat még nem írható
ki, íigyelembejöhetnek.

38. Az u. n. versenyvizsgálati ösztöndijakra
vonatkozó szabályzat.
(6633. sz. 1872/73. vk. min. rendelet.) Az
egyetemi hallgatók számára, és ped'ig az orvosnövendékek részére 10, a jogászoknak 10, s a
bölcsészei-hallgatóknak szinte 10, költségvetésileg ajánlatba hozott, évenként három-háromszáz
frt.-tal díjazott állami ösztöndíj a törvényhozás
által engedélyeztetvén, ezek elnyerésére és adományozására nézve a következő föltételeket s
eljárási módozatot állapítom meg.
1. Ezen ösztöndíjakra valláskülönbség nélkül csak oly szegényebb sorsú egyetemi rendes
hallgatók tarthatnak igényt, akik itten legalább
már egy félévet töltöttek, az előadásokat pontosan és szorgalmasan látogatják, az egyetemi
szabályoknak megfelelő viseletet tanúsítanak, s
a tanulmányokban jeles előmenetelüket írás- és
szóbeli vizsgálat által igazolják. E célra:
2. A minisztérium pályázatot hirdet oly felhívással, hogy azok, kik ily ösztöndíjas állomás
elnyerése végett magukat a vizsgálatnak alávetni szándékoznak, előbbi tanulmányaikat s
ezekben legalább a legutóbbi tanévben tanúsított
szorgalmukat és előmenetelüket s netáni egyébkénti viszonyaikat igazoló bizonyítványokkal, je-
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lesül anyakönyvi hiteles kivonattal, mely szerint az országos illetőség megállapítandó lészen,
felszerelt folyamodványaikat a kitűzött határidőig, az illető k a ^ dékánjához adják be.
3. Á karbeli tanártestület a kitűzött határidőig beérkezett folyamodványokat a pályázó
szorgalmára, viseletére s a folyamodványban
érvényesített egyéb viszonyaira nézve bírálat
alá veszi, ennek alapján jegyzőkönyvi határozat
által kijelöli azokat, akik vizsgálatra bocsáttatnak, kitűzi az írás és szóbeli Vizsgálat napjait,
s mindezekről értesíti a pályázókat, s a kitűzött
vizsgálati napokot a közoktatásminiszteriumnak feljelenti, ugyanezen alkalommal határozza
meg az írásbeli vizsgálat feladványait, lehető
tekintettel arra, hogy azok, kik ugyanazon tanulmányokkal egyenlő mérvben foglalkoztak,
egy s ugyanazon feladványokat kapják.
4. Az Írásbeli vizsgálat zárt helyen felügyelet mellett történik] s hat óránál tovább nem
tarthat. A feladat megfejtésére fordított időt a
vizsgálati fejügyelő mindegyik pályázó munkálatára pontosan feljegyzi. Az ezen zárt helyen
vizsgálatnál használható segédeszközöket a tanártestület határozza meg.
/
5. Azok, kiknek írásbeli munkálatát az illető tanár megfelelőnek találta, a kitűzött határnapon szóbeli vizsgálatra bocsáttatnak, mely a
karbeli dékán elnöklete alatt a közokt. minisztérium egy kiküldöttje -jelenlétében az illető tanárok által teljesíttetik.
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6. A két rendbeli vizsgálat befejezése után
az illető kar a vizsgálat eredményét az összes
iratok kíséretében a közokt. minisztériumnak,
feljelenti s az üres állomások számához képest
kijelöli azon pályázókat, kik az ösztöndíj elnyerésére legérdemesebbnek tűntek fel.
7. Az ösztöndíjt a közoktatásügyi miniszter
adományozza.
8. Azok, kik az ösztöndíjt egyszer megnyerték, kellő szorgalom és megfelelő viselet tanúsítása mellett megtartják az ösztöndíjt tanidejük tartamára, kötelesek azonban a tanulmányokbani kellő előmenetel igazolása végett magukat félévenkint az általuk hallgatott rendes
tantárgyak mindegyikéből colloquiumnak alávetni, minek eredménye a szabályszerűen felterjesztendő ösztöndíj® rovatos értesítvényekben pontosan megjegyzendő.
9. Azon ösztöndíjasok, kik hanyagok az előadások látogatásában, vagy kiknek viselete az
egyetemi szabályoknak még nem felel, akik továbbá a tartandó félévi colloquiumok alkalmával jeles előmenetelt nem tanúsítanak, — a tanári kar előterjesztésére, a közoktatásügyi minisztérium intézkedése folytán, elvesztik ösztöndíjukat.
10. Azon ösztöndíjasok, kik a tudori oklevél elnyerése végett tanulmányaik befejezése
után még szigorlatokat akarnak tenni, ebbeli külön a tanártestület által ajánlólag felterjesztett
kérvényükre a közoktatásügyi minisztérium ál-
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tal ösztöndíjuk élvezetében még egy évre meghagyatnak azon kötelezettségek, hogy ezen időszak alatt legalább két szigorlatot kötelesek letenni.
Jegyzet. 1. (30.354/1872/3. sz. vfcrn. rend.) A törvényhozás által a kolozsvári egyetem számára engedélyezett
20 állami ösztöndíjnak az egyes -karok hallgatói közt
egyenlő számarányban leendő felosztására nézve hozott
s okt. 24-én 162. sz. a- fölterjesztett határozat jóváhagyatik azzal, miszerint az ösztöndíjas 'kellő szorgalom és
előmenetel -mellett a nyert ösztöndíjat a tanfolyam egész
tartamára -megtartja s az egyes karok ösztöndíjai számában azon esetben keletkezett aránytalanság, ha érdemes
hallgató hiányában az ösztöndíj más karbeli kitűnő -tanulónak kivételesen adományoztatik — csak akkor hozati'k helyre, ha az illető karnál, amelynél a rendszeresnél
több ösztöndíj .van — ezek közül egyik megszűnik. Az
állam — úgymond a rendelet — ezen ösztöndíjakat nem
szegény tanulók gyámolítására, hanem kiváló tehetségek
jutalmazására alapítá s intenciója éppen a k-evésbbé látogatott tudományszakoknak is lehető emelésére és terjesztésére volt irányozva.
2. (31.612/1879. sz. vkm. rendelet.) A fennálló szabályok értelmében ugyanazon egy tanulónak két állami
ösztöndíjat és két testvértanulónak állami vagy adományozáshoz kötött ösztöndíjat szintén élvezni nem szabad.
3. .Versenyvizsgálatokat egyetemünk 1923 óta nem
tart. A hallgatók jutalmazására engedélyezett (sajnos
minimális) összegeket a karok az egyes évfolyamok legkitűnőbb hallgatóinak ítélik oda.
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39. A doctoravatás formaságai.
1. Rector: Avató ülésünket megnyitom,
jog- és állam|
A ( d

m a t e m a t i k a - és
to^T
bölcsészet-, nyelv- és történet-)
kar átiratot intézett hozzám, amely s z e r i n t . . . .
| a jogt. ill. államtudományokdoctorjelölt úr/urak/ { orvostudományok
l bölcsésztudományok
doctorává leendő felavatását/ukat/ kéri/k/. Felszólítom a jelölt urat /urakat/, hogy kérését
/ükét/ adja/ák/ elő.
2. Jelölt: Felolvassa a kérést: Magnifice
Rector! Tekintetes Egyetemi Tanács! Méltóságos Felavató Urak! Tudománykarunk engem
(minket) mindazokból a tudományokból, amelyeknek ismeretét a törvény a felavatandóktól
megköveteli, szigorú vizsgálat alá vetvén, a doctorságra érdeimesnek/eknek/ ítélt. Esedezem/ünk/
ennélfogva, méltóztassék engem (minket) doctorrá avatni.
jog- és állam,
)
az
orvos0 n
3. Rector: Kérem j l b e f c ^ ^ j T v - é s történet' mathemati'ka- és természettudományi kar méltóságos Dékánját, doctorrá
avatandó, előbb megnevezett jelölt úr/ak/ eleget
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tett/ek/-emindazo'knaka | követeleményeknek,ame| a jog-, ill. államlyeknek teljesítését a törvény { a z orvosta bölcsészettudományi doctori fok elnyerésére feltételül
szabja?
4. Dékán: Eleget tett/ek/.
5. Rector: Jelölt úr/ak/l Mielőtt Egyetemünk Tanácsa az On/ök/ óhajtását teljesíti, h'itet
kell tennie/ök/ arra, hogy mindazt, amit a felolvasandó eskü magában foglal, hűségesen megtartja/ák/.
6. Tanácsjegyző: Felolvassa az eskümintát:
1. Jog- és államtudományi s bölcsészettudományi
tudor jelöltek esküm,imtáia:
Én
esküszöm az élő Istenre és
fogadom, hogy a m. 'kir. Ferenez József Tudományegyetem Rectora és Tanácsa iránt mindenkor tiszteilettel viseltetem, hogy kötelességemnek
ismerem állásom tekintélyét megóvni és e Tudományegyetemi jogait 'és kiváltságait megvé|a_jog-_
1
deni; hogy { az állarm
} tudományi doktori cí' a bölcsészet-1
met más Tudományegyetemtől nem kérem;
végre fogadom, hogy tehetségemhez képest mindig arra törekszem, hogy szaktudományomat
embertársaim javára és hazánk dicsősére előbbre
vigyem. Isten engem úgy segéljen!
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2. Orvostudorjelöltek esküm'intája:
Ért
esküszöm az élő Istenre és
fogadom, hogy a magyar királyi Ferencz József
Tudományegyetem Rectora és Tanácsa iránt
mindenkor tisztelettel viseltetem, hogy orvosi
tudományomat a betegek, javára fordítom,-hogy
életveszélyes betegség esetében idejekorán 'kellő
gyöngédséggel arra törekszem, hogy a betegnek
lelki üdvösségéről és ügyei elintézéséről gondoskodás történjék; hogy a betegek titkáit, hacsak
a törvény nem kötelez reá, senkiinek el nem árulom és hogy bizonyítványt csak igaz meggyőződésem szerint adóik ki; végre fogadom, hogy
tehetségemhez képest mindig arra törekszem,
hogy szaktudományomat embertársaim javára
és hazánk dicsőségére előbbre Vigyem. Isten engem úgy segéljen!
3. Gyógyszerész-doktorjelöltek eskümintája:
Én
esküszöm az élő Istenre, és
fogadom, hogy a m. kir. Ferencz József Tudományegyetem Rectora és Tanácsa iránt, mindenkor tisztelettel viseltetem, hogy igyekezetemet arra fordítom, miszerint a gyógyszerészi
tudományok, vagy azok egyes ágai, tehetségem
és viszonyaimhoz képest, általam is előbbre vitessenek s ekkóp hazánk dísze s a közműveltség
öregbedjék s virágzást lásson. Isten engem úgy
segéljen!
7. Rector: Kérem a Méltóságos felavató
Urat/ka t/, méltóztassék/anak/ a jelöltet/eket/
doctorrá avatni.

t
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8. Dékán: Felolvassa a felavatást:
Én dr
( j o g - és államj
„
^ .. , ; orvos.
. \, ,
Effvetemunk
| b ö l c s é s z e t . n y d v - é s történet-f t u d ° i mathematika- és természet- /
mányi karának e. i. Dékánja, tisztemhez kötött
hatalmamnál- fogva, ö n t /Önöket/
úr/ak/,
jog• .
tudománya/uk/ jutalmául a(z)

összes orvosibölcsészettudományok doktorává/aivá/ avatom és felruházom mindazokkal a jogokkal és kiváltságokkal,
a jog-, ill. államamelyek törvény erejénél fogva { a z orvosl a bölcsészettudományi doktorokat megilletik.
Önnek /Önöknek/ most már kötelessége/ük/
lesz, tudományos törekvésével/ükkel/ kiérdemelt
állásának/u'knak/ tekintélyét megóvni, nemkülönben szaktudományának/uknaik/ és e Tudományeigyetemnek, amelynek doctorai sorába Önt /Önöket/ ezennieil beiktatjuk, gyarapodását és virágzását és ezzel hazánk javát hathatósan előmozdítani.
(Egy -felavatott csak egyes

számban beszél.)
13
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9. Rector: Tessék előlépni, hogy doctorrá
avassuk.
A kézfogás megtörténte után:
101 Jelölt: Felolvassa a köszönetet: A felavatottak köszönete: Magnifiee Rector! Tekintetes Egyetemi Tanács! Méltóságos Felavató
Urak! Doctorrá avatásunkért méltóztassanak
köszönetünket fogadni. Letett hitünkhöz és kötelességünkhöz híven ragaszkodva, mindenkor
arra fogunk törekedni, hogy állásunk tekintélyét
megóvjuk, nemkülönben szaktudományunkat és
ezen Tudományegyetemnek gyarapodását és virágzását és ezzel hazánk javát tehetségünkhöz
képest előmozdítsuk.
11. Rector: Üdvözli a felavatottakat és bezárja az ülést.
40. Honoris causa (tiszteletbeli, disz-) doktori
avatások.
Az avatás

kezdeményezése.

Honoris causa doktorrá avatás az egyetem
bármelyik kara részéről kezdeményezhető, szokásjogi a b non három okból. Vagy az egyetem
érdekében kiváló szolgálatot tett férfiak jutalmazásául, vagy pedig oly, a tudomány fejlesztése
körül nagy érdemeket szerzett egyének kitüntetésére, akiknek hosszú évtizedeken át folytatott rendkívüli értékű munkásságát kívánja a kar
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ezzel az egyetem részéről adható magasabb
tudományos fokozattal elismerni; vagy bizonyos
ünnepélyes alkalomból. Az a körülmény, hogy
valaki más egyetemnek doktora, vagy éppenséggel honoris causa doktora, nem zárja ki
a lehetőségét annak, hogy részére a kar részéről
a honoris causa dóktorrá való avatás javasoltassák.
A honoris causa doktorrá avatás kezdeményezésiének formaságai egyeznek azokkal, melyek a magántanároknak nyilvános
rendkívüli
tanári címmel való felruházása körül
előírvák.
(L. bővebben e gyűjtemény 17—20. lapjait.) Legalább két — tudományszakukat 'illetőleg a kiszemelt férfiú munkásságához közelálló — nyilvános rendes tanár, annak egész működését
vagy irodalmi tevékenységét részletesen és érdemben tárgyaló javaslattal járul a kar elé a
honoris causa doktori avatás ügyében s azt a
kar döntés végett érdembelileg azonnal tárgyalás
alá veszi vagy a dékán a karnak arról jelentést
tévén, a javaslat egy bizottságnak adatik ki
véleményes jelentéstétel végett.
A kar vagy egyik ajánló előadása, vagy —
ha az ügy megvilágítására bizottság küldetik
ki, — a bizottsági elnök jelentése alapján dönt
rendes vagy rendkívüli ülésében (rendszerint
vitatkozás nélkül) a javaslat sorsa felől. A szavazás titkosan és általános szótöbbséggel történik. Nagyon termézetes azonban, hogy a. kitüntetés fénye megkívánja azt, hogy a szavazás
eredménye (akárcsak a rendkívüli tanári cím
13*
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adományozásánál) lehetőleg egyhangú vagy legalább is túlnyomó részben a kitüntetni kívánt
egyén mellett szóló legyen. .
Kedvezően alakult szavazás esetén <az iratok a honoris causa doktorrá való avatásnak az
államfő részéről való kieszközlése céljából a
Tanács útján a vk. miniszter úrhoz terjesztendők fei. Az a kérdés, hogy a Tanácsnak kell-e
.érdemben foglalkoznia efajta kérelmekkel, nem
tisztázódott teljesen. Vain oly felfogás, hogy az
avatásokat a Tanács eszközölvén, a Tanács érdemben is tárgyalás alá veheti a karok részéről
hozzá terjesztett határozatokat — különösen, ha
a kitüntetés az egész egyetem érdekében kifejtett
szolgálatokért terveztetik. A másik felfogás szerint az avatás mindig kifejezetten egyik vagy
másik kar doktorai közé való beiktatást jelentvén, a tanács egyszerűen tudomásul veszi a rectornak az iratok felterjesztésére vonatkozó bejelentését. Egyetemünkön újabban utóbbi gyakorlat divik.
Vk. min. úr az államfő hozzájárulásáról a
Tanácsot s ez a kart értesítvén, a honoris causa
doktori diploma (mely rendszerint díszesebb
formában készül s szövegében röviden tartalmazza tulajdonosának érdemeit is) kiszolgáltatása háromféle módon történhetik. Vagy kisérő
irat mellékelésével a diploma elküldetik, vagy a
Tanács egy küldöttsége nyújtja át az érdekeltnek, vagy végül külön ünnepélyes avató ülés
keretében adatik át a kitüntetettnek. Egyetemünkön ez utóbbi eljárás van szokásban. (Külföldi
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hon. causa doktoroknak vagy diplomáciai úton
küldetik el a d'iploma, vagy azok isu személyesen
az avató ülésen megjelenvén, ünnepelyesen avattatnak fel.)
Az ünnepélyes avató ülés időpontját a kar
az érdekelttel való tárgyalás alapján tűzi ki s
idejében kéri a Tanácsot, hogy az avatást akkor
eszközölje. Többnyire az- évzáró közgyűlés napjára, esetleg egy vasárnap vagy ünnepnap délelőttiére szokás kitűzni a honoris causa doktori avatásokat, hogy azok jelentősége így is
kidomborodjék s az ülésre meghívást kapnak a
hivatalfők s a társadalmi élet egyéb kitűnőségei is.
A felavatás

módja.

Az avatás formaságai némileg eltérnek a
rendes avatásoktól s azért célszerűnek látszik
azokat is ideáktatni:
A felavatandó a Tanács emelvényével szemben foglal helyet.
Az egész Tanács (a kari pedellusokkal
együtt) bevonul az aulába.
Rector: Tekintetes Egyetemi Tanács! Mai
ünnepélyes élésünk tárgya a (z) . . . . tudományi karnak az az átirata, amelyben
(név) . . . . (főbb címek) úrnak a (z) . . . . tudományok honoris causa doktorává leendő felavatását kéri.
Az erre a felavatásra összehívott tanácsülést
ezennel megnyitom és felkérem a (z)
tu-
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dományi kar méltóságos Dékánját, hogy előterjesztését megtenni méltóztassék.
A (z) . . . . tudományi kar
dékánjának
jelentése. (E jelentés röviden elmondja? az avatás historikumát s különösen a kari indítványnak azt a részét isimerteti, mely a felavatandó
érdemeire vonatkozik. A javaslatot tevő profeszszorok neve és az államfői elhatározás kelte is
bejelentendő. A jelentés végén dékán a Tanácsot felkéri az avatásra.)
Rector: Üdvözlöm
körünkben
való megjelenése alkalmából s felkérem, hogy
a honoris causa doktorok szokásos fogadalmát
Egyetemünk Tanácsa előtt letenni méltóztassék.
Tanácsjegyző átnyújtja a formulát.
A fogadalom szövege: „Én
fogadom, hogy a m. kir. Ferencz József Tudományegyetem Rectora és Tanácsa iránt mindenkor
tisztelettel viseltetem, hogy e tudományegyetem
jogait és kiváltságait megvédem és hogy mindenkor arra fogok törekedni, hogy e tudományegyetem fejlődésiét biztosítsam, a tudományt ápoljam és ezzel Hazánk javát és dicsőségét előmozdítsam".
Rector: Kérem a Méltóságos Felavató Urat,
méltóztassék . . . . urat honoris causa doktorrá
avatni.
A Dékán avató beszédének szövege: „Fn
egyetemünk . . . 'karának e. i. dékánja, tisztemben gyökerező jogomnál fogva Önt
. . . . úr
elismeréséül . . . . tudományok
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honoris causa doktorává avatom s felruházom
mindazokkal a jogokkal és kiváltságokkal, melyek a törvény erejénél fogva a honoris causa
doktorokat megilletik.
Szívből kívánom, engedje meg az Isteni
Gondviselés, hogy öm,
uram, mint aki
a magyar tudományosságnak eddig is hathatós
ápolója és sikerekben gazdag előmozdítója volt,
még sok éven át fejthesse ki áldásos tevékenységét Egyetemünk a tudomány és a magyar
haza javára".
Rector: Kérem . . . t, méltóztassék hozzánk lépni, hogy doktorrá fogadjuk.
Kézfogás (felavatandó a tanári emelvény elé
járulván, a Tanács a szokásos sorrendben fogadja doktorrá).
Rector üdvözlő beszédben köszönti a honoris causa doktort s átnyújtja az oklevelet.
Esetleges egyéb üdvözlések.
A honoris causa doktor köszönő beszéde.
Rector: Ülésünk tárgya kimeríttetvén, felavató ülésünket bezárom.
41. „Sub auspjciis Gubernatoris" történő
felavatás.
(A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszternek 1922.
évi június ihó 24-én 80.160/1922. sz. alatt kelt rendelete.)

Magyarország Kormányzója ö Főméltósága 1922. évi június hó 23. napján kelt elhatá-
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rozásával (megengedni méltóztatott, hogy a
hazai tudományegyetemeken a „Promotio sub
auspiciis Regis" intézménye helyére a jelenlegi
alkotmányjogi helyzet tartama alatt a „Promotio sub auspiciis Gubernatoris" intézménye,
a „Magyarország Kormányzójának pártfogása
alatt doktorráavatás" lépjen.
Jegyzet. A rendelet kísérőirata szerint: az országra
nehezedő súlyos időkre való tekintettel a- „Sub auspiciis
Gubernátor is" doktori avatás jelképéül átadandó gyűrűk
honi gyártmányú vasból készítendők el.

Ez ünnepélyes doktorráavatásnak kieszközlése körül a következő eljárás követendő:
1. Ezen kitüntetés kieszközlése iránt az
illető kar indítványára az egyetem tanácsa
javaslatot tesz a vallás- és közoktatásügyi
miniszternek.
A k a r indítványát saját kezdeményezésére,
avagy kérvény alapján teheti meg; kérvények
eziránt közvetlenül az egyetemen is benyújthatók, amennyiben pedig ö Főméltóságánál
terjesztettek elő, a vallás- és közoktatásügyi
miniszter által az egyetemhez is leküldendők.
2. Minden iskolai évben a budapesti egyetem összes karainak hallgatói közül legfeljebb
csakis kettő, a többi egyetemek hallgatói közül
pedig csakis egy-egy hozh'ató ezen legfelsőbb
kitüntetésre javaslatba.
3. Ezen javaslatnak megtételénél csakis
azok az erkölcsi magaviselet tekintetében is
teljeslen kifogástalan dokjtorjelöltek • veendők
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figyelembe, akik úgy gimnáziumi, mint egyetemi tanulmányaikat általában jeles eredménynyel végezték be és a doktori fokozat elnyeréséhez szükséges összes szigorlatokat is mind
kitüntetéssel tették le.
4. Az egyetem tanácsa javaslatát rendszerint minden iskolai évnek végén, a szigorlati
határidők vége felé, vagy pedig a következő
iskolai évnek kezdetén teszi meg.
5. Az iskolai évnek folyamán ilyen ünnepélyes felavatás iránti folyamodvány csakis akkor
tárgyalható, ha ezt a vallás- és közoktatásügyi
miniszter kormányzói meghagyásra elrendeli.
6. A javaslatok megtételénél az egyes karok
arányos
váltakozására
lehetőleg figyelemmel
kell lenni.
7. Amennyiben több olyan jelölt volna, aki
ezen kitüntetésre méltónak mutatkozik, úgy az
egyetem tanácsa a 2. pont értelmében teendő
javaslatában aziránt is nyilatkozni tartozik,
hogy a jelölteket milyen sorrendben véli érdemeseknek.
8. Amennyiben valamelyik iskolai évben
egy jelölt sem volna olyan, aki kitüntetésre teljes mértékben érdemesnek lenne mondható, az
egyetem tanácsa javaslatot sem tesz.
Ezen szabálvrendelet 1922. június hó 24.
napján lép életbe.
Jegyzet. Sub auspiciis Regis promotióra valamely
tanévre szólólag csak azok hozhatók a minősítettek közül
javaslatba akik ugyanabban a tanévben nyerték el a
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jogot a felavatásra.
felsőbb kitüntetésre
ben tette le utolsó
felavatásra: arra ő
magasabb kérelme
leiratból.)

Hogy olyan valaki hozathassák eme legjavaslatba, ,a'ki már az elmúlt tanévszigorlatát és szerezte ímeg a jogot a
cs. és .ap. kir. Felségének külön legkérendő ki. (A 98.235/1909. vkm. sz.

A promotio sub auspiciis Gubernatoris szertartásának
szabályzata.

A Tanács

bevonulása.

1. A felavatás az egyetem aulájában történik. Az ^ g y e t . tanács a tanácsterem felől levő
ajtón bevonul az aulába, melynek alsó része,
a majd elhelyezkedendő tanáccsal szemben, a
közönségnek van fentartva. A Rector Megntficus
előtt halad a díszöltözetű egyetemi pedellus és
viszi az egyetem botját. A talárba öltözött s az
egyetem jelvényeivel (az arany nyaklánccal)
felékesített rector után jön, ugyancsak talárban,
a prorector, azután szintén talárban, fehér
nyakkendővel és keztyűvel a többi tanács:
a hagyományos sorrend szerinti egy-egy kar
dékánja, akit megelőz a díszöltözetű kari pedellus a kar botját vive; követi minden kar dékánját az illető prodékán, akik közül az orvoskari
egyszersmind a promotor, ha a fölavatás e karból történik. A tanácsjegyző asztala mellett
ülve várja a tanács bevonulását. Ugyanezt teszi
a jelölt, frakköltözetben, vagy magyar díszben
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fehér nyakkendősen és keztyűsen, állva, a felolvasó asztala előtt, ennek hátat fordítva.
2. A rector magnificus és a tanács a szokott
módon helyezkedik el.
Az egyetemi pedellus a tanácsjegyző és a
jelölt felolvasó asztala között áll meg, 2 kari
pedellus az innen jobbra eső ajtónál, 1 a kormányzói képviselő emelvénye mellett, oldalt,
és 1 a tanácsjegyző asztalától balra.
Az avatás formaságai.
3. A Rector Magnificus üdvözli a tanácsot,
köszönti a jelöltet és ezzel a díszülést megnyitja.
Fölkéri a fölavatandó karának dékánját a mai
promotio sub auspiciis Gubernatoris ügyének
előterjesztésére.
4. A dékán fölolvassa a kari indítványt és
a tanácsi előterjesztést s azután a kormányzói
elhatározásról szóló leiratot.
Jegyzet. Szokás szerint a dékán a felavatás historikumát tömören ismerteti.

5. A Rector Magnificus: „A tanács
örömimel értesül a Kormányzó Úr ö Főméltóságának legmagasabb leiratából,
hogy a Kormányzó Úr ő Főméltóságáruak képviselője legmagasabb megjelenésével fogja szerencséltetni az ülést.
Hogy ennek megnyíltáról a Kormányzó
Ür Ö Főméltóságának képviselőjét értesítsék, küldöttségül felkérem a mélt.
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prorector urat és a fölavatandó karának rnélt. dékánját. Az ülést pedig
a küldöttség visszaérkeztéig felfüggesztem.
6. A megérkező kormányzói képviselőt,
kinek közeledtét az ajtónálló pedellus jelzi, a
rector magnificus az egyetemi tanáccsal az ajtóban fogadja s előkészített helyére vezeti, aztán
ünnepélyesen üdvözli.
7. Befejezvén beszédét a Rector Magnificus
s netáni válaszát a kormányzói képviselő, a
rector magnificus felszólítja a jelöltet köszönete
elmondására.
8. A jelölt néhány lépést tesz a kormányzói
képviselő felé, megáll, meghajlik s aztán a következőket mondja (olvasva):
Kormányzói képviselő úr! A legmélyebb hódolattal járulok Nagyméltóságod, mint a Kormányzó Úr ö Főméltósága legmagasabb személyének képviselője, elé. Meghatott lelkemben soha
nem enyésző hálával köszönöm a kegyet, hogy Konmámyzó Úr Ő Főméltósága engem a mai kitüntetésre méltat. Örömtől magasztosultan, igaz szívből fogadom, köszönetem zálogaként,
hogy teljes életemben mjndig, minden
törekvésemet mint hű alattvaló, Kormányzóm szolgálatára, szeretett hazám
javára és dicsőségére fogom szentelni.
9. Miután jelölt helyére visszatért, a rector
magnificus újra fölveszi az ülés fonalát és a föl-
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avatandó! fölszólítja, hogy fölavató értekezését
olvassa föl.
10. A jelölt a felolvasó asztalánál helyet
foglalván, legföljebb 20 percig tartó értekezést
olvas föl szaktárgyából. Az értekezésnek,
vagyis: amennyiben az illető kar rendes fölavatásainak is föltétele a doktori értekezés,
a jelölt doktori dolgozata kivonatának aesthetikai és stiláris szempontból is élvezhetőnek kell
lennie s azt a jelölt a Karnak megelőzőleg jóváhagyás végett bemutatni tartozik.
11. Elolvasván értekezését, a jelölt helyére
visszatér.
A Rector,: Jelölt úr! Mielőtt egyetemünk tanácsa ö n t doktorrá avatná,
hitet kell tennie arra, hogy mindazt,
amit a fölolvasandó eskü magában foglal, hűségesen megtartja.
12. A tanácsjegyző a jelölthöz lép s az
eskümintát fölolvassa.
13. A Rector: Kérem a mélt. Fölavató
Ürat, méltóztassék a jelölt urat doktorrá avatni.
14. A fölavató (állva): Én . . . egyetemünk . . . . tudományi karának e. i.
v
dékánja (az orvostudományi
karnál
prodékánja)
tisztemhez kötött hatalmamnál fogva ö n t . . . úr, tudománya
elismeréséül a . . . tudományok doktorává avatom és fölruházom .mindazokkal a jogokkal és kiváltságokkal,
melyek a törvény erejénél fogva a dok-
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torokat megilletik, önnek most már
kötelessége lészen: tudományos törekvésekkel kiérdemelt állásának tekintélyét megóvni, nemkülönben szaktudományának és e kir. tudományegyetemnek, melynek doktorai sorába Önt ezennel beiktatjuk, gyarapodását, virágzását s ezzel hazánk javát hathatósan előmozdítani.
15. Rector (fölavatás után): Tessék előlépni,
hogy doktorrá fogadjuk.
16. A jelölt helyéről előlépvén, a szokott
módon a tanácsjegyző asztala mellett a rector
magni'ficushoz járul, ki állva „doktorrá fogadom"
szókkal kezet nyújt neki. Ugyanezt teszik aztán
egyenkint a jog- és államtudományi, orvostudományi, bölcsészet-, nyelv- és történettudományi
és matbematikai és természettudományi kari
dékánok, akikhez a jelölt sorban odajárul.
17. Helyére visszaérkezvén, a jelölt a hozzálépő egyetemi pedellustól átveszi és elolvassa
a következő köszönet mintát:
Méltóságos m. kir. egyetemi Rector
úr!
Tekintetes
egyetemi Tanács!
Méltóságos Fölavató úr! Doktorrá avatásomért méltóztassanak köszönetemet
fogadni! Letett hitemhez és kötelességemhez hiven ragaszkodva, mindenkor
arra fogok törekedni, hogy állásom
tekintélyét megóvjam, nemkülönben
szaktudományomnak és ezen tudo-
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mányegyetemnek gyarapodását és virágzását s ezzel hazám javát tehetségemhez képest előmozdítsam.
. 18. A Rector Magnificus: Kérem . . . urat,
a . . . tudományok doktorát, szíveskedjék doktori oklevelét átvenni és a kormányzói képviselő
úr elé járulni.
19. A kormányzói képviselő beszéde és
a gyűrű átadása.
20. A jelölt a gyűrűt átvévén, szótlan meghajlás után helyére tér. A Rector Magnificus szerencsét kíván a jelöltnek. Azután a tanáccsal
együtt fölállva, a kormányzói képviselő felé
fordul, hogy a Kormányzó Úr ö Főméltósága
legmagasabb kegyelmét ismételten megköszönje. És midőn ezzel a díszülést bezárja, élteti
a kormányzót.
21. A kormányzói képviselő lelép az emelvényről s a Rector Magnificus a tanáccsal, lehetőleg a bevonulás sorrendjében távozva a teremből,
kikíséri. A jelölt a közönség körébe visszavonul
s erre megvárva a tanácsjegyző távozását, a
pedellusok is elhagyják a termet.
22. A tanácsjegyző a díszülés lefolyásáról
részletes jegyzőkönyvet vezet.
Jegyzet. Ha több jelölt avattatik esetleg egyszerre
jel, a felavatási formulák megfelelő helyein többes száim
alkalimaztatik. A 8. es 17. ponthan íoglialt be sz>éde,ke t &
jelöltek felváltva mondják (olvassák).
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42. A kolozsvári m. kir. Ferencz József Tudományegyetem bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karának tandijmentességi
szabályzata.
(1907., ül. 191.1. évi szabályzat.)

1. §. Tandíjmentességben csak olyan rendes egyetemi hallgató részesülhet, aki ezt a jótéteményt szorgalmavál, tanulmányi előmenetelével és hitelesen igazolt szegénységével a tanulmányi-, fegyelmi- és leckepénz-szabályzat 59.
,§-ában el (Irt szigorú elbírálási laiapján megérdemli.
Rendkívüli egyetemi hallgatók az említett
szabályzat 35. §-a értelmében a leckepénz alól
föl nem menthetők, azért tandíjmentességi kérvévényük iktatás nélkül visszautasítandó.
2. §. A tandíjmentességért pályázók szorgalgalmának és előmenetelének szigorú megítélése
céljából, a tanulmányi szabályzat 61. §-ának
intézkedése alapján, a bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kar nyilvános rendes és nyilvános rendkívüli tanárai minden félévben fő (legalább 2 órás és nem ingyenes) előadásaikból
külön tandijmentességi kollokviumokat jelölnek
ki, amelyekről a hallgatók a félév elején a hirdető
táblán értesíttetnek.
Az így kiijelölt előadásokból a tandíjmentességi kollokviumok az illető tanároktól megállapított időben tartatnak, s eredményüket az illető
tanárok erre a célra szolgáló külön bizonyítványlapokon igazolják.
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A kollokviumi bizonyítványokban az előmenetel föltüntetésére a következő három osztályzat használandó: 1. jelesen (illetőleg kitűnően) kollokvált, 2. jól kollokvált, 3. kollokvált.
3. §. Azok a hallgatók, akik az előadások
látogatásában tanúsított hanyagság miatt kari
megrovásban részesültek, valamint azok, akiknek
szorgalma ellen, a tanári testület bármely tagjának kifogása van, tandíjmemtessségben nem részesülhetnek,
4. §. Egész tandíjmentességet csak olyan
rendes hallgató nyerhet, aki a 2. §-ban megállapított kollokviumokon legalább 12 órából jeles
előmenetelt tanúsított. Féltandíjmentesség azon
rendes hallgatóknak adható, akik a tandíjmentességi kollokviumokon legalább 6 órából jeles-,
6 órából pedig legalább jó fokozatot nyertek;
vagy azoknak, akiknek vagyoni állapota a teljes
tandíjmentesség megadását a 12 órából tanúsított
jeles előmenetel mellett sem teszi megokolttá.
(Lásd 6. §.)
5. -§. A szegénység a tanulmányi és fegyelmi
szabályzat 59. §-ának rendelkezéseinél fogva
hitelesen és a viszonyok részletes főbüntetésével
igazolandó. Ezen. célra a belügyminisztérium
1904. évi 26.234. sz. rendeletében megállapított
következő forma használandó:
„Szegénységi bizonyítvány egyetemi hallgató részére.
1. A hallgató neve.
. 2. Születési éve és helye.
3. Szüleinek neve.
:'
13
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4. Szüleinek társadalmi állása.
5. Szüleinek vagyona
a) ingatlanokban.
b) ingókban.
6. Szüleinek vagyoni terhei.
7. Szüleinek jövedelme
a) szellemi kereset után,
b) gazdasági kereset után.
8. Szüleinek jövedelme
a) közhivatali fizetés után,
b) magánhivatali fizetés után.
9. A halig, családjához tartozó tagok száma
és kora.
10. A családtagok ellátása.
11. A hallgató vagyona, ennek terhei.
12. A hallgató jövedelme.
A föntebbi adatok szerint
vagyontalannak, 'illetőleg társadalmi állásához képest
szegénynek minősíttetik".
Az így kiállított szegénységi bizonyítvány
érvényesnek csak akkor fogadható el, ha egy
évnél nem régibb keletű.
6. §. Az ösztöndíjat vagy egyéb közsegélyt
élvező egyetemi hallgatók a föntebbi föltételeken
kívül csak azon esetben nyerhetnek egész tandíjmentességet ha ösztöndíjuk, illetőleg segélyüknek értéke 600 koronát meg nem halad. A
800 korona ösztöndíjat élvező egyetemi hallgatók fél-tandíjmentességben csak akkor részesülhetnek. ha a §-ban megállapított kollokviumokon legalább 12 órából jeles előmenetelt tanúsítottak. 800 koronánál magasabb ösztöndíjat vagy
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segélyt élvezők azonban sem egész, sem fél tandíjmentességre igényt nem tarthatnak. E végből
a tandíjmentességért folyamodók nemcsak ösztöndíjukat, hanem bármi egyéb közsegélyüket is
kötelesek, a tandíjmetnesség elvesztésének „ és
fegyelmi büntetésének terhe alatt, a dékáni hivatalban bejelenteni s kérvényükben hiven föltüntetni.
7. §. Más karbeli hallgatók közül .a bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karon, ehhez
küllőn benyújtott szabályszerű folyamodvány
alapján, csak azok nyerhetnek egész vagy fél
tandíjmentességet, akiket saját karuk is ilyen
kedvezményben részesített.
8. §. Tanulmányi idejük első félévében csak
azok a rendes hallgatók folyamodása vehető
figyelembe, akik az érettségi vizsgálatot jeles
eredménnyel teték le. (Tanulmányi Szabályzat
60. §.)
9. §. A tandíjmentességi folyamodványok az
I. félévben szept. 12-éig, a II. félévben januárius
18-áig adandók, be. A leckekönyv-másolatban az
új félévben hallgatni óhajtott előadások, is föltűnte tendők s az általános „tanárjelölt" elnevezés helyett annak a megjelölése kívántatik: a
folyamodó mely karhoz tartozik és hányad éves
hallgató.
Jegyzet. Vagyontalan köztisztviselő,k, továbbá vagyontalan özvegyek és menekültek gyermekei s végül vagyontalan árvák és menekültek, iha tanulmány alkat szabályszerűen végzik, a jelenleg érvényen levő szabályok
szerint a tandíj 50%-,a allól mentesek.
13*
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43. Szabályzat a tudomány-egyetemek jog- és
államtudományi karainak és a jogakadémiák
tanulmányi és vizsgarendjéről.
(Erre vonatkozólag fontos rendelkezéseket
tartalmaz
a 58—64. lapokon közölt 8286/1924. sz. vk.' min. rendelet is,
melynek intézkedései e szabályzat alkalmazása során állandóan figyelemben tartandók.)
I. Az a l a p v i z s g á k .

A három alapvizsga tárgyai és letételük
időpontja.

vel;

1. §. Áz első alapvizsga tárgyai :
a) a római jog, á pandektajog mellőzésé-

b) a magyar • alkotmány- és jogtörténet,
különös tekintettel a nyugateurópai jogfejlődésre.
Jegyzet. (Az 1906. febr. 23-án kelt 13.384. sz. vk.
m. rendelet szerint.) A magyar alkotmány és jogtörténetnek és az egyetemes európai jogtörténetnek tudományegyetemeinken és jogakadémiánkon eddig fennállott két
külön tanszakát egyesítettem. Az egyesített tanszak címe:
'Magyar alkotmány- és jogtörténet, különös tekintettel
a nyugateurópai jogfejlődésre s az mindkét félévben heti
5 órában adandó elő.. Köteles az előadó tanár egy féléven
át heti 2—3 órás speciálkollégium keretében az európai
vezető nemzetek alkotmány- és jogtörténetét és a 'főbb
európai jogintézmények történetét is előadni. E kollégium
anyagának célszerű meghatározása az előadó tanár fel-
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adata. Hallgatása a joghallgatókra és a colloquiumok
tartása a tanárra nem kötelező. Ez a rendelet-az 1906—
7-iki tanévvel tépett életbe.

2. §. Az első alapvizsgát a második beszámítható félév végén lehet létenni, de a következő,
azaz a harmadik félév elején okvetlenül le is
kell tenni, mert különben ez a félév, valamint
az ezentúl eltöltött további félévek a tanulmányi1
időbe nem számíttatnak be.
3.
A második alapvizsga tárgyai:
a) a magyar közjog;
b) a közgazdaságtan a pénzügytannal.
4. §. A második alapvizsgát a negyedik beszámítható félév végén lehet letennli, de a következő, vagyis az ötödik félév elején okvetlenül le is kell terjni, mert különben ez a félév,
valamint az ezentúl eltöltött további félévek a
tanulmányi időbe nem számíttatnak be.
5. §. A harmadik alapvizsga tárgyai:
a) a magyar magánjog;
b) a magyar anyagi büntetőjog;
c) a magyar büntetőperjog.
6. §. A harmadik alapvizsgát a hatodik beszámítható félév végén lehet letenni', de a következő, vagyis a hetedik félév elején okvetlenül le is kell tenni, mert különben ez a félév,
valamint az ezt követő további félévek a tanulmányi időbe nem számíttatnak be.
7. §. Az alapvizsgára való bocsátás feltétele a félévek kellő számán felül az, hogy a folyamodó minden, a kérdéses vizsgán előforcjuló
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tárgyból a 44. §. értelmében egy félévi főkollégium hallgatását igazolja.
Jegyzet. A magyarországi honosságú és illetőségű
joghallgatók, ikiik tanpályájuk kezdetén valamely osztrák
jogi főiskola hallgatói voltak és ott a m a g y a r első alapvizsgálat helyett az osztrák jogtörténeti államvizsgát tették le, ha jogi tanulmányaikat utólag valamely magyarországi egyetemen vagy jogakadémián folytatják, csak
abban az esetben bocsáthatók második alapvizsgálatra,
ha megelőzőleg a magyar alkotmány- és jogtörténetet
legllább egy félévi főkollégiumban hallgatták és ebből
a tantárgyból a kiegészítő alapvizsgálatot sikerrel letették.
Ezen kiegészítő alapvizsgálat és a második alapvizsgálat közötti időköz megállapítását nem tartom szükségesnek. Tehát a jelen rendeletem, szerint vizsgázó joghallgatók, amennyiben különben a másod'ik alapvizsgálatra bocsáttatás szabályszerű kellékeivel bírnak, a sikerrel kiállóit magyar alkotmány- és jogtörténet kiegészítő
vizsgája után közvetlenül azonnal bocsáthatók a második
alapvizsgálatra. (Vkim. 903. ápr. 25. 19.345. sz. rendelet.)

Rendes alapvizsgai

határidők.

8. §. Az alapvizsgák határideje: június 1—25,
szeptember 1—15 és január 5—15.
Ebben a legutóbbi határidőben különösen a
következők vizsgázhatnak:
a) akik január hónapban kezdik meg tanfolyamuk harmadik, ötödik, illetőleg hetedik beszámítható félévét;

c
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b) akik a tényleges katonai szolgálatból őszszel kiléptek;
c) azok, akiket a bizottság a megelőző határidők valamelyikén a vizsga összes tárgyaiból vagy a pótvizsga tárgyából nem képesítvén,
az egész vizsgát ismételni kötelesek;
d) akik külföldi egyetemen eltöltött tanulmányi idő után szeptemberben iratkoztak be, s
itt utólag oly alapvizsgatárgyat kell hallgatmiok,
amelyet külföldön nem hallgattak.
Pótalapvizsgai

határidők.

9. §. A pótvizsga határideje:
a) azok számára, akiket a bizottság júniusban függesztett fel, szeptember 1—15;
b) azok számárai, akiket szeptemberben függesztettek fel, november 1—15;
c) azok számára pedig, akiket januárban
függesztettek fel, március 1—15.
Az ezen határidőkben sikerrel.letett pótvizsgának a tanulmányi idő beszámítása tekintetében ugyanaz a hatálya van, mint a felfüggesztés idejében sikerrel kiállott alapvizsgának.
Azok, akiket a bizottság ebben a határidőben nem képesített, a pótvizsgát még egyszer
megismételhetik, a legközelebbi (azaz a novemberi, januári, márciusi, illetőleg júniusi) vizsgahatáridőben.
Ugyanezen határidőben tehetik le a pótvizsgát azok is, akik az első rendes pótvizsga határidőt elmulasztották,
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Az ismételt vagy utólag letett pótvizsgának
azonban a tanulmányi idő beszámítására nincs
visszaható ereje.
Akik a megismételt pótvizsgát sem teszik
le sikerrel, már csak a teljes vizsga ismétlésére
bocsáthatók.
Jegyzet. E §-nak az. a kedvezménye, hogy a pótvizsgálat két ízben tehető, nem vonatkozik azokra, kik
az alapvizsga teljes ismétlésére utasíttattak. Ezek, iha
ismétlő vizsgálatukon pótvizsgára utasíttattak, a pótvizsgán nem .képesíttetnek, újabb pótvizsgát nem tehetnek,
hanem. a teljes alapvizsgát ismétlik. (Vkm. 1893. júl. 28.
26.319. sz. rendelet.)

A tényleges

katonai szolgálat után
vizsgázók.
10. §. Akik valamely alapvizsgai határidőben
beigazolt tényleges katonai szolgálatot teljesítettek, az e miatt elhalasztott alapvizsgát, illetőleg elhalasztott pótvizsgát még a tartalékba
helyezésüket követő legközelebbi határidőben a
félévek beszámítása tekintetében oly hatállyal tehetik le, mintha azt abban a határidőben állották volna ki, amelyben a katonai szolgálatot tel- _
jesítették. Ha pedig az ekkor megkísértett alapvizsgán pótvizsgára utasíttatnak, ezt a pótvizsgát a következő legközelebbi határidőben, a tanulmányi idő beszámítása tekintetében sz'intén
visszahatólag tehetik le.
Az első alapvizsga sikeres kiállása előtt
eltöltött tanidőbűi azonban a tanulmányi időbe

•249

több mint három félév, a másod'ik alapvizsga sikeres kiállása előtt eltöltött tanidőből több mint
öt félév, a 3-ik alapvizsga előtti időből pedig
több mint hét félév ezeknek sem számítható be.
Jegyzet. (A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium. 41.549/1925. szám. IV. ü. o. rendelet.) Felmerült
esetből kifolyólag tudomás és miheztartás végett értesítem a tekintetes Tamápsot, hogy mindazon joghallgatók,
akik egyéves önikéntesi minőségben,, a régi védtörvémy
(1889. évi XXVI. t.-c. hatálya, t. i. az általános védkötelezettség) idefiében teljesítettek katonai szolgálatot,
e törvénycikk alapján joguk van ahhoz, hogy a jogi tanfolyamot (7) hót félév alatt elvégezhessék, s így végbizonyítványt nyerhessenek, ha katonai szolgálatukat hitelesen igazolják és az előírt követelményeknek egyébként
megfeléltek.
Ebből következik, h o g y a m. kir. honvédség (nemzeti hadsereg) karpaszomány viselésére jogosult tagjait
ez a kedvezmény nem illeti meg, mert részükre az előadások zavartalan látogatása biztosíttatott.

Külföldi főiskolákra beirt
kedvezménye.

hallgatók

11. §. Azok a joghallgatók, akik egy vagy
több, különben beszámítható félévet külföldi jog1!
főiskolán töltöttek el, de itt nem hallgattak olyan
tárgyat, amely a jelen szabályzat szerint alapvizsga-tárgy, ezt a tárgyat egy féléven át pótlólag hallgatni kötelesek. Ezeknek a hallgatóknak az így eltöltött félévük, ha az ezt közvetlenül követő legelső határidőben a megfelelő
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alapvizsgát leteszik, épúgy beszámíttatik, mintha
az alapvizsgát szabályszerű határidőben tették
volna le.
Azok a joghallgatók, akik a m. kir. vallásés közoktatásügyi miniszternek az 1903. évi
augusztus 21-ikén 45.135. szám alatt kelt rendeletében megadott kedvezmény alapján külföldön eltöltött félévük után márciusban iratkoznak
be, az ekkor kezdődő félévük végén az alapvizsgát oly hatállyal tehetik le, mintha azt a
rendes határidőben tették volna le, még akkor is,
ha egyébként az ezen alapvizsga letételéhez
szükséges tárgyakat az illető, márciusban kezdődő félévüket közvetlenül megelőző két félévben már hallgatták. Ezen rendelkezés megfelelően alkalmazandó az olyan hallgatókra is, akik
oly belföldi jogi főiskolának voltak hallgatói,
amelyre a jelen szabályzat hatálya- nem terjed tó.
Alapvizsgáért

való

folyamodás.

12. §. Az alapvizsgát azon az egyetemen, illetve jogakadémián kell letenni, amelyen a jelölt a vizsgára jogosító félévek közül az utóbbi'
félévet hallgatta.
A vizsgára bocsátás iránti kérvény a kari
dékánhoz (jogakadémiai igazgatóhoz) intézendő,
aki, ha a megkívánt kellékek megvannak, a folyamodót a vizsgára bocsátja s őt a vizsga határnapjának kitűzése céljából fi bizottság elnökéhez utasítja,
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Ha a kari dékán (igazgató) a folyamodót
vizsgára nem bocsátja, elutasító végzése ellen a
karhoz lehet felfolyamodni, amely a vizsgára
bocsátás kérdésében véglegesen határoz.
Alapvizsgálati

bizottságok.

13. §. A vizsgára bocsátottak névsorát a kari
dékán (igazgató) a bizottság elnökével közli, aki
a két bizottság közt a jelölteket egyenlően megosztja, a vizsga helyét, napját és óráját kitűzi s
a táblán kihirdeti. Ha a jelölt a vizsgáról indokolatlanul elmarad, a vizsgadíjat elveszti s
ugyanazon félévben vizsgát nem tehet. Afölött,
hogy az elmaradás indokolatlan volt-e, a bizottság határoz s ezt a határozatát a kari dékánnak (igazgató) bejelenti.
Jegyzet. Egyetemünkön az alapvizsgákon rendszerint
csak egy -bizottság működik.

.14. §. Mindegyik alapvizsga bizottság az
elnökkel (helyettes elnök) együtt három tagból áll.
Minősítés.
15. §. Ha legalább két tag a v-izsga elfogadása mellett szavaz, a bizottság a vizsgát elfogadja s a jelöltet, a szavazás eredményéhez képest, szótöbbséggel, illetőleg egyhangúlag képesítettnek jelenti ki.
Ha a jelölt ki-tűnő eredményt mutat fel, a bizottság őt kitüntetéssel képesíti,
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A képesítés foka (szótöbbséggel, egyhangúlag, szótöbbséggel kitüntetve, egyhangúlag
kitüntetve) a bizonyítványban is kiteendő.
Jegyzet. A fokozatok megállapítása körül való eljárásra vonatkozólag szorosan az említett szabályzat rendelkezéseihez képest megjegyzem, hogy a vizsgálati
bizottság tagjai először is a fölött határoznak szótöbbséggel vagy egyhangúlag, hogy a vizsgálat általában elfogadtassék-e vagy nem, és elfogadás esetében azután
a fölött történik döntés, hogy fokozat gyanánt az egyhangúlag,. szótöbbséggel vagy kitüntetéssel való jelzés
írassók-e be a leckekönyvbe, illetőleg az állaímvizsgálati
bizonyítványba. (V-km. 1891. szept. 3. 37.938. sz. rendelet.)
Az e tárgyban hozott 1891. évi szeptember hó
3-áról 37.938. sz. a. kelt rendelet oda módosíttatott, hogy
a vizsgálati eredmény megállapításánál abban az esetben,
ha az első szavazásikor a vizsgálatnak elfogadása csakis
szótöbbséggel állapíttatott meg, a jelölt ...szótöbbséggel
képesített"-mek nyilváníttassék és csak a vizsgálat egyhangú elfogadása esetében van helye másodszori szavazásnak kizárólag azon kérdés felett, vájjon a jelölt kitüntetéssel képesíttessék-e vagy sem1? (1892. szept. 5.
9559. vkm. sz. rendelet.)

16. §. Ha legalább két tag a jelölt visszautasítása mellett szavaz, a bizottság őt nem képesítettnek jelenti ki.
17. §. A vizsga ismétlésére utasított jelölt az
alapvizsgát a 8. §-han meghatározott határidőkben teheti le.
A sikerrel letett ismétlő alapvizsga hatályát
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a félévek beszámítása tekintetében a 2.<, 4., 6.,
10. és 11. §. szerint kell elbírálni.
18. §. Ha a jelölt feleletei csak egy tantárgyból nem ütik meg a mértéket, abból lehetőleg
ugyanazon bizottság előtt teendő pótvizsgára
utasítandó.
A pótvizsga idejére, megismétlésére és' a sikerrel letett' pótvizsga hatályára nézve a 9. §.
rendelkezései irányadók.
/

Alapvizsgálati

jegyzőkönyvek.

19. §. Minden alapvizsgáról jegyzőkönyvet
kell felvenni.
Az elnök az alapvizsgáról szóló bizonyítványt, a jelölt nevének kitételével és a jegyzőkönyv számára való utalással, a jelölt leckekönyvébe bevezeti.
A vizsgálat

menete.

20. §. Ugyanazon bizottság előtt egyszerre
legfeljebb csak négy jelölt tehet vizsgát. A bizottság mindegyik jelöltet annyi ideig kérdezi
ki, amennyi szükséges, hogy a jelöltnek minden
egyes tárgyból való készültségét alaposan megítélhesse. A vizsga azonban egy-egy tárgyból
egy negyed óránál tovább ne tartson.
21. §. Az alapvizsgákon a kérdezésnek arra
kell irányulnia, vájjon a jelölt az alapismereteket, a velük szorosan összefüggő részletek ismeretét, s az 'egész tárgy fölötti áttekintést elsajátította-e?
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Vizsgálati

díjak.

22. §. Az alapvizsga díja 16 korona 80 fillér.
A tandíjmentesek ezt a díjat nem fizetik, ha késedelem nélkül azonnal a legelső határidőben
vizsgáznak, amelyben a vizsgára bocsáthatók.
Jegyzet. 1. E díj 1913. tavaszán 33 koronára felemeltetett kir. rendelettel.
2. Ez idő szerint a teljes alapvizsgálati díj
336.800 korona, az egykori díjnak 60%-a a tisztviselői
illetményeknél szokásos 17.000-es szorzószámmal számítva. Pótalapvizsgálati díj 163.200 korona.
A vagyontalan köztisztviselők azon gyermekei, akik
tanulmányaikat szabályszerűen folytatják, a dfj;ak felét
fizetik. A köztisztviselők gyermekeit megillető ezen kedvezmény alkalmazandó ugyanezen feltétel mellett a. vagyontalan özvegyek és vagyontalan menekültek gyermekeire s a vagyontalan teljesen árvákra és a vagyontalan
menekültekre is.

A féltandíjmentesek a vizsgadíj fele alól
mentesek, ha az első határidőben, amelyben vizsgára bocsáthatók, teszik le az alapvizsgát.
Jegyzet. Csak ha a kedvezményes félév alatt kellő
szorgalmat és előmenetelt tanúsított, különben díjuk, mint
az egész tandíjmenteseké is, a bizottsági elnök végérvényes határozata alapján befizetendő. (Vkm. 1904. 37.593;
és 42 882/904. sz. r.)

A pótvizsga díja 8 korona 40 fillér.
Jegyzet. E díj 1913 tavaszán kir. rendelettel 16 koronára emeltetett fel.
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Az ismétlő alapvizsga, valamint a pótvizsga
díja alól mentességnek helye nincs.
II. Az államvizsgák.

23. .§. Államvizsgák: a) a jogtudományi, b)
az államtudományi államvizsga.
Ezeknek az államvizsgáknak az 1883. évi I.
t.-c.-ben megállapított .minősítő jellege van.
24. §. A jogtudományi államvizsga tárgyai:
a) a magyar magánjog, kapcsolatban az osztrák joggal, amennyiben ez utóbbi a magyar birodalom területén gyakorlati jelentőséggel bir;
b) a magyar anyagi büntetőjog;
c) a magyar büntető perjog;
d) a magyar kereskedelmi és váltójog;
e) a magyar polgári törvénykezési jog;
f ) a magyar közigazgatási jog, valamint a
magyar pénzügyi jog főbb elvei és intézményei.
Jegyzet. Épp oly behatóan és tüzetesen kérdezendő,
mint az álliamtud. áHamvizsgáliaton. Akik az egyik államvizsgát letették, a másikon ebből nem kérdezendők. (Vkm.
1886. ápr. 8. 14.378. sz. r.)

25. §. Az államtudományi államvizsga tárgyai:
a) a politika;
b) a magyar közigazgatási jog, tekintettel
a perenkívüli eljárásra, beleértve a telekkönyvi
rendtartást is-, továbbá a büntető jognak a kihágásokról szóló része, valamint a rendőri büntetőeljárás;
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Jegyzet. Akik a jogtudományi államvizsgát letették,
az államtudományi áiamvizsgán e tárgyból nem kérdezendők. (Vkm. 1886. ápr. 8. 14.378. sz. r.)

c) a magyar pénzügyi jog, kiterjeszkedve a
jövedéki kihágásokra is;
d) az egyházjog, mint az egyházaknak alkotmányi és közigazgatási joga;
e) a magyar állam statisztikája.
Jegyzet. 1. A két államvizsgálat közt legalább három
havi időköz legyem, amelyet a tanártestület kivételesen
leszállíthat hat hétnél nem rövidebb időre. (Vkm. 1888.
jún. 20. 24.062. sz. r.)
2. A dékán a sikerrel kiállott- vizsgálati tárgynak az
államvizsgán kérdése alól felmentést adhat. (Vkm. 1906.
aug. 4. 60.893. sz. r.)

26. §. Államvizsgára csak az bocsátiható, akli
végbizonyítványt nyert.
Az államvizsgák csak azon egyetemen, illetőleg azon a jogakadémián tehetők le, amely a
végbizonyítványt kiállította.
Az államvizsga iránti kérvényhez csatolandók a leckekönyv és a végbizonyítvány. Egyébként ped'ig a 12. §-t itt is megfelelően kel alkalmazni.
27. §. Ha a jelölt az államvizsgáról indokolatlanul elmarad, három hónapon belül új határidőt nem nyerhet.
Egyébként a 13. §-t itt is megfelelően kell
alkalmazni.
28. §. Az államvizsgáknál ugyanazon egy
vizsgálóbizottság előtt a vizsga egyszerre leg-
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feljebb három jejplttel folyhat. Minden egyes jelöltre másfélóra engedhető.
29. §. Mindegyik államv'izsga-bizottság az
elnök'kef (helyettes elnökkel) együtt öt tagból á l l
30. §. Ha legalább három tag a vizsga elfogadása mellett szavaz, a bizottság a vizsgát elfogadja s a jelöltet a szavazás eredményéhez
képest szótöbbséggel, illetőlég egyhangúlag képesítettnek jelenti ki.
Ha a jelölt kitűnő eredményt mutat fel, a bizottság őt kitüntetéssel képesíti.
A képesítés fokát (szótöbbséggel, egyhangúlag, szótöbbséggel kitüntetve, egyhangúlag kitüntetve) a bizonyítványban is ki kell tenni.
31. §. Ha legalább három tag a jelölt visszautasítása mellett szavaz, a bizottság őt nem képesítettnek jelenti ki.
Visszautasítás esetében a jelölt két hónapon
belül ismétlésre nem bocsátható.
(1888/24.062^ sz. vkni. rend.) Azon eset alkalmából, högy egyik hazai tanintézet végzett joghallgatója,
mindkét államvizsgát ugyanazon napon kívánta letenni,
elredelendönek találtain, miszerint a -fenti kérdésre -nézve,
a jog- és államtudományi egyetemi karoknál taítandó
tudoirsági szigorlatokat illetőleg ö cs. és ap. kir. Felségének 1883. évi augusztus 20-ról kelt 1-egf. elhatározásával
jóváhagyott szabályzatot véve irányadóul, a két államvizsga letétele között -legalább három havi időköznek kell
közbejönni, amely azonban különös figyelmet érdemlő esetekben a tanártestület által leszállítandó-, de hat hétnélnem rövidebb időre.
17

32. §. Ha a jelölt feleletei csak egy tárgyból
nem ütik meg a mértéket, a bizottság őt pótvizsgára utasítja. A felfüggesztéstől számított hat
héten belül pótvizsgát nem lehet termi. Ezen határidő megtartása céljából a pótvizsgára utasító
eredeti bizonyítványt a kérvényhez kell csatolni.
A pótvizsga egyszer ismételhető. Ha a pótvizsga ekkor sem sikerül, a jelölt már csak egész
'vizsga ismétlésére bocsátható.
Az egész államvizsgát kell a jelöltnek megismételnie akkor is, ha a jelölt attól a naptól
számítva, amelyen őt a bizottság először utasította pótvizsgára, hat hónap alatt pótvizsgára
nem jelentkezett.
33. §. Minden államvizsgáról jegyzőkönyvet
kell felvenni.
A bizottság a jelöltnek a vizsga eredményéről (30. és 31. §.) a jegyzőkönyv számára
való utalással külön bizonyítványt ad, amelyet
a bizottság valamennyi tagja aláír.
A bizonyítvány keltét és számát a végbizonyítványra is rá kell vezetni.
34. §. A nem képesítést vagy a felfüggesztést tartalmazó bizonyítványt, amely a vizsga új
határidejének kitűzése céljából a kérvényhez
csatolandó, a sikeresen kiállott vizsgáról szóló
bizonyítvány átadásakor az elnök megsemmisíti.
35. §. Az államvizsga díja 40, a pótvizsgáé
20 korofia.
Díjmentességnek helye nincs.
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Jegyzet. E díjakat 1913 tavaszán kir. rendelet 80,
illetőleg 40 koronára emelte fel. Jelenleg 816.000 K, illetőleg
408.000 korona fizetendő, azaz az egykori díjak 60%-a.
Vagyontalan tisztviselők, stb. gyermekeinek kedvezményeire vonatkozólag 1. a 253. 1. 2. sz. jegyzetét

III. A vizsgabizottságok.

36. §. Az alapvizsga-bizottságokat a jog- és
államtudományi kar évenként alakítja meg a
rendes, a rendkívüli, a jogosított és azon. ténylegesen működő magántanárok közül, akik az
abban képviselt valamelyik tantárgyat előadják,
vagy az előző félévben előadták.
. A vizsga tárgyainak rendes, rendkívüli és
jogosított tanárain, valamint magántanáraim kívül a karnak egyéb nyilvános * (rendes és rendkívüli) tanárad csak szükség esetében s kisegítőkép vehetők be a vizsgáló, bizottságokba, úgy
hogy. ezek addig, míg a vizsgatárgyaknak rendes, rendkívüli s bár előadást nem is tartó jogosított és a tényleges előadó tanáraiból a szükséges szám kikerül, az egyes vizsgabizottságokba
vizsgálókul ki nem rendelhetők.
37. §. A két államvizsga-bizottság szintén
évenkint alakul meg a rendes, a rendkívüli, a
jogosított tanárok és azon tényleg működő magántanárokból, akik az abban képviselt valamelyik szakot tanították vagy tanítják, továbbá
azon szakférfiakból, akiiket a tanártestület javaslatára a vizsgáló-bizottsági tagság egy-egy tanévre való elvállalására a m. kir. vallás- és köz17*
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oktatásügyi miniszter felszólít. Ez iránt a tanév
vége előtt hozzá felterjesztést kell 'intézni.
Ezein kültagokat az államtudományi államvizsgához lehetőleg az államli közigazgatási tisztviselők, a jogtudományihoz pedig a bírói és
ügyvédi kar jelesebbjei közül kell kiszemelni.
Az államvizsga öttagú bizottsága olyképen
alakítandó, hogy az elnök és két tag az egyetem
(jogakadémia) köréből, kettő pedig a kültagok
közül vétessék.
Az egyetem (jogakadémia) köréből vett tagok lehetőleg a szaktanárok legyenek. A vizsga
tárgyalnak rendes, rendkívüli sNbár előadást nem
is tartó jogosított tanárain kívül más nyilvános
(rendes vagy rendkívüli) tanárok csak szükség
esetén oszthatók be s hívhatók meg viizsgálók.ul.
38. §. Minden bizottságban van egy elnök
és egy helyettes elnök. A tanév elteltével az
utóbbi lép az előbbinek helyébe. A helyettes elnökség a seniumban következő azt a rendes tanárt illeti meg, aki azon vizsga tárgyai egyikének szaktanára, vagy aki azok valamelyikéből
abban az évben feljogosítás alapján legalább egy
fél éven át kollégiumot tart.
39. §. Az elnökség és a helyettes elnökség
senium szerinti évről-évre való váltakozása mind
az öt vizsgáló-bizottságra akként alkalmazandó,
hogy senki egy 'időben elnökséget két bizottságban nem viselhet, mely okból, ha a senlium szerint valamely tanárt két bizottságban illetné meg
az elnökség vagy helyettes elnökség, csak az
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egyiket vállalhatja el. Továbbá 'senki, aki már
egy sorozatban elnökséget vagy helyettes elnökséget viselt, azt ugyanabban a sorozatban mindaddig nem viselheti, míg azon bizottságnak,
amelyben az elnökség sorrend szerint reákövetkeznék, van oly rendes, szaktanár tagja, aki még
azon sorozatban sehol sem elnökölt. 40. §. Ha a jelöltek nagyobb száma ezt szükségessé teszi, a vizsgáló-bizottság két (A. és B.)
bizottságra osztva működik, az elnök és a helyettes elnök vezetése alatt. A jelölteket a két
bizottság közt egyenlően kell megosztani.
41. §. Minden tanév vége felé a vizsgáló- '
bizottságok összes tagjait a jogkari dékán (igazgató) értekezletre hívja össze, hogy a vizsgák
folyama alatt szerzett tapasztalataikat és az ezek
alapján felmerülő kívánalmakat megvitassák.
Ezen értekezlet megállapodásait a kar legkésőbb a következő tanév elején tárgyalás alá
veszi s őket, ha a maga részéről is helyeseknek
találja, saját véleménye és javaslatai kíséretében
a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszterhez felterjeszti.
Jegyzet. A gyakorlatban ezt az értekezletet is a kar
utolsó rendes ülése helyettesíti.

IV. Általános határozatok.

42. §. A félév csak annak Számítható be, aki
hetenkint legalább 20 órát hallgatott.
Ezen hetenkinti 20 órába, az élő nyelveken
kívül, bármely tanulmányi szakban hallgatott
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leckék betudandók, a más karban választott ingyenes órák kizárásával.
Óraátszámításnak csak egymásra közvetlenül következő félévek között van helye.
Az óraátszámítás külön engedély nélkül történik, ha azon félévben, amelyre az átszámítás
eszközlendö, legalább 15 beszámítható óra van.
ö t óránál többre terjedő óraátszámítást csak
a kar engedélyezhet.
43. §. Jogvégzettnek csak az tekinthető, aki
végbizonyítványt kapott.
Végbizonyítványt pedig csak annak lehet
adni, aki:
a) az alapvizsgákat kellő időben letette,
b) nyolc félévet kellő óraszámban hallgatott.
Azok a tárgyak, amelyek az alapvizsgákon,
a két államvizsgán és a szigorlatokon vizsgatárgyak, legalább egy-egy félévi főkollégiumban
hallgatandók.
44. §. Főkollégiumnak csak az a tárgy tekinthető, amelyet hetenkinti 5 órában adnak elő.
Kivétel alá esnek ez alól:
a) a római jog, amely csak -akkor számítható be főkollégiumnak, ha heti 8 órában adatik, elő;
b) a pénzügytan, a közigazgatási jog, a
pénzügyi jog és a statisztika, amelyekből 4—4,
c) a nemzetközi jog, amelyből 3 órás főkollégium.
Jegyzet.

Egyetemünkön a közigazgatási jog, a sta-
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tisztiika és a nemzetközi jog is 5—5 órás főkollégiumban
adatik elő.

A tanárok nagyobb vagy kisebb óraszámú
kollégiumokat is hirdethetnek, de minden vizsgatárgyból évenkint egy félévi főkollégiumot
legalább az itt megjelölt óraszámban kell tartani ok.
45. §. Minden joghallgató köteles tanulmányi ideje alatt két félévi kollégiumot hallgatni
a történelemből. Ezen kollégiumok közül legalább
az egyiket az egyetemes történelem legújabbkori
részéből kell venni. Minden joghallgató köteles
továbbá egy bölcsészeti kollégiumot is hallgatni.
Mindegyik történeti kollégiumnak, valamint
a bölcsészeti kollégiumnak is, hetenkiint legalább
négy órát kell kitennie.
Egyetemeken s azokon a jogakadémiákon,
amelyeken bölcsészeti kar van, ezek a kollégiumok a bölcsészeti karon is hallgathatók.
A köteles tárgyakon kívül hallgatásra ajánltatnak: a nemzetközi magánjog, a bányajog, az
állarnszámviteUan, törvényszéki orvostan, törvényszéki lélektan és elmékőrtan, végre a közegészségtan.
46. §. Azon joghallgatók, akik tanulmányaik
előtt vagy azok megszakításával, egyéves önkéntest szolgálatot teljesítettek, vagy akiket
mozgósítás folytán katonai szolgálatra behívtak
és egy félévnél hosszabb ideig szolgálatban tartottak, úgyszintén azok a joghallgatók is, akik
igazolják, hogy mint egyéves önkéntesek beso-
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roztatván, szolgálati évüket tanfolyamuk befejezésének idejére halasztották el: az 1889. évi
XXVI. t.-c. 1. §-ának engedélye alapján végbizonyítványt nyerhetnek, ha hét szabályszerű félév
alatt az előszabott tantárgyakat hallgatták és a
jelen szabályzatban megállapított alapvizsgákat
letették.
Jegyzet.

L. erre vonatkozólag a 10. §. jegyzetét.

47. §. Ezen hét félév alatt végző hallgatók
óraszámának, a szabálytól eltérően, legalább
150-et kell kitennie. Ezt az óraszámot olyképen
kell beosztaniok, hogy a három utolsó félévre
legalább 66 óra essék.
48._§. A hét félév alatt végző joghallgatókra
való tekintettel a jogakadémiák tanulmányi
rendje a következő:
/. évfolyam.
1. félév.
Bevezetés a jog- és államtudományokba
heti 2 óra.
Rómaii. jog heti 8 óra.
• Magyar alkotmány és jogtörténet, különös
tekintettel a nyugateurópai jogfejlődésre, heti
5 óra.
2. félév.
Római jog heti 8 óra.
Magyar alkotmány és jogtörténet, különös
tekintettel a nyugateurópai jogfejlődésre, heti
7 óra.
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II.

évfolyam.
3. félév.
Jogbölcsészet heti 6 óra.
Közgazdaságtan heti 5 óra.
Magyar magánjog heti 5 óra.
4. félév.
Magyar magánjog heti 5 óra.
Magyar közjog betli 6 óra.
Pénzügytan heti 4 óra.
Nemzetközi jóg heti 3 óra.

III. vagyis jogtudományi
évfolyam.
5. félév.
Magyar anyagi büntetőjog heti 5 óra.
Magyar polgári törvénykezési jog heti 5 óra.
Magyar kereskedelmi és váltójog heti 6 óra.
Osztrák magánjog heti 6 óra.
6. félév.
Magyar anyagi büntetőjog heti 5 óra.
Magyar büntető perjog heti 5 óra.
Magyar polgári törvénykezési jog heti 5 óra.
A magyar állam statisztikája heti 4 óra.
IV. vagyis államtudományi
évfolyam.
7. félév.
Politika heti 5 óra.
Magyar közigazgatási jog heti 4 óra.
Egyházjog heti 7 óra.
Magyar pénzügyi jog héti 4 óra.
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• 8. félév.
Ez a félév csakis azokra a joghallgatókra
nézve kötelező, akik a 46. §. rendelkezései alá
nem esnek. Ebben a félévben főkép a tételes jogi
tárgyakból speciálkollégiumok tartandók. Ezen
tárgyakat évenként kell megállapítani s őket a
másodiik félév tanrendjével együtt jóváhagyás,
céljából szintén mindenkor fel kell terjeszteni.
A magyar közigazgatási jogot ebben. a nyolcadik félévben is mint főkollégiumot kell előadni.
A történelmi és bölcsészeti kollégiumok lehetőleg az első két évfolyam tanrendjébe veendők fel.
49. §.'Azt a sorrendet, amelyben az évfolyamok az előző § értelmében következnek, a két
utóbbi évfolyam tekintetében is meg kell tartani. Ennélfogva a jogtudományi - évfolyam tárgyait előbb kell hallgatni, mint azokat, amelyek
az államtudományi évfolyam körébe tartoznak.
50. §. Azok a joghallgatók., akik a 46—49.' §
rendelkezései szerint -.hét szabályszerű félévet
hallgattak és végbizonyítványt nyertek, akadálytalanul bocsátandók úgy az államvizsgákra,
mint pedig a szigorlatokra.
51. §. Jelen szabályzatban megállapított tanulmányi- és vizsgarend alól felmentésnek helye
nincs.
Jelen szabályzat kihirdetése után a tanfolyam hallgatása alól való felmentés mellett a
jogi alap- és államvizsgáknak letételére engedély
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többé nem adható. Ennélfogva az 1874 május
19-én (12.917.) kelt rendelet 63. §-ának e) pontja
jelen szabályzat kihirdetésének napján hatályát
veszíti.
Mindazonáltal azoknak, akiknek kérvénye
jelen szabályzat kihirdetésének napján a kir.
vallás- és közoktatásügyi, miniszternél elintézés
alatt állott, az engedély eme vizsgáknak letételére az eddig fennállott szabályok szertint még
megadható.
52. §. Jelen szabályzat az 1912/1913. tanév
kezdetével lép hatályba.
Az 5. és 6. §§-ban szabályozott harmadik
alapvizsga már azokra is kötelező, akik az
1912/1913. tanév első felének végén fejezik be a
hatodik beszámítható félévüket.
Azon a napon, amelyen a jelen szabályzat
hatályba lép,, az 1883. évi augusztus 20-án
28.291/1883. v. és k. miniszteri szám alatt kiadott
rendelet, amely a kiirályi tudomány-egyetemek
és királyi jogakadémiák tanulmányi- és Vizsgarendjét szabályozta, valamint a m. tör. vallásés közoktatásügyi miniszternek az 1889 : XXVI.
t.-c. végrehajtása tárgyában 1889 július hó
23-án 28.300. szám alatt kelt rendelete, végül pedig az 1901 júlíius 27-én kelt 54.339. v. és k.
számú rendelet hatályukat veszítik.
Kitüntetéssel vizsgázók

Oly

névsora.

(46.299. szám/ex. 1885. vk. min. rendelet.)
célokból, hogy a joghallgatók nagyobb
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szorgalomra buzdíttassanak, — a jog- és államtud. karoknál tartott alap- és államvizsgák, illetőleg szigorlatok amúgy is nyilvánosak lévén —
elhatároztam, hogy a vizsgálatok- vagy szigorlatoknál kitüntetéssel képesített joghallgatók lehetőleg szigorlók nevei a félévi hivatalos jelentések alapján — melyekben tehát ezek ezentúl
névszerint felsorolandók lesznek — úgy a „Budapesti Közlöny"-ben, mint a közoktatás állapotáról az országgyűlés elé terjesztendő évii jelentésben közzététessenek. E mellett a jog- és államtud. kar dékánjának szabadságában áll a kitüntetették névsorát, a kincstár terheltetése nélkül,
s miután az a hivatalos lapban már közöltetett,
szabadon választandó hírlapban vagy hírlapokban közzétenni.
44. Szabályzat a jog- és államtudományi
egyetemi karoknál tartandó tudorsági szigorlatokról.
(Kiadatott a vallás- és köz,oktatási m, kiir. miniszter 1883.
évi 28.291. számú rendeletével.)

1. §. A jog- és államtudományi karban, a
két különböző tudománykör szerint; kétféle tudorság nyerhető, u. m.: a jogtudorság és az államtudományok tudorsága.
2. §. A jogtudort fok elnyerésére három szigorlat és egy felavatási értekezés kívántatlik.
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A jogtudományi szigorlati tárgyak
vetkezők :
/. Első

a

kö-

szigorlat.

a) Római jog, a pandekta-jog befoglalásával.
b) Egyházjog.
c) Jogbölcsészet, a történeti résszel és a
nemzetközi joggal.
II. Második
a)
b)
c)
d)

Magyar közjog.
Közigazgatási és pénzügyi jog.
Politika.
Magyar büntetőjog és eljárás.
III. Harmadik

a)
b)
c)
d)

szigorlat.

szigorlat.

Magyar magánjog.
Osztrák polgári jog.
Magyar polgári törvénykezés.
Váltó- és kereskedelmii jog.

Jegyzet. A pénzügyi jog kérdezése. A vizsgálat anyagát csupán a pénzügy elvei és főbb intézményei képezzék.
Ezen elv érvényesül a szabályzatiban is, melynek
2. év 3. §-ai szerint a pénzügyi jog csupán mint a 'közigazgatási jog kiegészítő része vétetett fel az említett két
tudorság szigorlatának tárgyai közé.
Ennek ellenére is ismételten panaszok merültek fel
az ; ránt, hogy a pénzügyi jog a szigorlatokon imint egészen önálló tantárgy kérdeztetik, tehát — e téves fel-
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fogáshoz mértért — .túlságos részletességgel s e tanszak
tudományos jelentőségével arányban nem álló terjedelemben. Ez egyebek közt azt a hátrányos következményt
vonja maga után, hogy a jelöltek a pénzügyi jog inai
vizsgázási módszere mellett, a tudományos készültség
megítélése .szempontjából fomtosabb egyéb tárgyakból
'keltőképpen el nem készülhetnek. Ez oknál iogva a szigorlati szabályzat 2. és 3. §§-ainak helyes értelmezése
alapján s hivatali élődöm említett rendeletének kiegészítéseképpen ezennel elrendelem, hogy a pénzügyi jog a szigorlatokon nem mint önálló tanszak, hanem mint a közigazgatási jjognak kiegészítő része,- csak a magasabb
tudományos képzettség szempontjából értékes főbb tételeiben kérdezendő. Eme rendelkezésemből önként következik, hogy a pénzügyi jog, külön ielíüggesztés, illetőleg
pótszigorlat tárgya nem lehet és külön cenzor által nem
kérdezhető.

3. §. Az államtudományi tudori fok elnyerésére két szigorlat és egy felavatási értekezés
kívántatik.
Az államtudományi szigorlatnak tárgyai a
következők, u. m.:
I. Államtudományi

első

szigorlat.

a) Jogbölcsészet, a történelmi résszel és a
nemzetközi joggal.
b) Egyházjog.
c) Magyar közjog.
d) Politika.
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II. Második

szigorlat<

a) Nemzetgazdaságtan és pénzügytan.
b) A magyar és az osztrák állam statisztikája, Európa főbb államaira való tekintettel.
c) Magyar közigazgatási jog, beleértve a
pénzügyi igazgatási jogot, valamint a perenkívüli eljárást — telekkönyvi eljárás mellőzésével — úgy a büntető törvénynek a kihágásokról
szóló részét az erre vonatkozó eljárással.
4. §. A szigorlatok a 2-ik, illetőleg a 3-ik
§-ban meghatározott sorrendben teendők és
csak azon tudományegyetemeken folytathatók,
melynél a tudorjelölt az első szigorlatot kiáltotta,
valamint a pótlás" és az ismétlés 'is csak azon
tudományegyetemen történhetik, melynél a tudorjelölt pótszigorlatra vagy ismétlésre utasíttatott. A jogtudományi három szigorlatnál azonban a 'jetölt a második és harmadik szigorlatot
tetszés szerinti sorrendben teheti le, úgy, hogy
szabad választásától függ, vájjon a 2. §-ban foglalt III. vagy II-ikat akarja-e 11-ik, illetve Ill-ikként letenni.
5. §. Azon jogtudorok, kik ezen szabályzat
szerint az államtudományi tudori fokot is óhajtják elnyerni, csak egy szigorlatot kötelesek tenni
s ennek tárgyai: a nemzetgazdaságtan, a pénzügytan és a magyar és osztrák állam statisztikája, Európa főbb állaimalira való tekintettet.
Azon államtudományi tudorok viszont, kik
ezen szabályzat szeriint a jogtudori fokot is elnyerni kívánják, két szigorlatot kötelesek tenni.
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melynek tárgyát a jogbölcsészet, egyházjog, a
magyar közjog, politika- és büntetőjog kivételével, a jogtudományi szigorlatokhoz tartozó tárgyak képezik, u. m.:
I. római jog, a pandekta jog belefoglalásával, a magyar magánjog és az osztrák polgári
jog;
II. a büntetőjog és eljárás, a magyar polgári
törvénykezés s a váltó- és kereskedelmi jog.
Szigorlatra

való

bocsátás.

6. §. Tudori szigorlatra csak azok bocsáttatnak, kik négy évi jog- és államtudományi tanfolyamot, még pedig felerészben ha7.ai iocrintézeten, mlint rendes nyilvános joghallgatók szabályszerűen bevégezték és az eredeti indexet s a
végbizonyítványt kérvényükhöz csatolják.
7. §. A szigorlat tebetése iránti kérvény (6.
§.) az egyetem jog- és államtudományi karának
dékánjánál nyújtandó be.
Szigorlati

bizottságok.

8. §. A szigorlati vizsgáló-bizottság elnöke
a jog- és államtudományi kar dékánja, vagy ennek akadályoztatása esetében, a prodékán.
9. §. A vizsgálati bizottság az elnökön kívül, négy tagból áll, kik a szigorlati tárgyaknak
rendes vagy rendkívüli tanárai, továbbá a jogosított tanárok is, ha jogosultságuk alapján azon
évben tandíjfizetéssel járó collegiumot tartanak.
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Ha. valamely tárgynak több rendes, rendkívüli vagy jogosított tanára van, ezek a szigorlatokhoz az említett sorrendben váltakozva hívandók meg.
Ha a yizsgálóbizottság az elnökkel s a vizsgálati tárgyak censoraival együtt se állana 5 tagból, ez a szám kiegészítendő' azon. rendes tanárok váltakozó meghívásával, akik mint vizsgálók épen nem, vagy ritkán vesznek részt s így
leginkább ráérnek a megjelenésre, szavazó minőségben.
1
i
A szigorlatok
felvétele.10. §. Mindegyik szigorlat két órán át és
pedig mindig nyilvánosan tartatik s róla jegyzőkönyv vezettetik, melybe nemcsák annak eredménye, hanem az is bevezettetik, hogy a bizottsági határozat egyhangúlag vagy szótöbbséggel
hozatott.
Minősítés.
11. §. A szigorlat eredménye felett a vizsgálati ötös bizottság egyhangúlag vagy szótöbbséggel határoz.
A szigorlat elfogadottnak csak akkor tekinthető, ha az egész bizottság vagy legalább három tagja, az elfogadás mellett nyilatkozott. Kitűnő készültségű jelölt a bizottság által meg is
dicsérhető.
12. §. Ha a jelöltnek készültsége egy vizsgálati tárgyból gyenge: ezen egy tárgyból pótszigorlatra utasítandó.
17
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A pótsz'igorlat egyszer ismételhető; ha a
pótszigorlat másodízben sem sikerül, az egész
szigorlat ismétlendő.
A pótszigorlat az elnökön kívül két tagból
álló bizottság előtt teendő, mely bizottságba a
szaktanárok hívandók meg vizsgátokul.
Szigorlati

határidők.

13. §. A szigorlat ismétlésének három hónap, a pótszigorlatnak ped§r hat hét letelte előtt
hely nem adható.
ismétlés egy és ugyanazon szigorlatra nézve
többször iránt kétszer nem engedtetik. A második
ismétlő szigorlaton történt visszautasítás esetén,
a jelölt a hazai egyetemeken az illető fokot el
nem nyerheti és netalán más helyütt nyert vagy
nyerendő ilyen tudori oklevelét itt nem nostrificáltathatja.
14. §. A tudori fok elnyeréséhez kellő egyes
szigorlatok közt legalább három havi időköznek
kell közbejönnie, amely azonban a tanártestület
által leszállítható, de hat hétnél'nem rövidebb
időre. Három havi időköz kívántatik akkor is,
ha az egyik tudori fok elnyerése után, a tudor
a másik tudorság elnyerése végett kíván szigorlatra bocsáttatni; de ez esetben a három havi
határidő nem a felavatás, hanem a letett utolsó
szigorlattól számíttatik; felmentésnek azonban
ezen minimum alól ily esetekben nincs helye.

Disszertáció.
15. §. A sikerrel kiállított szigorlatok után
(2., 3., 5. §•§.) a tudorjelöltnek egy, a letett szigorlatok valamelyikéhez tartozó tanszakból
miaga által szabadon választott vagy esetleg a
szigorlati bizottság által megjelölt tárgyból felavatási értekezést (dissertatio inauguralis) kell
írásban kidolgoznia s negyedrét alakban fűzve,
címekre vagy fejezetekre felosztva, lapszámozva és az illető lapokon a használt irodalmi
művek és források • idézésével ellátva, benyújtania.
16. §. Az írásbeli értekezés csak akkor fogadható el, ha az mind béltartalmára, mind kidolgozására nézve beható tanulmány eredményének mutatkozik s az állam hivatalos nyelvének bírását igazolja.
17. §. Az értekezést a kar két szaktanár
által bíráltatja meg. Ha valamely szaknak csak
egy tanára van, akkor második bírálónak azon
szak tanára jelölendő ki, melyhez a bírálandó
értekezés tárgya legközelebb áll.
Ha a bírálók véleménye eltérő, ez esetben
a kar az értekezést egy harmadik bírálónak
adja ki. Határozattá azon vélemény emelkedik,
amelyhez ezen bíráló csatlakozik.
El nem fogadás esetén a jelölt más értekezés
kidolgozására utasítható és a jelölt a felavatásra
nem bocsátható, míg értekezése el nem fogadtatik.
18*
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Felavatás.
18. §. A tudori értekezés elfogadása esetében, a jelöltet a dékán felavatás végett az egyetem rectorának írásban bejelenti.
19. §. A tudori oklevélben (diploma) képességi fokozat nem tétetik ki.
Kánonjogi

doktorátus.

20. §. A nagyobb rendekkel bíró egyháziak
számára
fennálló kánontudorság,
valamint
annak megszerzése az 1866. évi február 23-án
kelt legfelsőbb elhatározással előszabott módozatok, a kolozsvári egyetemre néz.vp, az 1874.
évi március 6-án 5643. sz. a. kelt miniszteri
rendelettel megállapított módosítással egyelőre
tovább érvényben hagyatnak.
21. §. A szigorlati díjak, melyek mindenkor
előre fizetendők, minden egyes szigorlatra
riézve 50—50 koronában, pótszigor'at 30 koronában és az írásbeli dolgozat rnegbírálása 40,
az avatási-díj pedig 72 koronában állapíttatnak
meg.
Jegyzet. E díjak, az avatási díjak Jövetelével, 1913
tavaszán kétszeresükre emeltettek fel kir. rendelettel. Ma
a szigorlati díj 1 020.000 K, a pótszigorlati díj 612.000 K,
a disszertáció bírálati díja 816.000 K, az avatás díja pedig
925.000 korona. A vagyontalan 'köztisztviselők stb. gyermekeinek kedvezményei felöl 1. a 253. 1. 22. §-ának 2. jegyzetét. A disszertáeióbírálati és felavatási díjaknál kedvezmény rendszerint nincs.
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Szigorlati

díjak.

Ezen díjak a szigorlat vagy az írásbeli értekezés ismétlésekor újra megfizetendők.
Á szigorlati díjakból az elnököt és a vizsgálatnál tettleg részt vett tanárok mindegyikét
egyenlő rész illeti.
A felavatási értekezés bírálatáért járó díj
a szigorlati bizottságok tagjai közt egyenlően
osztatik fel.
22. §. A felavatásnál (promotio), tiszteletbeli tudorságnál, a jubiláris oklevél kiszolgáltatásánál s az idegen egyetemeken nyert tudori
foknak a belföldön érvényesül elismerése (nostrificatio) iránti eljárásnál további intézkedésig,
az eddigi szokás, illetőleg szabályok tartatnak
fenn.
23. §. Ezen szabályzat kihirdetése után
azonnal hatályba lép.
Átmeneti

intézkedések.

24. §. Akik 1875. végéig a szigorlatokra jelentkeztek, az eddig, fennállott szigorlati rendh e z alkalmazkodhatnak.
25. §. A jelen szabályrendelet hatálybaléptekor már megkezdett tudorozás, a szigorlati
tárgyakra és a szigorlatok sorozatára nézve a
jelen szabályrendelet által érintetlenül hagyatik.
26. §. Akik valamely* államvizsgálatot az
ellenkező" irányú szigorlatra bocsáttatás előfeltételeül letettek, akadály nélkül bocsáthatók
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nemcsak az ellenkező, hanem azon irányú szigorlatokra is, melynek megfelelő államvizsgát
tettek le.
27. §. Akik az államtudományi államvizsgálatot, mint eddig a jogtudományi szigorlat
előfeltételét már letették, a jogtudományi szigorlaton a politikából, közigazgatási és pénzügyi
jogból, mint amelyből az államvizsgán már
képesítve vannak, nem vizsgálandók és így rájok nézve, mind a tárgysorozatra, mind a szigorlatok egymás utánjára nézve az 1883. május
18-án 11.630. sz. a. kelt rendeletet közvetlenül
megelőzött szabályzat az irányadó.
Ezen tétel megfelelően alkalmazandó az
államtudományi szigorlat azon jelöltjeire, akik
a jogtudományi államvizsgát az idézett rendelet
előtt kiáltották. Ezen §. hatálya azokra is kiterjed, kik az 1883/4. tanév elejéig az egyik vagy
másik államvizsgálatot, vagy mindkettőt valamely jogakadémián letették.
28. §. Az 1884. évit január 1-től fogva senki
se kezdheti a tudorozást másképen, mint a jelen
szabályrendelet által megállapított tárgyakkal
és sorozattal.
Kánonjogi tudori szigorlatok.

(5643/1874. Ifi.. 6. vkim. szám.) Az egyetemi
tanács 684. sz. a. kelt felterjesztésében felhozott
indokai tekintetbe vételével megengedem, hogy
ezen egyetemen az egyház jogtudori szigorlat
3 budapesti egyetemen fennálló szabályzat ér-
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tehnében tartassák meg, azonban azon eltéréssel, hogy a szintén Öt tagból álló vizsgáló bizottság kizárólag a kar tagjaiból alakíttassák.
(A budapesti

egyetem

szabályzata.)

(23.562/1866. vk. szám.) ö cs. és ap. kir.
Felsége m. kir. Helytartótanácsának nevében.
Ö cs. és ap. kir. Felsége f. é. böjtelő hó
23-án kelt legmagasabb elhatározásával a kánonjogtudori szigorlatoknak a pesti egyetemnél ismert életbeléptetését s ennek folytán a
kánonjogtudori címnek adományozhatását legkegyelmesebben megengedni méltóztatván, az
'ekként ismét életbeléptetett kánonjogtudorság
megszerzése iránti feltételek a következő rendszabályok által állapíttatnak meg, ugyanis:
a) A tudorjelölt, ki csak a nagyobb egyházi rendeket már felvette, egyházi személy
(clericus majorum ordinum) lehet, kimutatni
tartozik, miszerint az érettségi vizsgát jó sikerrel letette, s a római kánonjogbeli előadásokat
annyi óraszámban hallgatta, amennyiben ezen
tantárgyakat az egyetemi joghallgatók hallgatni
kötelesek, mely tekintetben az mi különbséget
sem tesz, ha tüdorjelölt az egyházjogi előadásokat akár a hittani, akár a jogi karnál hallgatta
legyen.
b) A szigorlatok tárgyait képezik: a római
jog, az egyházjog és az egyházi 5 jog történelme.
c) A szigorlatok számát illetőleg két szigorlat, t. i. egy a római jogból, s egy az egyház-
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jog-történelemből s mindegyiknek PÁ órai
tartama állapíttatik meg, az illetők szabad választására hagyatván a rend, melyben a szigorlatok egymásután következnek.
d) A vizsgáló bizottmány, melynek tagjai
csak kath. férfiak lehetnek, a jogi kar- dékánjának elnöklete alatt két vizsgálóból állíttatik
össze, ezek egyike az esztergomi érsek által
rendeltetik, a másik pedig a vizsgálati tárgy
és szakma szerint a római és egyházjog rangra
né.zve idősb rendes tanára leend. Azon esetben,
ha a dékán a vizsgálandó tárgyak egyikének
egyedüli szaktanára volna, akkor ennek kell
vizsgálni, s heiyeiie uz aldc.kánr.ak elnökölni.
Az elnök a vizsgálatok eredményére nézvea többi tanárral egyenjogú szavazattal bir.
e) A kedvező sikerrel letett szigorlatok után
a tudorjelölt a tudori fok elnyerése végett az
egyházi jogból szabadon választott thema fölött
értekezést adand be.
Ezen értekezés mindenekelőtt a vizsgáló bizottmány azon tagjának, ki az egyházi jogból
vizsgál, adandó át bírálat végett s ugyanezen
tag által bírálásával együtt a bizottmány többi
tagjaihoz utasítandó, mely után a tudori fok
adományozása fölött, mind a három vizsgáló
szavazásának eredménye fog határozni.
f ) Mielőtt a tudorjelölt doktorrá avattatnék, püspöki tíizonyítvánnyal tartozik kimutatni, hogy a ker. kath. hitvallást az úgynevezett tridenti vallásforma szerint letette.
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g) Azon egyházférfiak, kik' a kánonjogtudorságra az előbbi törvényes gyakorlat szerint megkívántatott szigorlatokat még 1856-ban,
vagyis a felfüggesztés ideje előtt tették le, felavatási értekezésük helybenhagyása s a hitvallás letétele után tudorokká felavattathatnak;
végre
h) a szigorlati díjakat illetőleg ezek minden
egyes szigorlatra, úgy a felavattatásra is,
egyenkint huszonegy o. é. írtban meghagyatnak
s szokásos módon felosztandók, míg a tudoroztatási díjak általános szabályozása azokra
nézve is némi változást nem szenved.
Jegyzet. Annak folytán, hogy egyetemünkön a kánonjogi szigorlatok is, ép úgy mint a jogiak., öt tagú bizottság
által tarrtandóik, a kánonjogi szigorlatok díja is mindig
ugyanakkora, mint a jogi szigorlatoké.

45. Pótrendeletek a jog- és áltamtudori
szabályzathoz.
Jegyzet. 1. (26.006/1887. szám. vkm. rend.) Ö cs.. és
apóst. kir. Felsége f. é; június' 28-án kelt legfelsőbb elhatározásával jóváhagyni méltóztatott a jog- és államtudományi karoknál tartandó tudorsági szigorlatokról
szóló 1883. évi szabályzat 4. és 6. §§-nak oly értelmű
módosítását, hogy ezentúl úgy a jogtudományi, mint az
államtudományi összes szigorlatok tetszés szerinti
sorrendben tehetők le; az egyetemek jog- és áltamtudományi karai pedig kivételesen egyes joghallgatókat, kiket
arra szorgalmuk és előmenetelük alapján különösen érdé-
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mesaknek találnak, már a VJII. rétév utolsó 4 hetében is
szigorlatokra bocsáthatnak.
2? (1889/22.242. vkm. sz. rend.) N. N. jogszigorló
folyamodványát az iránt, hogy pótvizsgálatát, melyre
a III. jogtud. szigorlaton utasíttatott, a szabályszerű 6
heti határidő helyett 4 hét múlva tehesse le, á. é. május
17-ről 846. sz. a. kel felterjesztésére hivatkozással •/. alatt
azzal küldöm vissza, hogy a kérelmet teljesíthetőnek nem
találtam.
,
Az egyetemi tanács, miként ezen felterjesztéséből is
kitűnik, az 1883. szigorlati szabályzat 13. és 14. §-át ölyven alkalmazza, hogy a rendes egymásutánban ismótiés
nélkül teendő pótszigorlatok határidejének ieszáiiixásái a
a tanári testület jogosult ugyan, az ismétlő és pótszigorlattok határidejének leszálllthatására azomba-n a szabály
zat a kart föl nem hatalmazza.
Kész vagyok mindamellett hozzájárulni az említett
szabályzati szakaszok olyan értelmezéséhez, miszerint
bármely szigortat batáridejének a szabályzat által kitűzött
határok közt való ieszállíthatására a tanári kar legyen
jogosult.
Ily értelemben htalmaztatott imár ifel egy concret
eset alkalmából a budapesti egyetem is.
Ennélfogva bármely szigorlati határidő leszállítására
vonatkozó folyamodványra nézve jövőben a jog- és államtudományi kar lesz ilettókes határozni, úgy azonban,
hogy a leszállítás ismétlő szigorlatoknál hat hétnél, s
pótszigorlátoknál négy hétnél rövidebb időre nem szólhat.
3. (1894. évi 3402. sz. vk. min. rendelet.) A budapesti
egyetemi tanácsának előterjesztésére felhatalmazom a két
tud. egyetem jog- és államtudományi karát arra, miszerint idei.gíienesen, netárii másnemű rendelkezésemig, a
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jogszigorlóknak az iránti kérelmét, hogy már az egyik
doktori fokozatnak elnyerése előtt, pusztán egy vagy két
szigorlatuk alapján a másik doktori fokozatnak elnyerése
végett kiegészítő szigorlatra bocsáttassanak, a kar saját
'hatáskörében intézhesse el s csakis a íelíolyamodások
terjesztessenek fel hozzám.

46. Bölcsészetdoktori szigorlati szabályzat.
(Jóváhagyatott ö cs. cs .apost. kir. Felségének 1892. cvi
november 27-én kelt legtöbb elhatározásával; kiadatott
a vallás- és közokt. mi. kir. miniszter 1892. évi 55.129.
sz. a. kelt rendeletével.)

1. A budapesti kir. tudományegyetem bölcsészeti, valamint a kolozsvári kir. tudományegyetem bölcsészet-, nyelv- és történettudományi és
mennyiségtan-természettudományi
karainál doktori szigorlatok tartatnak és doktori
oklevelek adatnak ki.
2. Aki ily doktori oklevelet óhajt elnyerni,
ez iránti folyamodványát, melyben a szigorlat
tárgyai (8. §.) pontosan megjelölendők, az illető
kar dékánjánál nyújtja be.
E folyamodványhoz melléklendők:
a) • a folyamodónak keresztlevele, illetve
születési bizonyítványa és főkép végzett tanulmányait feltüntető életrajza;
b) középiskolai érettségi bizonyítványa;
c) a szabályszerű főiskolai tanfolyam be»
fejezé?ét igazoló végbizonyítvány;
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d) esetleg az egyetemi tanulmányok menetére és sikerére vonatkozó vagy a kérvény
támogatására szolgáló egyéb okmányok.
3. A doktori szigorlatok feltétele, hogy a
folyamodó valamely bel- vagy külföldi egyetem bölcsészeti (illetőleg bölcsészet-, nyelvészet-, történelmi vagy • mennyiségtan-természettudományi) karánál négy éven át mint rendes hallgató előadásokat hallgatott.
4. Az illetékes' karban végzett rendkívüli,
vagy m4s egyetemi karokon - töltött félévek beÍ"7n T-T4 í+n r n
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alapján, tekintettel a folyamodónak .szigorlati
psp.frnl-pitp.trp. a v a l l á s - é s közoktatásügyi miniszter határoz. •

tárgyaira

Jegyzet.
1. A bölcsészeti doktorátusra ezen 4. §.
alapján bölcsésze11udamány-kari végbizonyítvány nélkül is
bocsáthatók azcik, akiknek rendkívüli bölcsészeti, vagy
idegen karon rendes hallgatói minőségben eltöltött tanulmányait a kar a .doktorátus elnyerése (és nem a végbizonyítvány)
szempontjából
elfogadhatóknak
ítéli.
(3881/1911. vkm. sz.)
2. A rendkívüli bölcsészeti és az idegen karon rendes hallgatói minőségben hallgatott féléveknek a doktori szigorlatra bocsátás szempontjából való beszámítására vonatkozó döntés jogát a vk. miniszter további
intézkedésig a k a r r a ruházta át azzal, hogy az így adott
engedélyekről a nevek és az egyes esetek megjelölésével
s az engedély megadásának rövid indokolásával tanfélévnkint a vk. minisztériumnak jelentést tenni, illetőleg
kimutatást hefenjesztei tartozik, (8286/1924,. vkm, sz.)
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5. Oly jelölteknek, kik a mennyiségtant,
természettant, vagy vegytant választják főtárgyul, a műegyetemen végzett tanulmányaik
beszámíttatnak.
6. Kivételkép azok is bocsáthatók szigorlatra, akik a 3—5. §;§-ban megkövetelt egyetemi
tanulmányokat ki nem mutathatják, de szakképzettségüket az illető tanszakkal való huzamosabb idejű foglalkozással és önálló vizsgálatokon alapuló irodalmi munkássággal igazolják.
Ily esetekben a szigorlatra bocsátás iránt
az illetékes kar meghallgatása után a vallás- és
közoktatásügyi magyar királyi miniszter határoz, kihez a folyamodó ügyiratai a kar véleményes jelentésével együtt hivatalból fölterjesztendők.
Jegyzet. 1. A vallás- és -közoktatásügyi miniszter
8286/1924. sz. leirata szerint a 6. §-ban említett esetekben
is további intézkedésig a kar átruházott hatáskörben maga
intézkedik.
2. A taní-tóképzőintézeti okleveles tanárok és tanárnők, akik az Apponyi-kollégium tagjai voltak és a középiskolai érettségi vizsgálatot letették, további egyetemi
tanulmányok nélkül az illető (t. i. tanárképző intézeti
tanári) szakákból bölcsészettudományi doktorátusra bocsátandók. (195.827/1919. vkm. sz.)

7. A kari dékán a folyamodót kérvényének
elintézéséről hivatalból értesíti.
8. A doktori szigorlat az illető karban előadott tudományszakok közül egy fő- és két melléktárgyból teendő le. E tárgyakat a szigorló
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maga választja, ágy azonban, hogy az egyik
melléktárgy a főtárgy tudomájiyos művelésére
szükséges tudományszak legyen.
A tárgyak csoportosítása iránt a kar, tekintettel a jelöltnek tanulmányaira és tudományos működésére, esetről-esetre határoz.
9. A szigorlat alapját a doktori értekezés
teszi. .Doktori értekezésül csak oly önálló tudományos dolgozat fogadható el, mely a jelöltnek
alapos tárgyismeretéről és a tudományos kutatás módszereinek alkalmazásában való jártasságáról tanúskodik.
10. A doktori értekezés tárgya a jelölt főtárgyából veendő.
11. A folyamodó az értekezést kinyomatva
100 példányban a kari dékánnál nyújtja be, ki
azt két szakelőadónak adja ki megbírálás végett. (L. a 17. §.) A nyomdai viszonyokra va'ó
tekintettel az értekezés további intézkedésig 2
írásos példányban is benyújtható.
Jegyzet. A vk. miniszter a 12.073/1926. szám rendelete általánosságban elrendeli, hogy az 1926—27.
tanévtől kezdve a szabályzat fenti 11. §-ában foglaltakhoz képest a jelöltek az értekezést kinyomatva,
100 példányban nyújtsák be. Átmenetileg azonban, további
intézkedésig, abban az esetben, ha a folyamodó anyagi
.körülményei miatt nem tudja kinyomatni értekezését s
az értekezés kiváló tudortlányos értékű munka, maga a
folyamodó pedig egyébként is jeles hallgató volt, a kar
esetről-esetre szoros kivételként a kinyomatás kötelezettsége alól felmentést adhat. Ez a felmentés azonban szi-
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gorúan megszabott eljáráshoz Vári kötve. A jelölt foly.amdoványt intéz ez ügyben a karhoz az értekezés kéziratának meléklésével s a kar a felmentés megadásáról,
a ikét szaktanár véleményének meghallgatása után, kari
ülésben határoz. Ha a két szaktanár ntíndegyiike pártolja
a kérést és felelősséget -vállal az értekezés tudományos
színvonaláért, akkor a kar igyekszik gondoskodni az értekezés kinyomatásáról s csaik a r r a az esetre engedi az
értekezésnek írásban való benyújtását, ha nem talált
módot a kinyomatásra.

12. A bírálók az értekezésnek tudományos
értékéről írásbeli véleményes jelentést terjesztenek a kar elé, mely ezek alapján határoz az
el- vagy el nem fogadás iránt.
13. Ha az értekezés visszautasíttatik, a jelölt csak egy év múlva nyújthat be újra doktori
értekezést.
Eltérő vélemények esetében a bírálók meghallgatása után a kar határoz.
14. A doktori értekezések elfogadása után
a jelölt szóbeli vizsgálatra bocsáttatik.
15. A doktori vizsgálatok nyilvánosak. A
kari dékán a vizsgálajt idejét néhány nappal
előbb a fekete táblán kihirdeti.
16. A vizsgáló-bizottság elnöke a ,kar dékánja, ennek akadályoztatása esetében a prodékán. Ha a szigorló által választott tárgyak
két tudománykar körébe esnek, annak a karnak
dékánja elnököl, melynek körébe a szigorlat
főtárgya tartozik.
A vizsgáló-bizottságnak az elnökön kívül
legalább két és legfeljebb négy tagja van,
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17. Mint bírálók és vizsgálók az illető szakok rendes tanárai működnek.
Ha valamely tanszaknak több rendes tanára
. van, ezek váltakozva működnek. Ily rendes
tanárok híjában vagy akadályoztatásuk esetében az- illető szak rendkívüli tanárai, illetőleg
ha a helyettesítés szükségesnek mutatkozik,
a rokon-szakok tanárai működnek.
18. Az elnök megnyitja, vezeti s a bizottság
beleegyezésével bezárja a vizsgálatot; a jelölthöz kérdéseket intézhet és az eredmény megállapításánál véleményét előadja.
A vizsgálók a szigorlat minden tárgyából
intézhetnek kérdéseket a jelölthöz.
19. A jelölt a szóbeii vizsgálatnak minden
egyes tárgyából a tudományos vizsgálódás főeredményeinek alapos ismeretét tartozik igazolni, a főtárgyból ezenfelül a szakirodalomnak
beható ismeretét és a tudományos kutatás módszereinek önálló alkalmazásában való jártasságát is.
20. A szóbeli vizsgálat mind a három tárgyból egyszerre teendő le.
21. A szóbeli vizsgálat két óráig tart. Egy
óra a főtárgyra, egy óra a két melléktárgyra
fordítandó.
22. A vizsgálat eredményét a bizottság
szótöbbséggel állapítja meg. A szavazatok
egyenlő megoszlása esetében az elnök szavazata dönt.
23. Ha a vizsgálat a bizottságot kielégíti,
az eredmény megjelölésére a következő osz-
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tályzaíok használandók: summa cum laude, cum
laude, rite.
24. Ha a vizsgálat nem sikerül, a jelölt csak
egy félév múlva tehet az összes tárgyakból
újra szóbeli vizsgálatot.
Ha az ismétlő vizsgálat nem elégíti ki a bizottságot, a jelölt egy év múlva még egyszer,
utoljára ismételheti a szigorlatot.
25. A szóbeli vizsgálat után az egyetemi
Tanács bölcsészetdoktorrá avatja a jelöltet
és kiszolgáltatja neki a doktori oklevelet, melyben a doktori értekezésnek címe, vizsgálatának
tárgyai és a vizsgálatnál nyert osztályzat megemlítendő. Ha a szigorlat tárgyai két tudománykar körébe esnek, a doktori oklevelet az a kar
adja ki, melynek köréhez a főtárgy tartozik s
amplynek dékánja a szigorlaton is elnökölt.
26. A szigorlati díjak a dékáni hivatalban
mindenkor előre fizetendők: a doktori értekezés
bírálatáért 397.800 K, a szóbeli vizsgálatért
816.000 K. a fölavatásért 925.000 K.
Minden egyes díjhoz a kari pedellus számára
10.200 K díj járul.
27. A vizsgálat ismétlése alkalmával a megfelelő díj újra fizetendő.
28. A fölavatásnál, tiszteletbeli doktorok
kinevezésénél és a jubiláris oklevél kiszolgáltatásánál további intézkedésig az eddigi eljárás
marad érvényben.
29. E szabályrendelet kihirdetése után
azonnal életbe lép.
17
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Jegyzet. I. A tanítóképző intézeti okleveles tanárok
és tanárnők, akik az Apponyi-collegium tagjai voltak és
a középiskolai érettségi vizsgálatot letették, további egyetemi tanulmányok nélkül az illető szakokból bölcsészettudományi doktorátusra bocsátandók. (195.227/1919. vk.
in. sz.)
II. A bölcsészet-doctori szigorlat rendes tárgycsoportjai a következők (fönt 8. §.). E csoportokban
első helyen áll a főtárgy, a) alatt az első é s ' b ) alatt a
második melléktárgy. Második melléktárgyul
minden
csoportban a philosophia is választható.
1. Philosophia: a) Aesthetika, b) Paedagogia.
2 Apcthetika: a) rhilosupliia, b) muvészettörténeiem, vagy valamely irodalom története.
3. Paedagogia: a) Philncophia, fc) Ókori, középkori
vagy ujikoni történelem.
4. Classica-philolog'a, (görög és latin) Archaeologja b) Ókori történeti vagy Művészettörténet, vagy
Indogermán összehasonlító nyelvészet.
5. Arohaeologia (és Numisimatica): a) Egyetemes
történelemi vagy Olassica-pbilologiia, b) -'Művészettöirténelem vagy Aesthetika vagy anlropologia.
6. Egyetemes történelem: a) Diplomatica, b) Magyar történelem vagy földrajz.
7. Magyar történelem: a) Egyetemes történelem,
b) Földrajz vagy Diplomatica vagy Magyar irodalom
története.
8. Művészettörténeleon: a) Archaeologia vagy Aesthetika,'b) valamely irodalom története.
9. Diplomatica: a) Magyar történelem, b) Archaeologia (és Numismatica).
10. Ugor-magyar nyelvészet: a) Magyar irodalom
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története, b) Török nyelvek vagy Árja összehasonlító
nyelvészet.
11. Árja nyelvészet: a) és b) bármely philölogiai
vagy nyelvészeti szak.
12. Török nyelvek: a) Ugor vagy magyar nyelvészet, b) Arja összehasonlító nyelvészet, vagy valamely
irodalom története.
13. Magyar irodalom története: a) Magyar nyelvészet, b) Magyar történelem, vagy irhás rodalom története vagy Aesthetika.
14. Német (angol vagy szláv) philologia (nyelvészet és irodalom): a) Indogermán összehasonlító nyelvészet, b) más irodalom története vagy Aestihetika.
15. Francia (rumén v. olasz) philologia: a) Latin
phitologia, b) más irodalom története vagy Indogermán
összehasonlító nyelvészet vagy Aesthetika.
16. Sémi nyelveik: a) Összehasonlító nyelvészet, b)
valamely más irodalom története.
17. Mennyiségtan (.elemi és felsőbb): a) Elméleti
természettan, b) Csillagászat.
18. Természettan: (kísérleti és elméleti) a) Menynyiségt.an, b) Csillagászat vagy Vegytan.
19. Vegytan: a) Természettan, b) valamely természetrajzi szak.
20. Ásványtan (földtannal): a) Természettan vagy
Vegytan, b) Palaeontotogia vagy Állattan vagy Földrajz.
21. Palaeontotogia: a) Ásvány- és Földtan, b) valamely természetrajzi szak vagy Anthropologia vagy Földrajz.
22. Anthropologia: a) Állattan vagy Archaeologia,
b) valamely természetrajzi szak v.agy Földrajz.
22*
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23. Növénytan: a) Természettan, Vegytan, b) valamely természetrajzi szak vagy Földrajz.
24. Állattan: a) Természettan vagy Vegytani, b)
valamely természetrajzi szaik vagy Földrajz.
25. Földrajz: a) Csillagászat vagy Egyetemes történelem vagy Magyar történelem, b) valamely természettudományi szak' vagy Archaeologia.
E szabályzat jelenleg átdolgozás alatt áll.

47 Szabályzat a gyógyszerésznövendékek
egyetemi kiképzése tárgyában.
(Jóváhagyatott (3 o.s. és apostoli kir. FeKéirénfy 1914.
évi augusztus hó 11-én Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával. Kiadatott a vallás- és közoktatásügyi miniszter 112.745/1914. sz. a. kelt rendeletével.)

I. Felvétel az egyetemre.

1. §. Az egyetemi gyógyszerészi tanfolyam
két évig tart.
2. §. Az egyetemi gyógyszerészi tanfolyamra csak az vehető fel, ki a gyógyszerészgyakornoki (tirociniális) vizsgát letette.
3. §. A gyógyszerészhallgatók az első évben a bölcsészeti, illetőleg mathematika-természettudományi, a második évben az orvosi kar
rendes hallgatói közé tartoznak, Gyógyszerészhallgatói minőségük azonban a felvételkor a
leckekönyvbe bejegyzendő.
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4. §. Az első évi tanfolyamra való jelentkezés a bölcsészeti, illetőleg a mathematika-természettudományi kar dékánjánál történik. A jelentkező köteles igazolni, hogy a szabályszerű
előtanulmányokat elvégezte. A bemutatandó
okmányok a következők:
1. Születési anyakönyvi kivonat.
2. Gimnáziumi vagy reáliskolai érettségi
bizonyítvány; a reáliskolai érettségivel jelentkezők a latin nyelvre vonatkozó kiegészítő
érettségi vizsgálatról szóló bizonyítványt is bemutatni tartoznak.
3. Gyakornoki (tirociniális) bizonyítvány.
Jegyzet. Az 1920. évi XXV. t.-c. 3. §-a szerint a felvételért a bölcsészeti kar tanári testületéhez kell folya,mottó A folyamodványhoz a fenti 4. §-ban említett okmányokon kívül csatolni kell még a) a tiszti orvos álltai
láttamozott működési bizonyítványt, b) helyhatósági erkölcsi bizonyítványt, c) a szülők foglalkozásáról és vagyoni helyzetéről szóló helyhatósági bizonyítványt.

5. §. A második évfolyamra az orvosi kar
dékánjánál jelentkezik a gyógyszerésznövendék. Itt igazolja, hogy az első két félévben a
kötelező tárgyakat hallgatta és az elővizsgákat
letette. (15. §.)
Ha nem fejezte be az elővizsgákat, a
gyógyszerészi tanfolyam második évére csak
feltételesen vétetik fel s a második év I. féléve
csak akkor számít neki, ha az elővizsgák letételét tanúsító bizonyítványt még ugyanazon félévben, legkésőbb november hó 15-ig megszerzi,
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illetve bemutatja, ellenkező esetben a M s o d i k
év I. félévét újra kell hallgatnia s a második év
II. félévére addig fel nem vehető, míg az elővizsgát minden tárgyból sikerrel le nem tette.
II. - A tanfolyam tárgyai.

6. §. A tanfolyam kötelező tárgyai a következők :
Az első év I.

félévében.

Természettan . . . . . . . .
heti 5 óra.
Állattan, gyógyszerészek részére .
„ 5 „
Ásványtan, földtannal
5 „
Kísérleti vegytan I. (általános és
szervetlen vegytan első része)
„ 5 „
Növénytan
„ 5 „
Természettani gyakorlatok . . .
„ 3 „
Növénytani gyakorlatok . . . .
„ 3 „
A II.

félévben.

Kísérleti vegytan II. (szervetlen
vegytan második része és szerves vegytan)
heti 5 óra.
Növénytan
. . .
„ 5 „
Vegytani gyakorlatok
„ 15 „
Növénytani gyakorlatok . . .• . „ 7 ,,
Jegyzet. 1. A gyógyszerészhalgatók növényrendszertani és növényföldrajzi kiképzését 'Metőleg a tanfolyam
fenti növénytani óráinak felhasználásával a gyógysze-
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részhallgatók részére tartandó előadások a következőkben
állapíttattak meg. (52.457/1920. vkm. sz.)
/.

félévben.

Általános növénytan, előadás heti 3 ó., gyakorlat heti 2. ó.
Növényrendszertan, előadás heti 2 ó., gyakorlat heti 1 ó.
II. félévben.
Általános növénytani, előadás heti 2 ó., gyakorlat heti 3 ó.
Növényrendszertan, előadás heti 3 ó., gyakorlat heti 4 ó.
2. A nagy anyag- és e^zközhiányra való tekintettel
a II. félévi vegytani gyakorlatok óraszáma átmenetileg
heti 15 óráról heti 10 órára szállíttatott le. "(80.506/1920.
vkm. sz.)
x

A második év I. félévében.
Elemző vegytan . . . ., . . . heti 5 óra.
Gyógyszerismeret - . . . . • . :
„ 5 „
Közegészségtan
„ 3 „
Gyógyszerészet, gyakorlatokkal .
„ 5 „
Elemző vegytani gyakorlatok . .
„15 „
Élelmiszervizsgálat,
gyakorlatokkal
6 „
A II. félévben.
Gyógyszerészi vegytan (szervetlen
és szerves rész) . . . . . .
heti 10
Gyógyszerészet, gyakorlatokkal .
„ 5
Gyógyszerészeti vegytani gyakorlatok
v. . . . .
„ 15
Gyógyszerismereti gyakorlatok .
„ 10

óra.
„
„
„
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7. §. A tanúsított szorgalmat és előmenetelt az illető tanárok a- leckekönyvbe beírják.
III. Elővizsgák és szigorlatok.

8. §. A gyógyszerészmesteri oklevél elnyerésére az elővizsgák és két (gyakorlati és
elméleti) szigorlat sikeres letevése szükséges.
Az elővizsgák, valamint a szigorlatok nyilvánosak.
A) Elővizsgák.
9. §. Az elővizsgák a bölcsészeti, íiietöieg
mathematika-természefttudományi karon teendők le.
10. §. Az elővizsga a természettanból az I.
félév befejeztével, a növénytanból pedig a II.
félév befejeztével teendő le.
11. §. Az elővizsgákra a jelölt a bölcsészeti,
illetőleg a
mathematika-természettudományi
kar dékánjánál jelentkezik. Első jelentkezéskor
előmutatandók a gyógyszerészi tanfolyamra
való felvételre jogosító okmányok (4. §.), továbbá igazolandó, hogy a jelölt az első év I. félévére kötelező tárgyakat hallgatta, úgyszinte
a gyakorlatokban részt vett. A növénytanból és
vegytanból elővizsgára csak akkor jelentkezhetik a jelölt, ha az elővizsgát a természettanból már sikerrel letette, a II. félévi kötelező tárgyakat hallgatta és a gyakorlatokban is eredményesen részt vett.
A természettanból, növénytanból és vegytanból a bölcsészettudományi, illetőleg a mathe-
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matika-természettudományi kar a vallás- és
közoktatásügyi miniszter jóváhagyásával vizsgaprogrammot állapít meg, mely ötévenként
átvizsgálandó és a növendékekkel nyomtatásban közlendő.
12. §. Az elővizsgákon a bölcsészeti, illetőleg mathematika-természettudományi kar dékánja, vagy annak helyettese elnököl. Vizsgálókként az illető tudományszakoknak a kar
javaslatára a vallás- és közoktatásügyi minisztertől kinevezett egyetemi tanárai működnek.
A vizsga elnöke egyúttal vizsgáló nem lehet.
13. §. Az elővizsga tartama minden egyes
tárgyból 1L óra.
14. §. Az elővizsgákról szabályszerű jegyzőkönyv vezetendő, melybe mindegyik vizsgáló
sajátkezűleg bejegyzi a vizsga eredményét
(kitűnő [1], jó [2], elégséges [3J, elégtelen [4])
a maga tárgyából. A végeredményt, az egyes
tárgyakból kapott osztályzat figyelembe vételével, az elnök állapítja meg (23. §.) és azt a
leckekönyvbe is bevezeti.
15. §. Az elővizsgák letételéről szabályszerű bizonyítványt kap a növendék, melyben
a nyert osztályzatok végeredménye ki van tüntetve. Ez a bizonyítvány a második évfolyamra
való beiratkozáskor felmutatandó.
16. §. Ha a jelölt az első félév végén az elővizsgán elégtelen osztályzatot kapott, két hónap múlva javíthat. Ha az ismétlés nem sikerült,
ugyanazon időközben másodszor ismételhet.
A második félév végén leteendő elővizsgá-
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nál az egy tárgyból visszautasított jelölt két
hónap, a két tárgyból visszautasított három
hónap múlva ismételhet, a másodszori ismétlés
ugyanilyen időközökben történhetik.
Harmadszori ismétlés csak az esetben engedhető meg, ha a jelölt az illető tárgyat
vagy tárgyakat újból hallgatta, illetőleg a
megfelelő gyakorlatokon újból részt vett. A
harmadszori ismétlésre való engedélyt a jelöltnek a vallás- és közoktatásügyi minisztertől kell
kérelmeznie, aki ez ügyben a tanári testület javaslatának megnaiigaíásávai haiáruz.
Jegyzet. 1. A második félév végén tartott vizsgálaton
elégtelen készültséget tanúsított jelöltek a következő
tanév első .havában jelentkezhetnek pótvizsgálatra, tekintet nélkül arra, ihogy a 'két, 'illetve három havi időköz
eltelt-e. (80.506/1920. vkm. sz.)
2. A vizsgálati (.ismétlő, pót) határidőik leszállítására
vonatkozó egyes kérelmeikről további üilcztkedésig a kar
átruházott hatáskörben maga. intézkedhetik. (8286/1924.
v.km. sz.)

17. §i. Ha a jelölt harmadszori ismétléskor,
habár csak egy tárgyból is, elégtelen osztályzatot nyert: tanulmányait nem folytathatja, netalán
külföldön szerzett oklevele pedig nem honosítható.
18. §. A jelölt az elővizsgákat csak azon az
egyetemen teheti le, ahol tanulmányait végezte,
úgyszintén ismétlés is csak ott történhetik. Rendkívüli körülmények alapján, az illető tanártestületek meghallgatása után, kivételesen a vallás- és
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közoktatásügyi miniszter a más egyetemen való
ismétlést megengedheti.
B)

Szigorlatok.

19. §. A szigorlatok az orvosi karon tartatnak s csak ott tehetők le. ahol a jelölt a gyógyszerészi tanfolyam negyedik félévét végezte.
A szigorlátok megkezdése legföljebb a tanfolyam befejezését követő tanév végéig halasztható. További haladékot kivételesen, méltánylást
érdemlő esetekben, a tanári testület meghallgatásával a vallás- és közoktatásügyi miniszter
adhat.
20. §. A jelölt a szigorlatokra az orvosi kar
dékánjánál jelentkezik.
21. §. Az első, vagy" gyakorlati szigorlaton
az elemző és a gyógyszerészi vegvtanból, továbbá a gyógyszerismeretből gyakorlatilag tesz
szigorlatot a jelölt.
A második, vagy elméleti szigorlat tárgyai:
a kísérleti és gyógyszerészi vegytan, gyógyszerismeret, közegészségtan (beleértve az élelmiszerek vizsgálatát).
A vizsgáló tanárok a szigorlatokra vonatkozólag az orvosi kar, illetve a vallás- és közoktatásügyi miniszter jóváhagyásával szigorlati
programmot állapítanak meg, amely ötévenként
átvizsgálandó és a jelöltekkel nyomtatásban,
közlendő.
22. §. A szigorlatokon az orvoskari dékán
vagy helyettese elnököl, vizsgálókként az illető
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szakoknak a kar javaslata alapján a vallás- és
közoktatásügyi minisztertől kinevezett egyetemi
tanárai működnek. Az elnök egyúttal vizsgáló is
nem lehet. A szigorlatokon a kormány képviselője is jelen van.
23. §. Az első és második szigorlaton az
egyes tárgyakból elért eredmény ugyanolyan
módon jelzendő. mint az elővizsgákon; a végeredményt az elnök állapítja meg. (Az osztályzatok számjelzésére nézve 1. 14. §.) A végeredmény a számjegyek összegének középértéke,
fia a középérték nem exész szárn_. a uizuusáK a.
végérdemjegyet szótöbbséggel állapítja meg.
A szigorlatok ismétlésére megszabott határidőket (26., 27. és 30. §-ok) feléig a kar megrövidítheti, ennél több kedvezményt csak a vallásés közoktatásügyi miniszter engedélyezhet.
1. Gyakorlati

szigorlat.

24. §. A gyakorlati szigorlatot a negyedik
félév végén, az illető intézetekben tartják meg.
A jelentkezés alkalmával köteles a jelölt bemutatni :
a) a gyógyszerészi tanfolyamra való felvételre jogosító okmányokat (4. §.);
b) az elővizsgák, letevését igazoló bizonyítványt;
c) leckekönyvét.
25. §. A gyakorlati szigorlaton a jelölt az
elemző és gyógyszerészi
vegytanbók zárt írásbeli dolgozatuk valamely keveréket vagy össze-
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tett testet minőségileg elemez, esetleg valamely
egyszerűbb térfogatos elemezést végez; az alkalmazott eljárásokat és az eredményt írásba foglalva a vizsgáló-bizottság elé terjeszti. Azután
a bizottság előtt valamely hivatalos gyógyszer
azonosságát és tisztaságát a magyar gyógyszerkönyv szerint megvizsgálja.
A gyógyszerismeretből
egy vagy több
gyógyárú azonosságát és tisztaságát megvizsgálja és erről szintén írásbeli dolgozatot készít,
majd a mikroszkópos vizsgálatokban való j i r a tossá gá ró 1 tesz bizonyságot a bizottság előtt.
A v'izsgáló-bizottság tagjai a vizsgálatok
menetére, az alkalmazott eljárásokra és a
reakciókra vonatkozólag kérdéseket intéznek a
jelölthöz.
A jelölt a gyakorlati szigorlaton egy-egy
írásbeli; dolgozat elkészítésére legföljebb 3 órányi
időt fordíthat.
A gyakorlati szigorlat eredményét a vizsgálók a szabályszerű jegyzőkönyvbe bevezetik,
továbbá a jelölt írásbeli dolgozatára is ráírják;
a végeredményt az elnök állapítja meg, (23. §l)
26. §. Ha a jelölt a gyakorlati szigorlaton
egy tárgyból elégtelen osztályzatot kapott, 3
hónap múlva ismételheti a szigorlatot, szükség
esetén a vizsgáló-bizottság egy félévi laboratóriumi dolgozásra is utasíthatja az illetőt. Ha a
szigorlat ekkor sem sikerül, azt az említett módozatok szerint újból ismételheti.
Harmadik ismétlésre csak 6 hónap múlva
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jelentkezhetik, a tanári testület javaslata alapján, a vallás- és közoktatásügyi miniszter engedélyével.
A harmadik ismétlés sikertelensége esetén
az illető tanulmányait nem folytathatja és netalán
külföldi egyetemen kapott oklevele sem honosítható. ,
27. §. Ha mind a két tárgyból elégtelen osztályzatot kapott a jelölt, csak 6 hónap múlva
bocsátható ismétlésre és egy, esetleg két félévi
laboratóriumi dolgozásra utasítható.
Második ismétlés hasonló módozatok szerint
újabb 6 hónap múlva van megengedve.
Az egész szigorlatot harmadszor -'ismételni
nem lehet.
Ha második ismétléskor csak egy tárgyból
javított a jelölt, a másik tárgyból való szigorlatára vonatkozólag a 26. §. rendelkezései érvényesek.
2. Elméleti

szigorlat.

28. §. A jelölt az elméleti szigorlatra csak
sikerült gyakorlati szigorlat alapján jelentkezhetik, amit írásbeli dolgozatainak bemutatásával
(25. §. utolsó bekezdés) igazol; ugyanekkor az
elővizsgákról szóló bizonyítványok is benyújtandók.
29. §. Az elméleti- szigorlaton a jelölt az
egyes tárgyakból (21. §.) 7-—U órá'ig felel. A
szigorlat eredményét a vizsgálók minden tárgyból külön-külön írják be a szigorlati jegyző-
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könyvbe. A végeredményt az elnök állapítja meg,
a 23. §-ban előírt módon.
30. §. Ha a szigorlat nem sikerük, ismétlésre
annyiszor két hónap múltán jelentkezhetik a
jelölt, ahány tárgyból elégtelenül felelt, másodszori ismétlésre pedig annyiszor három hónap
múlva, ahány tárgyból nem felelt meg.
Ha az első, vagy második ismétléskor két
vagy több tárgyból kapott elégtelen osztályzatot a jelölt, a vizsgáló-bizottság utasíthatia,
hogy 1 vagy 2 félévig újból hallgasla^á^lTIéto
tárgyakat.
Harmadszori ismétlésre egyes tárgyakból
csakis a vallás- és közoktatásügyi miniszter
adhat engedélyt az orvoskari tanári testület
javaslata alapján, az egész szigorlatnak harmadszori (ismétlése azonban nincs megengedve/ A
harmadik ismétlés sikertelensége esetén a^26. §.
utolsó bekezdésének rendelkezései mérvadók.
31. §. Ha a jelölt a gyakorlati és elméleti
szigorlatot sikeresen kiáltotta, a szabályszerű
eskü letevése és a megfelelő díjak lefizetése után
részére a gyógyszerészmesteri oklevél kiállítandó. A gyógyszerészmesteri oklevél vagy jelzés nélküli, vagy jó, illetőleg kitűnő jelzésű.
IV. F e l j o g o s í t á s g y ó g y s z e r t á r v e z e t é s é r e

(approbatio).

32. §. Feljogosító vizsgára a jelölt a szabályszerű (3 évi) segédi idő eltelte után: jelentkezhetik, amikor is gyógyszerészmesteri oklevelét, valamint a segédi bizonyítványt vagy bizo-
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nyítványokat bemutatni köteles. Jelölt a feljogosító vizsgára ugy is jelentkezhetik, hogy okmányait és a szabályszerű díjakat az orvoskari
dékáni hivatalnak beküldi, mely őt a dékán megbízásából a vizsga idejéről értesíti.
33. §. A feljogosító vizsga azon az egyetemen teendő le, melyen a jelölt oklevelet kapott.
Ettől való eltérést, méltánylást érdemlő esetben,
a vallás- és közoktatásügyi miniszter engedélyezhet.
34. §. A feljogosító vizsga két részből áll,
ú. m. gyakorlati és elméleti részből.
1. Gyakorlati

rész.

A jelölt egy vagy több galenusi készítményt
azonosságára és tisztaságára megvizsgál, továbbá azok hatóanyagtartalmát, a magyar
gyógyszerkönyv rendelkezései szerint, menynyiségileg is meghatározza. A gyógyszerkönyv
használata megengedtetik.
2. Elméleti

rész.

A jelöltnek igazolnia kell, hogy a gyógyszertári rendtartásra vonatkozó összes törvényeket és szabályrendeleteket s a hivatalos °
gyógyszerkönyv összes gyakorlati utasításait
ismeri, nemkülönben, hogy a hivatalos galenusi
készítményekre vonatkozó
gyógy szer könyvi
szöveg magyarázatában, valamint ezen készítmények előállítási módjában teljesen járatos.
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A feljogosító vizsga gyakorlati része legfeljebb három óráig, elméleti része pedig legfeljebb fél óráig tarthat.
35. §. A feljogosító vizsga elnöke az orvoskari dékán, vizsgálók, a gyógyszerészet egyetemi tanára és a vallás- és közoktatásügyi minisztertől kinevezett gyakorló gyógyszerész,
aki egyszersmind gyógyszertártulajdonos. E
vizsgán a kormány képviselője is jelen van.
A feljogosító vizsga sikeres letétele minden
jelzés nélkül, avagy — megfelelő esetekben „kitűnő", „jó" jelzéssel — a gyógyszerész oklevelére záradékul, rávezetendő és az orvoskari dékán és a kormány képviselőjének sajátkezű aláírásával, továbbá az orvoskari pecséttel hitelesítendő.
Gyógyszertári jogért való folyamodásra,
gyógyszertár vezetésére, tulajdonosi, bérlői vagy
gondnoki minőségben, az oklevél csak a feljogosító záradékkal ellátva jogosít.
' 36. §. Ha a jelölt a feljogosító vizsgán nem
felelt meg, azt hat hónap múlva ismételheti.
További ismétlésekre mindenkor csak egy év
múlva bocsátható. Az ismétlések közötti idő
gyógyszertárban töltendő el.
37. §. A feljogosító vizsgára a gyógyszerésznövendékek kiképzését tárgyazó régi szabályzat szerint oklevelet nyert gyógyszerészek
is bocsáthatók. Ha az illetők ezt a vizsgát letenni
óhajtják, e célból azon egyetem orvoskari dékánjánál tartoznak jelentkezni, melynél oklevelüket nyerték s ott oklevelük felmutatása mellett
17
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igazolni kötelesek, hogy három segédi évet már
szabályszerűen eltöltöttek.
V. Díjak.

38. §. Az elővizsgákért 60 korona díj fizetendő. melyből az elnököt és a vizsgáló tanárokat 10—10 korona illeti meg.
A gyakorlati szigorlat díja 40 korona, melyből az elnöknek, a kormány képviselőjének és a
vizsgálóknak egyenként 10 korona jár.
Az elméleti szigorlat díja 50 korona, mely
összegből az elnöknek, a kormány képviselőjének és a vizsgálóknak 10—10 korona jár.
A gyógyszerészmesteri oklevél kiállításért
56 korona fizetendő, melyből az orvoskari és a
bölcsészeti, illetve mathematika-természettudománykari dékánt 6—6 korona, az orvoskari
jegyzőt 8 korona, az orvosi és bölcsészeti, illetőleg mathematika-természettudományi kar pénztárát 8—8 korona, az egyetemi középponti irodát pedig 20 korona illeti. A középponti irodának járó 20 koronából az oklevél kiállításának
költségei fedezendők.
A feljogosító vizsgáért 40 korona díj fizetendő; ebből az összegből az elnöknek, a kormány képviselőjének és a vizsgálóknak 10—10
korona jár.
Jegyzet.
Fenti díjak ara.nyértékben értendők. Mai
díjak: I. Gyógyszerimesteri szigorlat 816.000 K. II. Gyógyszerészmesteri szigorlat 663.000 K. Approbációs szigorlat
510.000 K. Gyógyszerészmesteri oklevél 550.000 K.
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39. §. Ismétléskor arányosan ugyané díjak
fizetendők.
Jegyzet.
1. Az élő-vizsgálati bizonyítványok kiállításáért a bölcsész-etkari dékánt 6 korona díj, az irodai
személyzetet tárgyan-kint 1—-1 korona kezelési díj illeti
meg. (170.794'1914. vkm. sz.)
2. 1926. május l-jétől a békebeli díjaik 60%-ának
megfelelő papírkorona összegű díj fizetendő, 17.000-szeres
szorzószámmal. A vagyontalan köztisztviselők gyermekei
stb. ezen díjak felét fizetik. (31.257/1926. vkm. sz.)

40. §. E szabályzat azokra a gyógyszerésznövendékekre érvényes, kik az 1913/1914. tanévvel léptek mint gyakornokok a gyógyszerészi
pályára.
48. Szabályzat a gyógyszerészgyakornokok
kiképzése és a gyógyszerészsegédi idő tárgyában.
(Jóváhagyatott ö cs. és apostoli királyi -Felségének BadIschlben, 1912. évi augusztus hó 3-án kelt legfelsőbb elhatározásával. Kiadatott a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszternek 105.597/1912. sz. a. kelt rendeletével.)
I. A gyakornoki idő.

1. §. Minden gyógyszertár felelős vezetője
a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztertől
kérendő engedély alapján gyógyszerészgyakornok felvételére jogosult; e jogosítvány azonban
a 13. §. alapján megvonható tőle.
22*
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2. §. A gyógyszertárban legfeljebb annyi
gyakornok lehet, ahány a segéd. Ha a gyógyszertárban segéd nincs, a gyógyszertár vezetője
csak egy gyakornokai tarthat.
3. §. Hogy valaki gyógyszerészgyakornok
lehessén, anrfak alapkelléketi. a következők:
1. Jó egészség, különösen jó látás és hallás.
2. Gimnáziumi vagy reáliskolai érettségi
bizonyítvány; a reáliskolát végzettnek a latin
nyelvből kiegészítő érettségi vizsgát kell tennie.
Az 1896. évi 37.193. sz. vallás- és közoktatásügyi
miniszteri rendelet értelmében ugyanilyen előképzettségű nők is lehetnek gyakornokok, de erre az engedélyt a vallás- és közoktatásügyi
minisztertől kérelmezniük kell, aki azt esetről
esetre, a tiszti főorvos véleménye alapján, a belügyminiszterrel egyetértőleg adja meg.
4. §. Egyidőben gyógyszerészgyakornok és
középiskolai tanuló senki sem lehet.
5. §. A gyógyszerészgyakornok felvétele a
következő okmányok alapján történik:
1. Születési anyakönyvi kivonat.
2. Az illetékes városi, vármegyei tiszti, illetve
járásorvostól kiállított vagy láttamozott egészségi és védőhimlőoltási bizonyítvány.
3. Érettségi bizonyítvány (1. 3. §, 2. pont).
4. Erkölcsi bizonyítvány.
5. A törvényes képviselőnek (az atyai hatalmat gyakorló atyának, a természetes és törvényes gyámanyának, vagy a gyámnak) beleegyezése, illetőleg közjegyzőileg hitelesített
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kölcsönös szerződés, melyet a belépő gyógyszerészgyakornok törvényes képviselője köt a gyakornokot felvevő gyógyszerésszel.
6. §. A gyógyszerészgyakornok felvétele a
törvényhatóság első tisztviselőjének (alispán
vagy polgármester) bejelentendő, ki a felvételi
szabályok megtartását a tiszti főorvossal együtt
ellenőrzi.
7. §. A gyógyszerészgyakornok felvétele
ideiglenes és csak kéthavi próbaidő múltán válik
véglegessé. A próbaidő a gyakornoki 'időbe beszámíttatik. A próbaidő folyamán úgy a gyógyszertár vezetője, mint a gyakornok visszaléphet,
de ezt a gyógyszertár vezetője a törvényhatóság
első tisztviselőjének (1. 6. §.) és a tiszti főorvosnak bejelenteni tartozik, úgyszintén a gyakornok
esetleges helyváltoztatását is. A főnök a gyakornoknak az eltöltött tanidőről bizonyítványt köteles kiállítani, amelyet a gyakornoknak a tiszti
főorvossal láttamoztatnia kell.
8. §. A gyakornoki tanidő két év, amiből
elengedésnek helye nincs. A magyarországi
Gyógyszerészegylet gyakornoki tanfolyamán a
második gyakornoki évben eltöltött idő a gyakornoki tanidőbe beszámíttatik.
9. §. A tiszti főorvos a törvényhatóság területéhez tartozó gyógyszertárak gyakornokairól
pontos könyvet vezet. E könyvibe beírandó:
a) A gyakornok naoionáléja.
b) Milyen okmányok alapján történt a felvétel.
c) A felvétel éve és napja.
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d) A gyógyszertár vezetőjének neve és lakóhelye.
e) A gyakornok előmenetelére vonatkozó
észrevételek (l. 12. §.).
f ) A gyakornok kilépésére, helyváltoztatására, okmánymásolatok kiszolgáltatására stb.
vonatkozó jegyzetek.
10. §. A tanidő alatt az oktató gyógyszerész
a gyakornokot a laboratóriumi technikába és a
receptkészítésbe fokozatosan beavatja, továbbá
gondoskodik arról, hogy növendéke a gyógyszerészi könyvvitellel, a gyógyszerészeire vonatkozó törvényekkel, szabályokkal és rendeletekkel megismerkedjék, úgyszintén, hogy a receptek
taxálásába magát begyakorolja és a gyógyszerészet tudományos részeinek elemeirt: a magyar
gyógyszerkönyv tanulmányozása alapján elsajátítsa. Az oktató gyógyszerész kötelessége figyelni
arra is, hogy növendéke naponként kellő időt
fordítson vegytani és növénytani ismereteinek
bővítésére, részben egyszerűbb vegytani kísérletek, részben növények gyűjtése és meghatározása útján.
A gyakornok gyógyszerészeti és vegytani
munkálatairól, oktató főnöke útmutatása alapján,
naplót vezetni és az illető vidék vadon tenyésző
officinális növényeiből gyűjteményt készíteni tartozik s úgy a naplót, mint a gyűjteményt főnöknek bemutatni köteles.
A tanító gyógyszerész rendre és tisztaságra,
egészséges életmódra, fegyelmezett és becsületes
gondolkozásra, udvarias és előzékeny magavise-
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letre oktassa növendékét. Viszont a gyakornok
tanító főnökének útmutatásait tisztelettel fogadni
és megbízásait engedelmességgel
teljesíteni
köteles.
11. §. A gyakornokot mással, mint. szakmájába vágó teendővel foglalkoztam nem szabad.
A gyakornok tanidejének . első félévében
épen nem,, azután ped'ig csak felügyelet mellett
készíthet el gyógyszert.
12. §. A gyógyszertár vizsgálata alkalmával
a tiszti főorvos köteles meggyőződni arról, vájjon
a gyakornok előmenetele kellő-e és azt a 9. §.
e) pontja és a 10. §. 2. bekezdése figyelembe vételével feljegyzi. A tiszti főorvos egyúttal azt is
ellenőrzi, hogy a gyakornokok száma a 2. §.
követelményeivel összhangzásban van-e.
13. §. Ha a gyógyszertárvázsgálat alkalmával kiderülne, hogy a gyakornok előmenetele
nem kellő, akkor a tiszti főorvos kötelessége erre
a gyakornokot, illetőleg a főnököt figyelmeztetni.
Ha ennek ellenére ismételten azt tapasztalná,
hogy a gyakornok előmenetele nem kielégítő,
akkor a törvényhatóság első tisztviselője (1. 6.
§.) a hozzá teendő jelentés alapján, szakközegei
útján, egy gyógyszerész közreműködésével vizsgálatot rendelhet el.
Ha e vizsgálat során
• a) az tűnnék k'i, hogy a csekély előmenetel
oka a gyakornok hanyagsága, vagy képességének hiánya, akkor a gyakornok a gyógyszerészi
pályáról elutasítható;
b) ha ellenben abban, hogy a haladás nem
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kellő, a tanító gyógyszerész a hibás, akkor tőle
a gyakornoktartási jog bizonyos időre, vagy
véglegesen megvonható.
Mindkét esetben az ügy a magyar kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter elé terjesztendő, kii a fölterjesztésben előadott 'indokok
alapján véglegesen határoz.
II. A gyakornok] vizsga.

14. §. A gyógyszerészgyakornok a gyakornoki idő elteltével gyakornoki vizsgát tesz. Ez
a vizsga a magyarországi tudományegyetemek:
székhelyein tehető le. A vizsgák idejét a vizsgálóbizottság elnöke a szaklapokban teszi közzé.
A vizsgára való jelentkezés a m. kir. vallás- és
közoktatásügyi minisztertől kinevezett vizsgálóbizottság elnökénél szóval vagy írásban történik,
aki a jelentkező okmányait megvizsgálván, ha
rendben találja őket, a vizsga napját kitűzi.
15. §. A vizsgáló-bizottság tagjait a vallásés közoktatásügyi miniszter 3 évre nevezi ki. E
bizottság tagjai az elnök, azután a vegytan és
a növénytan, vagy a gyógyszertan, illetőleg a
gyógyszerisme egyetemi nyilvános rendes, rendkívüli vagy magántanárai közül két tanár és
két gyakorló gyógyszertártulajdonos. Az elnök
egyúttal vizsgáló nem lehet.
16. §. A gyakornoki vizsga helyét az elnök
jelöli ki.
A vizsga tárgyai a következők: .
I, Gyógyszerészet.
E tárgyból a jelöltet a
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két gyógyszerészvizsgáló kérdezi, hogy meggyőződést szerezzenek, vájjon a jelölt alaposan
járatos-e a gyakorlati gyógyszerészet minden
ágában, tehát ért-e a recepturához és kézi eladáshoz, tud-e laborálni, tájékozott-e a gyógyszerészetre vonatkozó törvényes intézkedésekben és
vannak-e kereskedelmi ismeretei.
E vizsga részei:
1. Szóbeli rész.
a) A gyógyszerészi nomenklatúra beható
ismerete, beleértve a szinoniAiákat és a kézi eladásban általán használatos népies magyar
gyógyszerneveket.
b) Az orvosi recept kellékeinek elbírálása
(alaki kellékek, szembeötlő
inkompatibilitás,
maximális dózis stb.); a recept árszabása.
c) A magyar gyógyszerkönyv szerint házilag készülő galenusi gyógyszerek előállítása
módjának ismerete.
d) A gyógyszerészeire vonatkozó fontosabb
törvények, rendeletek és szabályok. Tájékozottság a .gyógyszerészet kereskedelmi részében,
k-ülönösen a gyógyszerészi könyvvitelben. $
2. Gyakorlati rész.
a) A jelölt néhány receptet,
b) néhány egyszerűbb hivatalos galenusi
gyógyszert a vizsgáló felügyelete mellett elkészít.
II. Vegytan. A vegytan elemeinek és a leg- .
egyszerűbb fizikai eszközöknek ismerete, a
gyógyszerész szükségletei szempontjából.
III. Gyógyszerisme és növénytan. A növény
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külső morfológiájának elemei, a rendszertan rövid' vázlata. A hivatalos drogok felismerése, leírása és fontosabb hatóanyagaiknak ismerete.
17. §. A vizsga szóbeli része tárgyanként
óráig tart; a gyakorlati vizsga tartamát az
illető gyógyszerészvizsgáló szabja meg.
18. §. A vizsga eredménye felől a bizottság
a gyógyszerészetet főtárgynak tekintve, szótöbbséggel határoz és a jelöltet kitűnően, jól,
vagy elégségesen képesítettnek, illetőleg nem
képesítettnek nyilvánítja. A vizsgálók egyenlő
szavazata esetén az elnök dönt.
19. §. A/Vizsga eredményét a bizottság elnöke az illetékes törvényhatóság első tisztviselőjének (1. 6. §.) bejelenti.
A sikeresen vizsgázottak magyar szövegű
gyakornoki (tirociniális) bizonyítványt kapnak.
A bizonyítványt, melyben az eredmény (kitűnőén,
jól, vagy egyszerűen képesített) ki van tüntetve,
a vizsgáló-bizottság minden tagja aláírja.
20. §. Ha a jelölt képzettsége a gyógyszerészetből elégtelennek bizonyult, vizsgáját 3 hónap
múlva ismételheti. Ha a többi tárgyak egyikéből
elégtelen az osztályzata, 2 hónap múlva, ha pedig a jelölt mindkét másik tárgyból elégtelenül
felelt, 3 hónap múlva tehet javító-vizsgát. Ha készültsége mind a három tárgyból elégtelen volt,
akkor az egész vizsgát csák 6 hónap múlva ismételheti.
Második ismétléskor az eljárás
ugyanaz. Ha ez alkalommal sem felel meg a jelölt, akkor a vizsga még egyszer, de egy vagy
két tárgyból csak fél, mind a három tárgyból pe-

dig csak egy év múlva ismételhető. A vizsgát
ezentúl is ismételni egy tárgyból sem lehet és a
jelölt a gyógyszerészi pályáról végképen elutasítandó.
A vizsga csak annál a bizottságnál ismételhető. amelynél a jelölt elégtelen osztályzatot
kapott.
A nem sikerült és a javító-vizsga közötti idő,
ha a jelölt a gyógyszerészetből kapott elégtelen
osztályzatot, nyilvános gyógyszertárban, vagy
a gyakornoki tanfolyamon töltendő.21. §. A vizsgáért 60 korona díj fizetendő,
melyből 4 korona a bizonyítvány kiállításáért,
16 korona az elnöknek, 10—10 korona pedig a
vizsgáló-bizottság tagjainak jár.
Javító-vizsga alkalmával arányosan ugyanazon díjak fizetendők.
Jegyzet.

A mai egész vizsgálat díja 612.000 korona.

22. §. A gyakornoki vizsgálatok rendszerint
augusztus hó végén és szeptember elején tartatnak; azokra legkésőbb július elsejéig jelentkezni
kell, (14. §.)
A bizottság elnökének jogában áll azonban
kivételes esetekben a vizsgára- a jelölt kívánságára más időpontot is megállapítani.
23. §. Elveszett gyakornoki (tirociniális) bizonyítvány másodlatát a vizsgáló-bizottság elnöke állítja ki. A másodlatot kérő azonban köteles igazolni, hogy az eredeti okmány elveszését
kérvénye beterjesztése előtt legalább 4 héttel a
hivatalos lapban közzétette)
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o^i'atokiá 11 hátáért ^ koroím díj fizetendő, mely egészben a bizottság elnökét illeti.
Jegyzet.

Ma 204.000 K. fizetendő.
III. A s e g é d i idő.

,

24. §. A gyógyszerészgyakornoki (tirociniális) bizonyítvány tulajdonosa (19. §.) magyar)
országi gyógyszertárakban segédi minőségben
'-5 alkalmazhatók.
| í
25. §. Külföldi gyakornoki bizonyítványok —
a kölcsönösség eseteitől eltekintve — csak, a 16.
§-ban részletezett. vizsga alapján érvényesíthetők.
26. §. A segédi minőségben eltöltött időről a
gyógyszertár vezetője bizonyítványt köteles kiállítani. Az ilyen bizonyítvány csak úgy vehető
J
okmányszámba, ha a kellő bélyeggel, a gyógyí t ^ szertár vezetőjének aláírásával és pecsétjével
van ellátva, továbbá, ha azt a tiszti főorvos aláírásával és pecsétjével hitelesítette.
27. §. A segédi idő három év, ebből kettő
akár az egyetemi tanfolyam előtt, akár utána,
a harmadik azonban csak a gyógyszerészmesS
teri oklevél megszerzése után tölthető el.
Az egyévi önkéntes gyógyszerészi minőségei?
ben teljesített tényleges katonai szolgálat .a segédi időbe beszámítandó.
cS
E szabályzat 1912. szeptember hó 1-én lép
véletbe. Átmeneti intézkedésképen azonban még
1913 szeptember hó 1-éig az 1892. évi 35.985. sz.
a. kiadott szabályzat 3. §-ában megszabott kő-
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zépiskolai előképzettséggel bíró tanulók 'is felvehetők az eddigi módon gyógyszerészgyakornokokul.
49. Szabályzat a gyógyszerészdoktorátus
tárgyában.
(Jóváhagyatott ö cs. és apostoli királyi Felségének 1914.
évi augusztus hó 11-én Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával. Kiadatott a vallás- és közoktatásügyi miniszter
112.745/4914. sz. a. kelt rendeletével.)

1. §. Azon érettségi vizsgát tett okleveles
gyógyszerészmestereknek, akiik a gyógyszerészdoktori fokozatot kívánják elnyerni, még 4 félévig egyetemi tanulmányokkal kell foglalkozniok,
amelyek alapján doktori értekezést készítenek
és szóbeli szigorlatot tesznek.
2. §. A jelölt egyetemi tanulmányainak végeztével doktori értekezést nyújt be és pedig: a
vegytanból, a növénytanból, a gyógyszerisme- •
rétből, avagy a közegészségtanból.
Jegyzet. Magyarország Kormányzója ö Főméltóságának 1924. november hó 8-án kelt magas elhatározásával ezen. §. a. következőként módosíttatott: „A jelölt
egyetemi tanulmányainaik végeztével doktori értekezést
nyújt be a következő tárgyak valamelyikéből, úgymint:
a vegytanból, a gyógyszerismeretből, a gyógyszerészetből,, avagy a közegészségtanból".

3. §. A doktori szigorlat egy fő- és két melléktárgyból teendő je. Főtárgy az a tudomány/W\jvi4fety^h*
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szak, amelyből a doktori értekezés készül; melléktárgyakul bármely tudományszak választható, melyet a jelölt gyógyszerésznövendék
korában kötelező tárgyképen
hallgatott.
A főtárggyal a doktorjelöltnek elméletileg
legalább még két féléven át, gyakorlatilag pedig
mind a négy féléven át, a választott melléktárgyakkal pedig elméletileg és gyakorlatilag
még egy-egy féléven át kell foglalkoznia.
4. §. A gyógyszerészdoktori szigorlatra való
jelentkezés alkalmával a jelölt az orvoskari
dékánnak a következő okmányokat mutatja be:
a) anyakönyvi kivonatot és a végzett tanulmányokat feltüntető
életrajzát
(curriculum
Vitae) ;
b) érettségi bizonyítványát;
c) gyógyszerészmesteri oklevelét;
d) a szabályszerű (nyolc félévi) egyetemi
tanfolyam befejezését igazoló végbizonyítványát;
e) doktori értekezését.
5. §. A szigorlat alapja a doktori értekezés.
Doktori értekezésül csak olyan önálló tudományos dolgozat fogadható el, mely a jelöltnek
alapos tárgyismeretéről és a tudományos kutatás
módszereinek alkalmazásában való jártasságáról
tanúskodik.
6. §. A folyamodó az értekezést 100 nyomtatott példányban a kari dékánhoz nyújtja be,
aki azt az értekezés tárgyköréhez legközelebb
álló két szakelőadónak adja ki elbírálás végett.
7. §. A bírálók az értekezés tudományos
értékéről írásbeli véleményes jeientést terjesz*** "
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tenek a kar elé, amely az elfogadás' tárgyában
ezek alapján határoz.
Ha a kar az értekezést visszautasítja, a jőlölt csak egy év múlva nyújthat be újból doktori
értekezést.
8. §. A doktori értekezés elfogadása esetén
a jelölt szóbeli szigorlatra bocsátható.
9. §. A vizsgáló-bizottság elnöke az orvosi
kar dékánja, vagy helyettese, bírálók és vizsgálók pedig az illető szákok rendes vagy rendkívüli
tanárai. A szigorlat nyilvános.
10. §. Az elnök megnyitja, vezeti és a vizsgálók beleegyezésével bezárja a szigorlatot; a
jelölthöz kérdéseket intézhet és az eredmény
megállapításakor véleményét előadja.
A vizsgálók a szigorlat minden tárgyából
intézhetnek kérdéseket a jelölthöz.
11. §. A jelölt a szigorlat minden tárgyából
a tudományos vizsgálódás főeredményeinek
alapos ismeretét tartozik igazolni, a főtárgyból
ezenfelül a szakirodalom ismeretét és a tudományos kutatás módszereinek önálló alkalmazásában való jártasságát is.
12. §. A szigorlat a 3 tárgyból egyszerre
teendő le.
A szigorlat tartama legfeljebb két óra,
amely időből egy óra a főtárgyra és fél-félóra a
melléktárgyakra fordítandó.
A gyógysze részdoktori szigorlatokról szabályszerű jegyzőkönyv vezetendő, melybe- a
vizsgálók beírják tárgyukból a szigorlat eredményét: a végeredményt, elsősorban a főtárgy-
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ból kapott osztályzatot figyelembe véve, az
elnök állapítja meg.
Ha a szigorlatot a bizottság elfogadja, az
eredmény megjelölésére a következő osztályzatok használandók:' summa cum laude. cum laude
és rite.
13. §. Ha a szigorlat a főtárgyból nem sikerül, a jelölt azt egy félév múlva ismételheti.;
másodszori (utolsó) ismétlés egy év múlva történhetik. Ha a jelölt egy 'melléktárgyból felelt
elégtelenül, 3 hónap, ha pedig két melléktárgyból, úgy 6 hónap múlva javíthat; másodszori
(utolsó) ismétlés félév, illetőleg egy év múlva
történhetik.
14. §. A szigorlat után az egyetemi tanács
a jelöltet gyógyszerészdoktorrá avatja; a doktori oklevélben a szigorlat tárgyai és a végső
osztályzat (12. §.) megemlítendők.
15. §. A díjak a dékáni hivatalban fizetendők: a doktori értekezés bírálatáért 40 korona,
a szigorlatért 80 korona, a felavatásért stb. 90
korona. A felavatási díjhoz a kar pedellusa számára 2 korona járul.
A szigorlat ismétlése esetén a megfelelő •
díj újra fizetendő.
Jegyzet. A díjak aranyértékben értendők. 1926. május l-jétől a fenti dfjak 60%-ának .megfelelő papírkoronányi összeg fizetendő. A vagyontalan köztisztviselők
gyermekei stb. ezen díjak felét fizetik. (31.257/1926. vk.
min. sz.)
Mai díjak: Gyógyszerész szigorlati díj: 816.000 K,
értekezésbírálati díj: 408.000 K, felavatási díj 1,100.000 K.
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E szabályzat az 1914/15. tanévvel lép életbe.
A külföldön, szerzett orvostudori oklevelek
honosítása körül követendő eljárást a vallás- és
közoktatásügyi m. kir. miniszter által 60.982. ex
1910/1911. I. 9. v'km. szám alatt kibocsátott alábbi
szabályrendelet szabályozza.
50. Szabályrendelet a külföldi orvosi oklevelek honositása (nostrificatio) tárgyában. ,
1. §. Külföldön szerzett orvostudori oklevelet — ideértve a monarchia másik államának
egyetemei által kiadott okleveleket is — a hazai
tudományegyetemek csak abban az esetben
honosíthatnak, ha a külföldi oklevéllel megegyezőt maguk is kiállítanak.
2. §. Minden honosítandó orvosdoktori oklevél jogszerű birtokosa igazolni tartozik, hogy
oklevelét hasonló előtanulmányok (érettségi bizonyítvány, hasonló tanulmányi idő, tantárgyak
és vizsgálatok) alapján szerezte, mint amelyeket
a magyarországi tudományegyetemek orvosdoktor-jelöltjeiiktől megkívánnak.
3. §. A hasonló előtanulmányok alapján szerzett külföldi orvostudori oklevél honosítása a
következő feltételek mellett eszközölhető:
A) Az oklevél honosítását kérő folyamodványt, valamelyik hazai tudományegyetem orvoskari tanártestületéhez címezve, az illető
egyetem orvoskari dékánjánál kell benyújtani és
a következő okmányokkal fölszerelni: a) a szü21
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letési bizonyítvánnyal; b) az oklevél tulajdonosának állampolgárságát igazoló okmánnyal,
illetve bizonyítvánnyal; c) az előéletet igazoló
hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal; d) az egyetemre felvétel jogosságát és a tanulmányokat
igazoló okmányokkal (érettségi bizonyítvány v
leckekönyv, szigorlati bizonyítványok); e) az
eredeti '/külföldi orvosdoktori oklevéllel; f) magyár honos pedig, ki külföldön, szerezte oklevelét,
ezenkívül négy félévnek magyar egyetemen
való hallgatását és magyar állampolgárságát
igazoló Okmányt, illetve bizonyítványt is tartozik folyamodványához csatolni.
B) Ha a folyamodvány fölszerelése kifogástalan és az orvoskari tanári testület meggyőződött arról, hogy az oklevél megszerzése a magyarországiakkal ázonos feltételek közt történt,
a Kar folyamodót, annak bizonyítása céljából,
hogy az orvosi gyakorlat tízesének joga Magyarországon a honosítással megadható-e, az ö cs.
és a.p. kir. Felségének 1901. évi január hó 11-én
Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával jóváhagyott üj orvosdoktori szigorlati szabályzatban
előírt II. és III. orvosi szigorlat letevésére kötelezi.
C) Á jelzett szigorlatok sikeres letevése
után a Kar folyamodó oklevelét: honosítandónak
jelenti ki és erre vonatkozó határozatát jóváhagyás végett a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez felterjeszti. A miniszteri jóváhagyás
megtörténte után, a honosítás tényének igazolásáulaz illető eredeti külföldi, oklevél hátlapjára
a következő záradék vezettetik rá: „Ezt a Jcül-
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földi oklevelet szigorúan megvizsgálva s a bennünket kötelező honosító szabályzat szerint híven
eljárva, ezennel honosítjuk, saját egyetemes
orvosdoktori oklevelünkkel teljesen egyenértékűnek tartjuk, tulajdonosát: NN. urat, ki
évben,-. . . . . született, a reánk ruházott hatalomnál fogva mindazon jogokban és előnyökben
részesítjük, amelyek a mi egyetemünk oklevelével egybekötve vannak".
Ez a záradék az illető egyetem rectora, orvoskari dékánija és kari jegyzőjének aláírásával
és az egyetem kisebbik pecsétjével látandó el.
D) A honosításhoz előírt szigorlatok sikeres
letétele után új, Magyarországon érvényes orvosdoktori oklevéllel csak azon németországi
orvosok látandók el. kik orvosdoktori cím nélkül,,
államvizsga
(Staatsprüfung) sikeres letétele
alapján bírnak orvosi gyakorlatra jogosultsággal.
Az ilyen folyamodók a szigorlatok sikeres letevése után külön fel is avatandók orvosdoktorrá.
E) Azon külföldi orvosdoktori oklevél tulajdonosa. ki egyetemi tanulmányait a Magyarországon érvényes új orvosi szigorlati szabályzat életbelépte óta — tehát az 1900/901. tanévvel
kezdődőleg — végezte, külföldön, a magyarországi orvosdoktorokra előírt egyévi kötelező
kórházi gyakorlat kitöltését is tartozik hitelesen,
illetve, ha oly országból származik, hol az egyévi kórházi gyakorlat nem kötelező, úgy azt a
honosítási záradéknak az oklevélre rávezetése
előtt Magyarországon pótolni tartozik. A külföldön tötlött kórházi év igazolása gyanánt a né22*
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metországi oklevelek tulajdonosainál az oklevél
ú. n. aporobatiója is elfogadandó.
4. §. A külföldi orvosdoktori oklevél honosítási díja 90 korona. Ebből a rectornak 20 korona. az orvoskari dékánnak és a kari jegyzőnek
15—15 korona, az egyetemi központi irodának
(oklevélzáradékolás, pecsét, bélyeg) 20 korona
jár és a maradék 20 korona a kari pénztárt illeti.
A 3. §. D) pontja esetéhen a felavatás teljes
díja (108 korona) fizetendő.
Jegyzet. Mind e díjak aranyértékűek
60%-u'k fizetendő 17.000-es szorzószámmal.

s

jelenleg

A honosítás ajkaiméval a II. és 111. orvosi
szigorlat letevéséért az . ezen szigorlatok után
előírt rendes díjak kétszeres összege fizetendő.
5. §. Ha az'orvosi kar a folyamodás mellékleteiből arról győződik meg, hogy a folyamodó
orvosdoktori oklevelét kiállító főiskolának tanulmányi tervezete a Magyarországon érvényes
tanulmányi é s szigorlati szabályzat követelményeitől eltér, jogában áll a Karnak, hogy a honosítás feltételéül nemcsak a 3. §. B) pontjában
említett honosítási szigorlatokat, hanem egyes
tárgyak hallgatását, félévek pótlását', esetleg az
I. orvosi szigorlat tárgyainak egyikéből való
vizsgálatot is megállapítson. Ha a különbség
még így sem volna kiegyenlíthető, a külföldi
oklevél a honosításból kizárati'k és tulajdonosa
magyar oklevél szerzésére utasítíatik. Mindezekben az esetekben folyamodó az orvosi kar

•325

határozata ellen a vallás- és közoktatásügyi miniszterhiez fellebbezhet.
6. §. Valamely magyar egyetemi tanszékre
való meghívás és kinevezés a külföldi orvosdoktori oklevél érvényességének elismerésével
egyértelmű; az ilyen külföldiek orosi oklevelei
ad honoris honosítási záradékkal látandók el.
Ez annak az elvnek, hogy minden külföldi oklevelet honosítani kell, szükségszerű következménye.
7. §. A szabályszerű honosítási záradékkal
ellátott külföldi orvosdoktori klevél úgy a tiszti,
mint a törvényszéki orvosi vizsgálat letevésére
ép úgy jogosít, minf a hazai orvostudori oklevél.
(2885/910—11. r. sz.)
A külföldi oklevelek honosítása körül az
általános rendelkezéseket illetőleg a jog- és államtudományi, valamint a bölcsészettudományi
farokon, az illető kar speciális viszonyainak
szemmeltartása mellett, ugyanaz az eljárás van
gyakorlatban, amely eljárás a külföldi orvosdoktori diplomák honosítása tárgyában kibocsátott szabályrendeletben rnégállapíttatott.
Külföldi jogtudori oklevél honosítása alkalmával a jelölt a magyar alkotmány jogtörténetéből, a magyar közjogból teendő pótszigorlata
alkalmával kérdezhető. (112.622/904., 1905. I. 5.
vkm. sz.)
A bécsi tudományegyetem által kiállított
jogtudori oklevél honosítása a magyar magán-

•326

jogból és a magyar közjogból — valamelyik
hazai egyetem jog- és államtudományi karán
leteendő pótszigorlathoz köttetett. (149.745. ex
1910—11. II. 13. vkm. sz.)
51. Szabályrendelet az egyetemi orvostudományikaroknál tartandó doktori szigorlatokról.
(Jóváhagyatott Magyarország Kormányzója ö Főméltóságának Gödöllőn, 1922. évi szeptember hó 5-én kelt
magas elhatározásával. — Kiadatott a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 1922. évi 122.329. sz. a. kelt
rendeletével.)

1. §. Magyarországon egyetemes orvosgyakorlatot csak olyan egyének űzhetnek, akik
valamely hazai egyetemen maguknak orvosdoktori oklevelet szereztek, amelynek elnyerése
meghatározott tanulmányoknak tíz egyetemi
féléven át való végzéséhez — melyből legalább
4 félév hazai egyetemen töltendő el, — továbbá
12 havi klinikai vagy kórházi gyakorlathoz és
az alább elsorolt szigorlatoknak valamely hazai
egyetemen való sikeres letételéhez van kötve.
Nem hazai egyetemen szerzett, orvosdoktori oklevelek orvosi gyakorlatra csak honosítási eljárás után jogosítanak, amit külön szabályok állapítanak meg.
2. §. A szigorlatok csak a tanév folyama
alatt tehetők le és azok, valamint tárgyaik a
következők:
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/. szigorlat:
Szóbeli vizsgálat a természettanból. I. rész.
Szóbeli vizsgálat a vegytanból. I. rész.
Szóbeli és gyakorlati vizsgálat a bonctanból. II. rész.
Szóbeli és gyakorlati vizsgálat az élettanból II. rész.
II. szigorlat:
Szóbeli és gyakorlati vizsgálat a kórbonctanból.
Szóbeli vizsgálat az általános kórtanból.
Szóbeli vizsgálat a gyógyszertanból.
'
III. szigorlat:
a) Klinikai és szóbeli vizsgálat a belgyógyászatból.
b) Klinikai és szóbeli vizsgálat a sebészetből, elméleti és gyakorlati vizsgálat a sebészeti
műtéttanból.
c) Klinikai és szóbeli vizsgálat a szülészetből és nőgyógyászatból, elméleti és gyakorlati
vizsgálat a szülészeti műtéttanból.
d) Klinikai és szóbeli vizsgálat a szemészetből, elméleti és gyakorlati vizsgálat a szemészeti
műtéttanból.
e) Klinikai és szóbeli vizsgálat a gyermekgyógyászatból.
f ) Klinikai és szóbeli vizsgálat az elmekórtanból.
g) Klinikai és szóbeli vizsgálat a bőr- és
nemi bajokból.
•
.
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IV. szigorlat

vagy orvosi

záróvizsga:

Szóbeli vizsgálat a közegészségtanból és
törvényszéki orvostanból.
3. §. Valamennyi szigorlat a hazai tudományegyetemeknél alakított vizsgáló-bizottságok előtt teendő le.
A vizsgáló-bizottságok az elnökből és a
vizsgáló tagokból állanak. A vizsgáló-bizottságok elnökeit és helyettes elnökeit a kar a maga
tagjai közül minden tanév végén válaszíja és a
vallás- és közoktatásügyi miniszterhez megerősítés végett fölterjeszti. Szigorlati elnökökké
lehetőleg a rokonszakmák ny. r. tanárai választandók. A szigorlati elnököket akadályoztatásuk esetén a prodékán vagy a kari jegyző
helyettesíti.
A szigorlati elnök vezeti a szigorlatokat és
szabályszerű megtartásukra felügyel.
Az elnöknek joga van a jelölthöz kérdéseket intézni.
Az elnök egyúttal vizsgáló nem lehet.
4. §. A vallás- és közoktatásügyi miniszter és a közegészségügyért felelős miniszter az
orvosi szigorlatokon kiküldöttjeik által képviseltetik magukat?
A kormánykiküldöttek e célra kinevezett
egyetemi tanárok, vagy minisztériumi szakelőadók, de csakis orvosdoktorok lehetnek.
A kormányképviselők az első szigorlaton
és a harmadik szigorlat legalább egyik szakaszában részt venni kötelesek, de joguk van a
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vallás- és közoktatásügyi miniszter részéről az
orvostanári testülethez intézendő előzetes bejelentés után bármelyik szigorlaton megjelenni.
A kormánykiküldöttek a szigorlatokon felváltva vesznek részt és a jelöltekhez kérdéseket
intézhetnek.
5. §. Rendes vizsgálók a szigorlatokon a
vizsgálat tárgyait képező szakoknak kinevezett
vagy helyettes tanárái.
Ha egy szaknak több kinevezett tanára van,
azok között a vizsgálatok egyenlő arányban
osztatnak meg.
A rendes vizsgálót akadályoztatása vagy
meg nem jelenése esetén elsősorban a párhuzamos tanszék tanára s másodsorban a tanári
testület által megválasztott és a vallás- és közoktatásügyi miniszter által megerősített helyettes vizsgáló helyettesíti.
Ha a már megkezdett szigorlatnál az esetleg meg nem jelent rendes vizsgáló a kitett
módon helyettesíthető nem lenne, az elnök a
vizsgálatra más határidőt tűz ki.
6. §. A csupán szóbeli vizsgálatok ideje
tárgyanként 1L óra, a gyakorlati (klinikai) vizsgálat ideje egy tárgyból külön-külön legalább
7 a óra.
A vizsgálat befejeztével az eredmény fölött
a bizottság a vizsgáló tanár javaslata alapján
„kitűnő" (1), „jó" (2), „elégséges" (3), „elégtelen" (4) jelzéseket használva szavaz és az így
elnyert jelzés a jegyzőkönyvbe vezettetik, mit
a vizsgáló tanár és az elfiök aláírnak. Ha a sza-
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vazásnál a jelzések eltérőek, azoknak számtani
középarányosa fogadtatik el végleges eredménynek, úgy, hogy a 0-5-«él nagyobb tört
egész számnak vétetik, a kisebb tört pedig elhanyagoltátik. Ha ez az egész szám mellett
05-öt mutat, az eredményt a vizsgáló tanár
dönti el.
Az egész vizsgálat végérdemjelét a dékán
az egyes jelzések szerint ugyanazon osztályzatokkal, ugyanilyen módon állapítja meg és
vezeti végül a jegyzőkönyvbe, amit záró aláírásával ellát.
/
Olyan esetekben, amikor a jelzések középaránya tizedes számot m u t a t 0-5, vagv ennél
magasabb tört, egész számnak veendő, — 0-5,
vagy ezen aluli pedig elhanyagolandó.
Az I. szigorlat mindkét részének eredménye a dékán által a leckekönyvbe megfelelő
helyen bejegyzendő.
7. §. A szigorlat csak akkor tekinthető sikerültnek, ha a jelölt minden tárgyból legalább is
elégségesen felelt.
Ellenkező esetben a vizsgálattevő az egyes .
szigorlatoknál előírt idő múlva és feltételek alatt
pótvizsgálatra, vagy az egész szigorlatnak,
esetleg bizonyos tanulmányoknak ismétlésére
utasítandó.
'' Ügy a teljes, mint a részszigorlatokat is
csak kétszer lehet megismételni. Aki a másodszori ismétléskor sem felel meg, az csakis a
tanári testület ajánlatára, a kérdéses tárgy,
vagy tárgyak újrahallgatása után, a vallás- és

«
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közoktatásügyi minisztertől kaphat harmadszori
ismétlésre engedélyt. Aki a harmadszori ismét?
léskor sem felel meg, az többé szigorlatra nem
bocsáthatő s Magyarországon érvényes orvosdoktori oklevelet nem nyerhet.
Pótvizsgálatokat
tenni, vagy ismételni
csakis ugyanazon egyetemen lehet, amelyen
a vizsgálat nem.sikerült. Más egyetemen való
ismétlésre, különösen indokolt esetekben, csak
a vallás- és közoktatásügyi miniszter adhat kivételképen engedélyt.
,
Ha a szigorlatok egyik, vagy másik tárgyából a vizsgálat nem sikerülne, ez a jelöltet, nem
gátolja abban, hogy a. többi tárgyból magát a
vizsgálatoknak folytatólag alá ne vethesse.
§. A szigorlatok nyilvánosak, azokon
szigorlók és orvostanhallgatók annyiban és oly
számban lefietnek jelen, amennyiben ezt a vizsgálat helyisége megengedi. Klinikai és intézeti
vizsgálatoknál e körülményt az elnök az illető
klinika vagy intézet igazgatójával, mint vizsgálóval, egyetértőleg határozza meg. A dekanátusban megtartandó szigorlatoknál á hallgatóság megengedhető száma fölött a dékán dönt.
. I. Első

szigorlat.

9. §. Az első szigorlat két részre oszlik.
Az első rész á második, a második rész pedig
a negyedik beszámítható félév végén teendő le.
Aki az első szigorlatot a negyedik félév
végéig, vagy az ötödik félév első hónapjában
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sikerrel be nem fejezte, annak a szigorlat leteltéig eltöltött tanideje a tanfolyamba csak
négy szabályszerű félévnek számítható.
Ezen intézkedéssel szemben kivételnek,
illetve felfolyamodásnak helye nincsen.
10. §. Az első szigorlat első részének tárgyai: a vegytan és a természettan. Ezekből a
tárgyakból a jelöltek az orvosi kar szigorlati
helyiségeiben a vizsgáló tanárok és a szigorlati
elnökből álló vizsgáló-bizottság előtt együttesen,
egy napon szóbeli szigorlatot tesznek.
Mind a három bizottsági tag kérdezhet és
osztályozhat.
11. §. Áz orvoskari tanártestület a vegytan
és természettan tanárainak közreműködése
alapján programmot állapít meg arra nézve,
hogy a jelöltek ezen tárgyakból, az orvosi tanszakok igényeire való tekintettel, mily terjedelemben és irányban vizsgálandók. E programmok a szükséghez képest revideálandók.
12. §. Aki az első szigorlat első részének
egyik, vagy mind a két tárgyából elégtelenül
felelt, az a harmadik félév első hónapjában pótszigorlatra bocsátható. Aki a szeptemberben
tett pótszigorlaton is megbukik, az első szigorlat első részét már csak a negyedik félév végén
ismételheti meg. Az első szigoríat első részének
eredménye a dékán által a leckekönyvbe megfelelő ' helyen bejegyzendő.
Amíg valaki az első orvosi szigorlat első
részét sikerrel le nem teszi, a szigorlat második
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részének letételére nem bocsátható. Aki tehát
az első szigorlat első részét csak a negyedik
félév végén teszi le, az a szigorlat második részét csak az ötödik félév elején, az előadások
megkezdése előtt teheti le.
13. §. Az első szigorlat első részére való
jelentkezésnél az orvoskari dékánnál be kell
mutatnia:
1. a születési anyakönyvi kivonatot;
2. az. egyetemre való felvétel alapjául szolgált érettségi bizonyítványt, vagy általában azt
az okmányt, amelynek alapján a jelentkező
rendes orvostanhallgatónak felvétetett;*
a. a leckekönyvet, amely kimutatja, hogy
a jelentkező már két félévet töltött valamely
egyetem orvosi karán, hogy a kísérleti természettant és vegytant, nemkülönben a leíró bonctant két félévig heti 5—5 órán át hallgatta s
hogy a bonctani és szövettani gyakorlatokon
két félévig, a vegytani gyakorlatokon egy félévig részt vett.
14. §. Az első szigorlat második részének
tárgyai a leíró- és tájbonctan a szövet- és fejlődéstannal. és az élettan.
Az első szigorlat második része két külön,
az illető intézetben a vizsgáló tanárból, az elnökből és a kormányképviselőből álló bizottság
előtt egy hét alatt leteendő szóbeli és gyakorlati vizsgálatból áll.
15. §. A bonctani vizsgálaton, ámely szóbeli és gyakorlati, a jelölt bonctani, szövettani
és fejlődéstani ismereteinek terjedelme és ala-
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possága vizsgáltatik, különös tekintettel, a tájbonctanra. A jelölt továbbá boncolásbeli jártasságát mutatja be egy fontosabb tájéknak holttesten, vagy tetemrészen való kidolgozásával
és megmagyarázásával, továbbá egy szövettani készítményt állít elő és mikroszkó'pozás útján egy kész szövettani • készítményt. vizsgál
meg.
Az élettani vizsgálaton, amely szintén szóbeli és gyakorlati, a jelölt élettani elméleti és
gyakorlati ismereteinek terjedelme és alapossága vizsgáltatik, az orvosgyakorlati szakmák
igényeire tekintettel.
16. §. Aki az élSő'szigorlat második részének egyik vagy mindkét tárgyából júniusban
elégtelenül felelt, az .szeptemberben RÓtszigorlatra bocsátható; aki szeptemberben egy, illetőleg mind a két tárgyból visszautasíttatott, az
ismétlőszigorlatot csak a következő félév elején tebet, az első szigorlat teljes befejezéséig
eltöltött tanideje azonban a tanfolyamba a 9. §.
értelmében csak négy szabályszerű félévnek
számít.
17. §. Az első szigorlat első részéért 960
korona díj fizetendő, amelyből a természettan
és a vegytan tanárának egyenként 320 korona,
az elnöknek pedig tárgyanként 160—160 korona jár.
Jegyzet. Jelenleg 306.000 K fizetendő, az egykori díj
60 % -a; a megoszlás a fenti arányban:. Vagyontalan
tisztviselők stb. gyermekei ezeknek és a
többi szi-
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Korlat,i díjaknak a felét fizetik, >ha előmenetelük szabályszerű.

Az első szigorlat második részéért 2240
korona fizetendő, amelyből a bonctan és az élettan tanárának 640—640 korona, az elnöknek
tárgyanként 320, a kormányképviselőnek pedig
egyszer 320 korona jár.
Jegyzet. Jelenleg 816.000 K fizetendő,
díjak 60%-a. Megoszlás a fenti arányban.

az

Az ismétlőszigorlatok után
aránylagos díjak fizetendők.

megfelelő

II. Második

a

egykori

szigorlat.

18. §. Ezen szigorlat a 10-ik beszámítható
félév végén teendő le.
A jelöltnek, hogy ezen szigorlatra bocsáttassák, mikor az orvoskari dékánnál a határidő
kitűzéséért jelentkezik, be kell mutatnia:
1. születési anyakönyvi kivonatát;
2. érettségi bizonyítványát, vagy általában
azon okmányt, amelynek alapján rendes orvostanhallgatónak fölvétetett;
3. egyetemi végelbocsátási bizonyítványát
annak igazolására, hogy mint rendes orvostanhallgató 10 félévig hallgatta az orvoskari előadásokat és hogy legalább négy félévet itthon
töltött valamely egyetem orvosi karán, hogy
az I. szigorlatot sikeresen kiáltotta, hogy a kórbonctant és gyógyszertant, továbbá a kórbonc-
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tani és kórszövettani gyakorlatokat két-két, a
kórtant pedig egy féléven át hallgatta.
19. §. A második szigorlat tárgyai a kórbonctan, 'a gyógyszertan (gyógyszerhatástan,
méregtan és receptura) és az általános kórtan.
A kórbonctan elméletileg és gyakorlatilag, a
gyógyszertan és az általános kórtan pedig elméletileg. Ezen szigorlat elméleti része együttesen az orvoskari szigorlati helyiségekben, a
gyakorlati kórbonctani szigorlat pedig az illető
intézetben tartandó.
20. §. A kórbonctani elméleti vizsgálaton,
az orvosgya'korlati szakmák igényeire való tekintettel. a jelölt kórbonctani és kórszövettani
ismereteinek terjedelme és alapossága vizsgálandó.
A gyógyszertani vizsgálaton a jelölt, az
orvosgyakorlati szakmák igényeire való tekintettel, gyógyszertani és méregtani ismereteinek
terjedelme és alapossága, nemkülönben a recepturában való jártassága vizsgálandó.
Az álftailános kórtani vizsgálaton a jelölt
általános kórtani ismeretének terjedelme és
alapossága vizsgálandó, tekintettel az orvosgyakorlati szakmák igényeire.
Kórbonctani gyakorlati ismereteinek tanúsítása céljából a jelölt a boncteremben hullát
vagy hullarészt boncol, a talált elváltozásokat
élő szóval leírja és diktálja, vagy valamely kórbonctani, vagy kórszövettani készítményt vizsgál puszta szemmel, és mikroszkóppal, azt élő
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szóval leírja és a talált elváltozásokat meghatározza.
21. §. A második orvosi szigorlaton visszautasított jelölt, első, illetőleg második ismétlésre
annyiszor két hó múlva bocsátható, ahány
tárgyból elégtelenül felelt. A határidők az egész
szigorlat befejezésének időpontjától számítandók. A harmadszori ismétlésre nézve a 7. §. 3-ik
pontjában foglaltak irányadók.
22. §. A második orvosi szigorlatért fizetendő díj 1920 korona, melyből a kórbonctan
tanárának 640 korona, a gyógyszertan és a kórtan tanárának 320—320 korona, az elnöknek
pedig 640 korona jár.
Jegyzet. A szigorlat díja ma 612.000 K, az egykori
díjak 60%-a. Megoszlás a fenti aránybán.

Az ismétlőszigorlatok után
aránylagos díjak fizetendők.
III. Harmadik

a

megfelelő

szigorlat.

23. §. A III. szigorlat a 2-ik szakaszban fel. sorolt hét külön részből áll.
A jelentkezés tetszés szerinti sorrendben
történhetik; egyszerre csak egy részletre lehet
jelentkezni.
24. §. A III. szigorlat bármely részére való
jelentkezés esetén a jelentkezőnek az orvoskari
dékáni hivatalban be kell mutatnia:
1. születési anyakönyvi kivonatát;
2. érettségi bizonyítványát vagy általában
22

•338

azon okmányát, melynek alapján rendes orvostanhallgatónak fölvétetett;
3. egyetemi végelbocsátási bizonyítványát,
annak igazolására, hogy mint rendes orvostanhallgató, 10 féléven át hallgatta az orvoskari
előadásokat és hogy legalább 4 félévet hazai
egyetemen töltött; továbbá, hogy az I. és II.
szigorlatot eredményesen letette, és hogy jogérvényesen hallgatta a következő tárgyakat:
a törvényszéki orvostant egy féléven át,
heti 5 órában;
a közegészségtant egy féléven át, heti 5
órában;
a belklinikát 4 féléven át, heti T'k órában;
a sebészeti klinikát 4 féléven át, heti 77 2
órában; a belgyógyászati, valamint a sebészeti
4 félévből azonban egy félév rendkívüli, v a g y
magántanárok belgyógyászati, illetőleg sebészeti tárgyú előadásainak hallgatásával is beszámíttatik, ha azok heti. óraszáma összesen
T b órát tett ki;
a sebészi műtéttani gyakorlatokat egy féléven át, heti 5 órában;
a szemészeti klinikát 2 féléven át, heti
772 órában;
a szülészeti és nőgyógyászati klinikát 2 féléven át, heti 7V2 órában;
az elmekór- és gyógytani, a gyermekgyógyászatot, a bőr- és nemi kórtant 1—1 félévié,
legalább heti 5—5 órában.
A jelöltnek továbbá ki kell mutatnia, hogy
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a belklinika, sebészeti, szülészeti és szemészeti
klinikák működésében gyakorlatilag is részt
vett és kórleírásokat adott be.
4. a) Arra, hogy a jelölt a belgyógyászatból szigorlatra bocsáttassék, ki kell mutatnia,
hogy végbizonyítványának elnyerése után egy
belklinikán: vagy egy erre feljogosított kórház
belgyógyászati osztályán 3 hónapig eredményesen működött s ebből 2 hetet lehetőleg valamely
erre feljogosított fertőző-osztályon töltött.
b) Arra, hogy a jelölt a sebészetből, vagy
a szemészetből szigorlatra bocsáttassék, ki kell
mutatnia, hogy egy sebészeti, illetőleg egy szemészeti klinikán, vagy erre felhatalmazott kórház sebészeti, illetőleg szemészeti osztályán
2—2 hónapig eredményesen működött.
c) Arra, hogy a jelölt a szülészetből és nőgyógyászatból, nemkülönben a szülészeti műtéttanból, vagy a gyermekgyógyászatból szigorlatra bocsáttassék, ki kell mutatnia, hogy egy
szülészeti és nőgyógyászati klinikán, illetőleg
egy gyermekgyógyászati klinikán, vagy erre
felhatalmazott kórház szülészeti és nőgyógyászáti, illetőleg gyermekgyógyászati osztályán
2, illetőleg 1 hónapig eredményesen működött.
d) Arra, hogy a jelölt a bőr- és nemi kórtanból, vagy az elmekórtanból szigorlatra bocsáttassék, ki kell mutatnia, hogy egy bőr- és
nemi kórtani, illetőleg elmekórtani klinikán,
vagy erre felhatalmazott kórházak megfelelő
osztályain, vagy valamelyik elmegyógyintézetben 1—1 hónapig eredményesen működött.
22*
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Ezen szigorlat részei a megfelelő klinikákon
tartandók.
25. §. A belgyógyászat klinikai vizsgálatát
megelőzőleg a klinikus tanár utasítja a jelöltet,
hogy 6 napig a rendes munkaidőben a klinikán
tartózkodjék, a beteglátogatásokon részt v e gyen, betegeket észleljen, a tanszemélyzet utasítása és ellenőrzése mellett diagnosztikai vizsgálatokat végezzen. Ezen látogatási idő alatt a
tanár a jelölthöz intézett kérdések alapján meggyőződést szerez a jelölt gyakorlati jártassága
és ismereteinek alapossága felől.
A 6 napos látogatás alátt szerzett megismerés befejezője a 1 k órás klinikai vizsga, melyen az elnök, illetőleg a kormányképviselő jelenlétében a vizsgáló tanár a- betegágy mellett
minden irányban kikérdezi a jelöltet, vájjon
magáévá tette-e mindazon ismereteket, amelyek
a belgyógyászatból a gyakorló-orvostól jogosan
megkívánhatok.
A klinika látogatási ideje alatt szerzett tapasztalatait a vizsgáló tanár az osztályozás
előtt közli az elnökkel, illetőleg a kormányképviselővel.
26. §. A sebészet klinikai vizsgálata, a 25.
§-ban leírt előzetes 'klinikai látogatás kivételével, úgy történik, mint a belgyógyászati.
A sebészeti műtéttani vizsgálat külön időben, de ugyanazon bizottság előtt tartatik meg.
A kérdéseket — mikét a kérdező tanár
szabad választása szerint ad fel a jelölteknek —•
az illető vizsgálóval vagy vizsgálókkal egyet-
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értőleg a tanári testület állapítja meg, tekintettel
az orvosi gyakorlat szükségeire, és időnként
átvizsgálja.
27. §. A szemészet vizsgálata szintén klinikai és műtéti.
Mind a kettő lényegileg a sebészi vizsgálathoz hasonló módon hajtandó végre.
A műtételi kérdések különös figyelemmel
az oly műtételekre állapítandók meg, amelyeknek végrehajtása a szem és látás veszélyeztetése nélkül nem halasztható.
28. §. A szülészeti és nőgyógyászati vizsgálat hasonlóképen klinikai és műtéti. Lényegileg ugyanazon elvek szerint történik, mint a
többi klinikai vizsgálat.
A műtéttani kérdések az orvosi gyakorlat
legsürgősebb kívánalmaira való tekintettel állapítandók meg és időnként átvizsgálandók.
29. §. Az elmekór- és gyógytan, gyermekgyógyászat, bőr- és nemi kórtanból leteendő
klinikai vizsgálat a 25. §-ban leírt előzetes klinikai látogatás nélkül 1U óráig a belgyógyászatihoz hasonlólag tartandó meg.
30. §. A műtéti vizsgálatok külön jelzést
nyernek.
Ha a jelölt egy kórodai szigorlaton, vagy
egy kórodai és műtéttani szigorlaton nem felelt
kielégítően, annak a tárgynak megfelelő klinikai vagy kórházi osztályon eltöltendő újabb
két-, illetőleg egyhónapi gyakorlatra utasíttatik,
Qsak ennek igazolása után bocsátható javító
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vizsgálatra; ha pedig csak egy műtéttani szigorlaton nem felelt kielégítően, négy hét múlva javíthat. Ez azonban nem akadálya annak, hogy
a jelölt addig is a többi vizsga letételéhez szükséges gyakorlatot ne folytassa s hogy a többi
klinikai vizsgákat le ne tehesse.
A másodszori ismétlés hasonló feltételek
alatt történhetik. A harmadszori ismétlésre
nézve a 7. §. 3. pontjában foglaltak irányadók.
31. §. A III. orvosi szigorlat belgyógyászati, sebészeti, szemészeti és szülészeti s nőgyógyászati részének díja egyenként 950 korona, amelyből 640 korona a kérdező tanárt,
320 korona az elnököt illeti meg.
A III. orvosi szigorlat gyermekgyógyászati, elmekórtani, bőr- és nemi kórtani részének díja tárgyanként 480 korona, melyből a
kérdező tanárnak 320, az elnöknek pedig egyenként 160 korona jár.
A kormányképviselő részére 320 korona
vizsgadíj fizetendő.
Ismétlő-szigorlatok után ugyanazon vizsgadíjak fizetendők.
Jegyzet. A teljes szigorlat díja ma 1 890.000 K, az
egykori díjak 60%-a. Megoszlás a fenti kulcs szerint.

IV. Szigorlat, vagy orvosi

záróvizsga.

32. §. A záróvizsga a III. szigorlat befejezése
után két hónap múlva tehető le. A záróvizsga
a dékáni teremben folyik le, bizottság előtt,
^melynek elnöke mindig a dékán, vagy ennék
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akadályoztatása esetén a prodékán, tagjai a
közegészségtan és a törvényszéki orvostan feljogosított vizsgálói.
A jelentkezés föltételei ugyanazok, mint'
amelyeket a III. szigorlatra nézve a 24. §. előír;
a jelölt ezenfelül még a III. szigorlát sikeres le-,
tételéről tanúskodó bizonyítványát is bemutatja.
A vizsga tárgyai: közegészségtan és törvényszéki orvostan.
Közegészségtanból a jelölt általános tudása, társadalomegészségtani ismerete és a gyakorlóorvostól is megkívánható törvény ismerete vizsgálandó a kar által, a vizsgáló tanár
közreműködésével időnként megállapítandó projramm sierint.
Törvényszéki orvostanból, a jelöltnek álta.ános orvosi ismeretei alapján, az igazságszolgáltatás szempontjából megkívánható ítélőképessége és a gyakorlóorvostól is elvárható tör/ényismerete vizsgálandó a kar által, az eloldó tanár közreműködésével időnként megállalítandó nrogramm szerint.
33.
A szigorlat eredménye a 6. §. szerint
' íllapíttatik meg.
Ha a jelölt nem felelt meg, első ízben táríyanként egy, ezentúl tárgyanként két hónapra
hasítandó vissza. A dékán az eredményt azonial kihirdeti és sikeres záróvizsga esetén a oábavégzett jelölthöz beszédet intéz, amelyben felj'gosítla őt a kar nevében, hogy az egyetem
t.nácsától orvosdoktorrá avatását kérheti.
34. §. A záróvizsga díja 960 korona, amely-
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bői a kérdező tanárok és az elnök egyenként
320—320 koronát kapnak.
Jegyzet. A szigorlat díja ma 306.000 K, az egyhaV
díjaik 60%-a. Megoszlás,, mint fent.

Ismétlésnél aránylagosan ugyanazon díjak
fizetendők.
35. §. A vizsgálói díjak a vizsgálatnál tényleg közreműködő tagokat illetik. Oly jelöltekn e k , akik visszalépésüket a szigorlatok megkezdése előtt a dékánnál írásban bejelentik s
ezt kellőképen indokolják, a még meg nem kezdett vizsgálatokért járó díjak visszaadandó!;.
A befizetett díjak azonban a tanév végével elévülnek.
*
Megkezdett vizsgálatok díjrészletei yisszá
nem fizethetők.
36. §. A felavatás az eddigi mód szerint as
egyetemi rektor elnöklete mellett, a tudománykarok dékánjai, vagy helyetteseik jelenlétébei
hajtandó végre.
37. §. A felavatási díj 2430 korona, m e b .
összegből a rektornak 600 korona, a négy dékánnak egyenként 180 korona, összesen 72)
korona, a kari jegyzőnek 240 korona,'az v egyetemi központi irodának (oklevélkiállítás, kai
pedellus és bélyeg) 630 korona jár s a m a r a d á
240 korona a kari pénztárt illeti.
Jegyzet. A felavatás díja ma 1,100.000 K, az é g kor! díjak 60%-a, A megoszlás, mint fent.

•345

38. §. A felavatott orvosok névjegyzéke,
a születési és felavatási nap megemlítésével,
minden év végével 3 példányban a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz fölterjesztendő.
39. §. E szigorlati szabályrendelet egészében kötelező azon orvostanhallgatókra, akik az
1922/23. tanév első felétől kezdve léptek a tanfolyamra, a 18. §-tól fogva kötelező azon orvostanhallgatókra, akik a rendelet életbeléptekor már 1—6 félévet töltöttek orvosi egyetemen, míg azokra, kik már 7—10. félévükben
járnak a rendelet életbeléptekor, a régi szigorlati szabályrendelet intézkedései az irányadók.
Jegyzet. Régi rendszerű szigorlatok díja: I. 1,071.000
K; II. 918.000 K; III. 1,890.000 K.

40. §. E szigorlati szabályrendelet életbeléptetésére szükséges intézkedéseket, a körülményekhez és helyi viszonyokhoz képest, az
orvosi tudománykarok tanári testületeinek meghallgatásával, a vallás- és közoktatásügyi miniszter rendeli el.
41. §. A 12 havi klinikai vagy kórházi gyakorlat eltöltésének módjáról és feltételeiről a
vallás- és közoktatásügyi miniszter a népjóléti
és munkaügyi miniszterrel egyetértőleg rendeletileg külön intézkedik.
Jegyzet.

L. az alábbi szabályrendeletet.
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52. Szabályrendelet az egyévi kötelező kór
házi gyakorlat tárgyában.
(Kiadatott a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszternek 1924. évi 61.992. sz. a. kelt rendeletével.)
Az egyetemi orvostudományi karoknál tartandó
doktori szigorlatokra vonatkozó, Magyarország Kormányzójának 1922. évi szeptember Ivó 5-én kelt legfelsőbb elhatározásával jóváhagyott szabályzat 1. §-a
értelmében Magyarországon az egyetemes orvosgyakorlatra feljogosító orvosdoktori oklevélnek elnyeréséhez
valamely egyetemi klinikán, vagy valamely a r r a feljogosított köz- vagy nyilvánossági jelleggel felruházott kórházban eltöltött egyévi kötfelező orvosi gyakorlat kimutatása is megkívántatik. Ezen kötelező egyévi kórházi
gyakorlat kitöltési módjára nézve- a következőket rendelem:
1. §. Az egyévi kötelező kórházi gyakorlat, az
egyetemi klinikáktól eltekintve., csak azokban a közvagy nyilvánossági jelleggel felruházott polgári kórházakban tölthető ki, amely kórházak a m. kir. népjóléti
miniszter úrral egyetértőleg kibocsátandó körrendeletben
mindemkor három év tartamára arra fel fognak jogosíttatni.
2. §. A szóbanforgó egyévi kötelező kórházi gyakorlat eltölthetésére irányuló feljogosítás csak azon közvagy nyilvánossági jelleggel felruházott polgári kórházaknak adható meg, amelyekben törvényszerű minősítéssel bíró szakemberek, osztályos vagy rendelő főorvosok vezetése alatt álló külön kórházi osztályok vannak.
(Belgyógyászati, sebészeti, szemészeti, szülászeti, bőr-
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és bujaikórtani. gyermekgyógyászati és elmekórtani osztályok.)
Megjegyzendő, miszerint egyáltalában nem szükséges, hogy az egyévi kötelező kórházi gyakorlat kitöltésére feljogosítandó kórházakban ezen kórházi osztályok
valamennyien (képviselve legyenek.
•
' Magától értetődik azonban, hogy az ilyen kórházakban az egyévi kötelező kórházi gyakorlatnak csak egy
részét lehet .kitölteni, és pedig zt, amelynek megfelelő
kórházi osztállyal (belgyógyászati stb.) az illető kórházaik rendelkeznek.
3. §. Az egyévi kötelező kórházi gyakorlatból három
hónap a belgyógyászati, két hónap a sebészeti, két hónap
a szülészeti, két hónap a szemészeti, egy-egy hónap pedig
a gyermekgyógyászati, az elmegyógyászati, a bőr- és
nemi kórtani Minikán, illetőleg osztályon töltendő el.
A belgyógyászati három hónapból két hét lehetőleg
heveny-fertőző osztályon töltendő el.
4. §. A szülészeti kéthónapi gyakorlat nemcsak egyetemi szülészeti klinikákon, illetőleg köz- vagy nyilvánossági joggal felruházott kórházak szülészeti osztályain,
hanem a m. kir. bábaképezdéken is eltölthető.
Hasonlóképen az orvosjelöltek részére az elmekórtanból megkívánt egyhónapi gyakorlat valamelyik állami,
vagy njúlvános elmegyógyintézetnél is eltölthető.
5. §. Ami az egyetemi klinikák, nemkülönben az egyévi kötelező kórházi gyakorlat kitöltésére feljogosított
egyes kórházak vagy gyógyintézetek (bábaképezdék,
elmegyógyintézetek) részéről fölvehető orvosjelöltek számát illeti, zsinórmértékül szolgál, hogy minden egyes
gyakorlatot teljesítő orvosjelöltre az egyetemi klinikákon
tiz, kórházakban és gyógyintézetekben pedig 15' fekvő-
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beteg számítandó. Azaz, valamely arra feljogosított kórházban (gyógyintézetben) annyi orvosjelölt gyakorolhat,
ahányszor 10, illetőleg 15 ágy van az illető klinikán
vagy kórházban (gyógyintézetben).
6. §. Az egyévi kötelező kórházi gyakorlatra jelentkezők, végbizonyitványuk elnyerése után, az orvoskari
dékántól szolgálati könyvecskét kapnak, amellyel azon
klinika vagy kórház igazgatójánál, ahol kórházi gyakorlatukat megkezdeni vagy folytatni szándékoznak, nemkülönebn azon kórházi főorvosoknál, akiknek osztályait
látogatni óhajtják, jelentkeznek.
Az egyévi kötelező kórházi gyakorlatot megkezdeni,
illetőleg folytatni mindig csak a hónap 1-én vagy 16-án
lehet.
7. §. Az egyévi kötelező kórházi gyakorlat tanúsítására rendelt szolgálati könyvecske a leckekönyvek alakjára, fényképpel ellátva készítendő és az év tizenkét
hónapjának megfelelőleg, az egyetemi klinika vezetője,
illetőleg a kórházi igazgató és főorvos által havonként
aláírandó rovatokkal látandó el.
8. §. Az egyetemi klinika vezetője, illetőleg a kórházi igazgató vagy igazgató-főorvos és főorvosok a szolgálati könyvecskében minden hó közepén vagy végén
aláírásukkal igazolják, hogy a könyvecske tulajdonosa
kórházi gyakorlatát kifogástalaul teljesítette.
Aki gyakorlatát más kórházban kívánja folytatni,
ezt a távozást megelőző 14 nappal a klinika vezetőjének,
illetőleg a kórház igazgatójának ejelenteni tartozik.
9. §. Ha valamely orvosjelölt az egyévi kötelező
kórházi gyakorlat teljesibéséen mulasztást követ el, az
egyetemi klinika vezetője, illetőleg a kórházi főorvos és
igazgató, az aláírás tanúsítását köteles megtagadni,
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mely esetben az illető azon időt, amelyre nézve a tanúsítás megtagadtatott, pótolni tartozik.
A tanúsítás (megtagadása ellen a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez föllebezni lehet, ki a föllebbezésben foglaltakra nézve a klinika, illetőleg a kórház
igazgatóját és főorvosát meghallgatja.
10. §. Az egyévi kötelező kórházi gyakorlat eltöltésére jelentkezőik a kórházi szolgálat terén a klinikát
vezető egyetemi tanár, illetőleg a kórházi igazgatónak
és a főorvosnak vannak alárendelve.
Kötelesek mindazon orvosi munkát elvégezni, melyeket az osztály főnöke rájuk bíz. Egyebeikben a kórház
alapszabályaiban és házirendjében a bejáró orvosgyakornokoikra vonatkozólag foglaltakat megtartani kötelesek.
11. §. Az egyévi kötelező kórházi gyakorlatnak az
a r r a feljogosított kórházakban miként való
eltöltését
a im. kir. népjóléti és a vallás- és közoktatásügyi
piiniszterek, szakemberek útján, a szükséghez képest ellenőrzik.
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