
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 

TANRENDJE 
AZ 1957/58. TANÉV MÁSODIK FÉLÉVÉRE 



I 

J000241937 

B18 6298 

- / 



SZTE Egyetemi Könyvtár 
Egyetemi Gyűjtemény 

1 

HELYBEN 
OLVASHATÓ Ü 

SZEGEDI TUD! »MANYEGYE IEM 

TANRENDJE 

AZ 1957/58. TANÉV MÁSODIK FÉLÉVÉRE 



•V » • ; 1 vni»..!**;;«- '»V ir« ji -/fH f* 
' »i > • • i • ' ••• ; 

TARTALOMJEGYZÉK 

Rektor, rektorhelyettesek, dékánok 
Egyetemi Tanács 
MSZMP és KISZ Tudományegyetemi Bizottsága 5 

I. Tudományegyetem hivatalai, intézményei 6 
1. Rektori Hivatal 0 
2. Egyetemi Könyvtár 6 
3. Diákotthonok 6 
4. Egészségügyi szolgálat 7 
5. Menza 7 
6. Egyetemi Diákklub " 
7. Collegium Art ium és Polytechnikum 7 

II. Központi tanszékek 8 
III. Általános tudnivalók 9 

1. Egyetemi nap tá r 9 
2. 77/Í957. M. M. sz. utasítás a nappaii tagozatos egyetemi hallgatók részére 

ju t ta tható állami támogatásról 9 
3. 78/1951. M. M. sz. utasítás a nappali tagozatos egyetemi hallgatók tan-

díjáról 12 
4. 81/1951. O. M. sz. utasí tás az egyetemi hallgatók fegyelmi szabályza-

táról 13 
'5. 80/1955. O. M. sz. utasítás az egyetemi hallgatók vizsgaszabályzata tá r -

gyában 19 
6. 1032/1952. M. T. sz. határozat az államvizsga és diplomaterv rendszeresí-

téséről 22 
7. 855/1/1953. FOM. sz. értelmező utasítás az államvizsga-szabályzat végre-

hajtásához 23 
7a. 1062/1955 M. T. sz. határozat 23 
8. 88—14/1953. FOM. sz. utasítás a testnevelés elbírálásáról 24 
9. Doktori szabályzat 24 

IV. Tanrendi rész 26 
1. Állam- és Jogtudományi Kar tanrendje 26 
2. Bölcsészettudományi K a r t an rend je 33 
3. Természettudományi K a r t an rend je 48 
4. Levelező oktatás 78 

2 



REKTOR: 

Dr. GREGUSS PÁL 
egyetemi tanár . 

REKTORHEG YETTESEK: 

Dr. BOLYA LAJOS 
egyetemi tanár, oktatási és tudományos rektorhelyettes. 

Dr. HERCZEG FERENC 
gazdasági rektorhelyet tes . 

DÉKÁNOK: 

Dr. ANTALFFY GYÖRGY 
egyetemi tanár, az Állam- és Jogtudományi Kar dékánja , 

Dr. HALÁSZ ELÖD 
egyetemi tanár, a Bölcsészettudományi Kar dékánja , 

Dr. WAGNER RICHÁRD 
egyetemi tanár, a Természet tudományi Kar dékánja . 
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EGYETEMI TANÁCS: 

E l n ö k : 

Dr. GREGUSS PÁL egyetemi tanár, rektor. 

T a g j a i : 
Dr. BÓLYA LAJOS egyetemi tanár, oktatási és tudamányos rektorhelyettes. 
Dr. HERCZEG FERENC gazdasági rektorhelyettes. 
Dr. ANTALFFY GYÖRGY egyetemi tanár, az Állam- és Jogtudományi Kai-

dékánja. 
Dr. HALÁSZ ELÖD egyetemi tanár, a Bölcsészettudományi Kar dékánja, 
Dr. WAGNER RICHÁRD egyetemi tanár, a Természettudományi Kar dékánja, 
GULYA KÁROLY a Tudományegyetem MSZMP Végrehajtó Bizottság titkára, 
CSÁKÁNY BÉLA, a Tudományegyetem KISZ Bizottság titkára. 
Dr. ÁBRAHÁM AMBRUS egyetemi tanár, 
Dr. BÚZA LÁSZLÓ egyetemi tanár, 
Dr. KOLTAY-KASTNER JENŐ egyetemi tanár, 
Dr. MÉREI GYULA egyetemi tanár. 

Á l l a n d ó j e l l e g g e l m e g h í v o t t a k : 

Dr. MEZŐSI JÓZSEF egyetemi docens, a Pedagógus Szakszervezet Tudomány-
egyetemi Bizottságának elnöke, 

KALOCSAI DEZSŐ egyetemi docens, a Marxizmus-Leninizmus Tanszék veze-
tője, 

NAGY LAJOS egyetemi docens, a Politikai Gazdaságtani Tanszék vezetője, 
Dr. HENCZ AURÉL, az Egyetemi Könyvtár igazgatója. 

J e g y z ő k ö n y v v e z e t ő : 

GRUBER LÁSZLÓ oktatási osztályvezető. 



MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPART 
TUDOMÁNYEGYETEMI BIZOTTSÁGA, 

SZERVEZETEI 

MSZMP Tudományegyetemi Végrehajtó Bizottsága. • 
(Dugonics tér 13. II. em. Telefon: 35-62.) 
Titkár: GULYA KÁROLY tanársegéd. 
Fogad: hétfő, kedd, szombat 14—16 óráig. 

Állam- és Jogtudományi Kar MSZMP Szervezete. 
(Lenin krt . 50.) 
Titkár: Dr. PAPP IGNÁCZ tanársegéd. 
Fogad: szerda, péntek 10—12 óráig. I. em. 18. 

Bölcsészettudományi Kar MSZMP Szervezete. 
(Táncsics Mihály u. 2.) 
Titkár: K. TÓTH FERENC tanársegéd. 
Fogad: kedd 11—12 óráig. 

Természettudományi Kar MSZMP Szervezete. 
(Aradi vér tanúk tere 1.) 
Titkár: ANDÖ MIHÁLY tanársegéd. 
Fogad: szerda 10—12 óráig. 

KOMMUNISTA IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG 
TUDOMÁNYEGYETEMI BIZOTTSÁGA, 

SZERVEZETEI 

KISZ Tudományegyetemi Bizottsága. 
(Dugonics tér 13. II. em. Telefon: 35-62.) 
Hivatalos óra: minden hétköznap 14—17 óráig. 
Titkár: CSÁKÁNY BÉLA tanársegéd. 

Állam- és Jogtudományi Kar KISZ szervezete. 
(Lenin krt . 50.) 
Hivatalos óra: kedd és csütörtök 15—17 óráig, I. em. 18. 
Titkár: NÁSZTOR JÓZSEF III. évf. hallgató. 

Bölcsészettudományi Kar KISZ szervezete. 
(Táncsics Mihály u. 2.) 
Hivatalos óra: szerda 10—12 óráig. 

~ Titkár: BARANYAI RÓZA tanársegéd. 

Természettudományi Kar KISZ Szervezete. 
(Aradi vér tanúk tere 1.) 
Hivatalos óra: kedd, szerda és péntek 15—16 óráig, a Természettudományi 

Kar dékáni hivatalában. 
Titkár: Dr. PAPP IGNÁCZNÉ, Dr. Notheisz Éva kari titkár. 



I. A TUDOMÁNYEGYETEM HIVATALAI ÉS INTÉZMÉNYEI 

1. R e k t o r i H i v a t a l . 
(Dugonics tér 13. II. Telefon: 35-80, 23-fiO, (101 mellék.). 
Rektor: Dr. GREGUSS PÁL egyetemi tanár. 
Fogad: hétköznap délelőtt 12—14 óráig. 
Oktatási és tudományos rektorhelyettes: Dr. BÓLYA LAJOS egyetemi 

tanár. 
Fogad: kedd, szerda, csütörtök d. e. 11—14 óráig. 

Gazdasági rektorhelyettes: Dr. HERCZEG FERENC. 
Fogad: hétköznap szombat kivételével 11—13 óráig. 

l/a. Oktatási Osztály. 
Osztályvezető: GRUBER LÁSZLÓ. 

1/b. Pénzügyi Osztály. 
Osztályvezető: GYARMATI SÁNDOR. 
Pénztáros: MAGYARI BALÁZSNÉ. 
Pénztári óra: hétköznap 11—13 óráig. 

2. Egyetemi Könyvtár.-
(Dugonics tér 13. I. Telefon: 24-62.) 
Igazgató: Dr. HENCZ AURÉL. 
Fogad: hétköznap 8—16 óráig. 
Nyitvatartás: hétköznap 10 órától 21 óráig, hétfőn d. u. 14 órától 21 óráig. 

Vasárnap 9—13 óráig. 
Kölcsönzés ideje: hétköznap 12—18 óráig. 
Tájékoztató szolgálat: hétköznap 8—18 óráig. 

3. D i á k o t t h o n o k . 

a) Bolyai János fiúdiákotthon. 
(Felszabadulás út ja 2. Telefon: 41-32.) 
Igazgató: BAKOS MIHÁLY. 

Hivatalos óra: mindennap 17—18 óráig. 



• "b) Eötvös Lóránd Kollégium. 
(Lenin krt. 80.) 
Igazgató: Dr. GRASSELLY GYULA. 

c) Irinyi János leánydiákotthon. 
(Április 4. út ja 4.) Telefon: 43-04. 

Igazgató: KESERŰ BÁLINTNÉ. 
Hivatalos óra: mindennap 16—17 óráig. 
d) József Attila fiúdiákotthon. 

(Lenin krt. 95. Telefon: 43-04.) 
Igazgató: az állás betöltetlen. 

Hivatalos óra: mindennap 17—18 óráig. 
Gondnokok: Dr. BERTÉNYI LÁSZLÓ^ Dr. APRÓ ISTVÁN, FENY-

VESI IMRÉNÉ. 

4. E g é s z s é g ü g y i s z o l g á l a t . 
Dr. KERTÉSZ BÉLA orvos. 
Rendel: Április 4. út ja 4. Hétköznap 8—10 óráig. 
Lakása: Petőfi Sándor sugárút 7. sz. 

5. M e n z a . 
I. sz. menza. Lenin krt. 93. fszt. 
II. sz. menza. Lenin krt . 95. I. em. 
III. sz. menza. Április 4. ú t ja 4. 

6. E g y e t e m i D i á k k l u b . 
(Dugonics tér 12.) 
Igazgató: MIHÁLKA GYÖRGY. 
Hivatalos óra: hétköznap 11—13 óráig. 
Nyitva: hallgatók részére 15—22 óráig. 
Hétfőn: szünnap. 

7. C o l l e g i u m A r t i u m é s P o l y t e c h n i k u m . 
Az előadások beosztását lásd külön kiadványban. 
Collegiumok vezetője: 
Dr. BÓLYA LAJOS egyetemi tanár, oktatási és tudományos rektor-

helyettes. 
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II. KÖZPONTI TANSZÉKEK 
M a r x i z m u s - L e n i n i z m u s T a n s z é k 

(Táncsics Mihály u. 2. III. em. Telefon: 40-84.) 

Tanszékvezető docens: 
Tanársegédek: 

Gyakornokok: 

KALOCSAI DEZSŐ 
KATONA PÉTER 
KUCZIK ISTVÁN 
RÁCZ JÁNOS 
SÁRKÖZI ISTVÁN 
SZÉKELY SÁNDOR 
K. TÓTH FERENC 
HORUCZI LÁSZLÓ 
NÓVÁK ZOLTÁN 
PAPP JÁNOS 

P o l i t i k a i G a z d a s á g t a n T a n s z é k 
(Táncsics Mihály u. 2. II. em. Telefon: 35-10.) 

Tanszékvezető docens: 
Tanársegédek: 

Gyakornokok: 

NAGY LAJOS 
DANYI DEZSŐ 
KAPPANYOS VINCE 
MAYER LÁSZLÓ 
BARANYAI RÓZA 
IMRE OTTÓ 
MUHI KÁLMÁN 

T e s t n e v e l é s i T a n s z é k i c s o p o r t 
(Táncsics Mihály u. 2. fszt. Telefon: 43-07.) 

Tanszéki csoportvezető: 
Testnevelő tanárok: 

TARI JÁNOS testnevelő tanár 
SZABÓ ILONA 
SZARVAS VILMOS 
TAKÁCS KÁROLY • 
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III. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

1. E g y e t 

A II. félév tartama: 
Beiratkozás: 
Az előadások kezdete: 
Tandíjmentesség és egyéb kedvez-

mények kérése: 
Iskolai tanítási gyakorlat IV. évf. 

tanárszakosok részére: 
Pályatételek benyújtásának határ-

ideje: 
Az előadások befejezése: 
Vizsgaidőszak: 
Utóvizsgaidőszak: 
Államvizsgaidőszak: 

e m i n a p t á r 

1958. február 1-töl. 1958. július 15-ig.. 
1958. február 1, 3. 4. 
1958. február 3. 

1958. február 1—28-ig. 

1958. február 1-től. március 7-ig. 

1958. május 15. 
1958. május 15. 
1958. június 1—30-ig. 
1958. szeptember 1—15-ig. 
1958. június 10-től. július 15-ig. 

2. A MŰVELŐDÉSÜGYI MINISZTER 
77/1957. (M. K. 14.) M. M. SZ. UTASÍTÁSA A NAPPALI TAGOZATOS EGYE-
TEMI (FŐISKOLAI, AKADÉMIAI) HALLGATÓK RÉSZÉRE JUTTATHATÓ 

ÁLLAMI TÁMOGATÁSRÓL. 

(Kivonatos szöveg). 

1. Az 1957/58. tanévtől kezdődően az egyetemek (főiskolák, akadémiák) nappali 
tagozatának I. és II. évfolyamain, a következő tanévekben pedig fokozatosan a maga-
sabb évfolyamokon is, az a lábbiakban szabályozott ösztöndíjrendszert kell bevezetni. 

2. Az egyetemi, főiskolai, illetőleg akadémiai hallgatók tanulmányaik folytatásá-
nak elősegítése érdekében állami juttatásokban részesülhetnek. 

A jut ta tások a következők: 
a) tanulmányi ösztöndíj; 
b) rendszeres szociális támogatás: 
c) rendkívüli segély; 
d) »Népköztársasági Egyetemi és Főiskolai Ösztöndíj«; 
e) egyéb ösztöndíj. 
A tanulmányi ösztöndíj és a rendszeres szociális támogatás pályázat ú t j án nyer-

hető el. 
3. Az a hallgató, aki sa já t hibájából évet ismétel, rendszeres állami ju t ta tásban 

nem részesíthető. 



I. TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ. 

4. Tanulmányi ösztöndíjat az a hallgató kaphat , akinek tanulmányi átlag ered-
ménye legalább »jó«. 

5. A tanulmányi ösztöndíj mér téke — a rendelkezésre álló keret erejéig — a ta-
nulmányi eredménytói függően havi 100 forint tól 250 forintig ter jedhet . 250 forintos 
tanulmányi ösztöndíjban csak kitűnő rendű hallgató részesíthető, 200 forintos ösztön-
dijat legalább jelesrendű, 100 forintos ösztöndijat legalább jó rendű hallgató kaphat . 

7. Nem részesülhet tanulmányi ösztöndíjban az a hallgató, akinek eltartói havi 
3000 forintot meghaladó jövedelemmel, illetve akinek a házastársa havi 2500 forintot 
meghaladó jövedelemmel rendelkezik. 

II. RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS. 

8. A rendszeres szociális támogatás pénzből, illetve termeszeibeni jut ta tás-
ból áll. 

a) Pénzbeli ju t ta tásban a tanulmányi eredménytől függően a közölt kere t ere-
jéig elsősorban munkás- , mezőgazdasági munkás- , falusi félproletár és mezőgazdasági, 
termelőszövetkezeti tag szülők gyermekei részesíthetők, ha eltartóik havi jövedelme 
az 1600 forintot nem haladja meg, illetve az, akinek házastársa havi 1300 forintot meg 
nem haladó jövedelemmel rendelkezik. 

b) Természetbeni jut ta tásban a szociális körülmények folytán arra ráutal t hall-
gatók részesíthetők a közölt keret erejéig. 

9. A pénzbeli ju t ta tás mértéke 80 forinttól 150 forint ig ter jedhet . 
10. A természetbeni jut ta tás: kedvezményes diákotthoni elhelyezés és ingyenes 

menzai étkezés biztosítását jelenti. A természetbeni jut tatásról a hallgatók az intéz-
ménytől személyre szóló, át nem ruházható utalványt kapnak, amelyen fel kell tün-
tetni a természetbeni ju t ta tás teljes forint é r tékét és az érvényesség időtartamát. 

Adható 'nap i egyszeri (ebéd), kétszeri (ebéd, vacsora) cs napi háromszori (reggeli, 
ebéd, vacsora) étkezésre jogosító utalvány. 

Nem részesülhet ingyenes menzai étkezésben az á hallgató, akinek eltartói havi 
2500 forinton felüli, illetve, akinek házastársa 200 forinton felüli jövedelemmel ren-
delkezik. 

11. Az ú j ösztöndíjrendszer hatálya alá tartozók közül azok, akik nem az ingye-
nes utalvány alapján veszik igénybe a menzát, teljes önköltséget: napi háromszori ét-
kezés esetén havi 393 forintot, kétszeri étkezésnél (ebéd, vacsora) heti 331 forintot és 
egyszeri étkezésnél (ebéd) havi 183 forintot tartoznak fizetni. 

12. A diákotthoni elhelyezésért a hallgatók havi 50 forintot tartoznak téríteni. 

III. RENDKÍVÜLI SEGÉLY. 

13. A rendkívüli segély pénzből és természetbeni iuttatásokból áll. pl. a tan-
könyv-, tanszersegély. 

Rendkívüli segélyt a meghatározott kere ten belül a hallgatók szociális helyzetük-
től függően kaphatnak. Az er re vonatkozó írásbeli kérelmet az egyéni körülmények 
vizsgálata után a Diákjóléti Bizottság véleményezi s a kérelem teljesítéséről vagy el-
utasításáról a dékán dönt. 

IV. »NÉPKÖZTÁRSASÁGI EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI ÖSZTÖNDÍJ« 

14. A »Népköztársasági Egyetemi és Főiskolai Ösztöndíj« pénzbeli összege havi 
700 forint. 

A »Népköztársasági Egyetemi és Főiskolai ösztöndij«-ban részesülő hallgató ta-
nulmányi ösztöndíjat és rendszeres pénzbeli szociális támogatást nem kaphat . Az ösz-
töndíj elnyerésére a 846-0120/1952. K. M. sz. utasításban foglaltak az irányadók. 

V. EGYÉB ÖSZTÖNDÍJ. 

15. A termelési gyakorlatos ösztöndíj, a tanulmányi úttai kapcsolatos költség-
térítés, a nyári ösztöndíj és a demonstrátort ösztöndíj jelenlegi mértéke változatlan 
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marad, s az I. és II. évfolyam hallgatóira is az érvényben levő rendelkezéseket kell 
alkalmazni. 

16. Az 1957/56. tanévben III. vagy ennél magasabb évfolyamra beiratkozott hall-
gatókra vonatkozóan az eddigi ösztöndíj és tandíjszabályokat kel l alkalmazni azzal, 
hogy azok a hallgatók, akik s a j á t hibájukból évet ismételnek, rendszeres állami jut-
tatásban nem részesülhetnek. 

VI. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 

18. A 7. és 8/a, valamint a 10. pontokban fe l tünte te t t jövedelemhatárok olyan 
esetekre vonatkoznak, amikor a hallgatónak el tartot t testvére, ill. gyermeke nincs. 
Minden eltartott lestvér. ill. gyermek 400 forint tal növeli a megadott jövedelem-
határt . 

20. Termelési (üzemi) gyakorlat ta r tamára termelési gyakorlatos ösztöndíj és ta-
nulmányi ösztöndíj illetve rendszeres szociális támogatás egy időre n e m folyósítható. 
Amennyiben a termelési gyakorlat az oktatási időben kerül lebonyolításra, úgy a hall-
gatók részére csak az egyik jut ta tás adható. 

21. Pályázat. 
A pályázatot a részletes feltételek meghatározásával az egyetem vezetője í r ja ki. 

A pályázatban minden olyan hallgató résztvehet, aki a kiírt feltételeknek megfelel. 
22. Hivatalos igazolások. 
A hallgatónak a pályázattal együtt hivatalos igazolást kell benyújtania a szülő 

(házastárs) jövedelméről s az eltartott családtagok számáról a dékáni hivatalba. 
A hallgatók az anyagi helyzetükben évközben beállott olyan változásokat, amely 

kizárja, vagy lehetővé teszi az állami jut ta tásban való részesítést, 15 napon belüi — 
fegyelmi büntetés terhe mellett — kötelesek a dékáni hivatalhoz bejelenteni. 

23. Állami jut ta tás megállapítása. 
A tanulmányi ösztöndíjat és rendszeres szociális támogatást a Diákjóléti Bizott-

ság javasla tára a dékán egy teljes tanévre ítéli oda. A tanév első felének lezárása után 
az odaítélést felül kell vizsgálni s az elért eredményeknek megfelelően — a közölt ke-
retet betar tva — módosítani .kell. Az I. éviclyamon csak I. félévre állapitható meg 
tanulmányi ösztöndíj, a II. félévben a tanulmányi eredmények figyelembevételével 
újból meg kell állapítani. 

A tanulmányi ösztöndíj és a rendszeres szoeiális támogatás odaítélésénél a rendes 
vizsgaidőszak lezárása után megállapított tanulmányi ereaményl, valamint a pályázó 
magatar tását és tanulmányi fegyelmét kell f igyelembe venni. 

a tanuimanyi oszconaijut cs a rendszeres szociális támogatást a hallgatók a szor-
galmi időben évente 10 hónapon keresztül kapha t j ák . 

A szülők (eltartók) jövedelcmváltozásának megfelelően a közölt kereten belül 
módosítani kell az állami jut ta tás mértékét legkésőbb a következő félév elejétől. 

Attól a hallgatótól, aki a természetbeni ju t ta tásra jogosító utalvánnyal visszaél, 
— évfolyamától függetlenül — az állami támogatást a tanév hátralevő részére meg 
kell vonni. 

Az egyetemi és főiskolai hallgatók fegyelmi szabályzatáról szóló 81/1955. (O. K. 
18) O. M. sz. utasítás 2. §-únak (2) és(3) bekezdésében meghatározott esetekben a tanul-
mányi ösztöndíj és rendszeres szociális támogatás meghatározott időre csökkenthető, 
illetve megvonható. 

26. Nyáron folyósítható állami juttatás. 
A nyári két hónapra az állami jut tatást a II. félév végén külön kell megállapí-

tani. 
E ké t hónap alatt a rendelkezésre álló keretc-n belül a június hónapban folyó-

sított tanulmányi ösztöndíj ill. rendszeres szociális támogatásnál nem magasabb ösz-
•szegű ju t ta tásban részesíthetők: 

á) mindkét nyári hónapbtfn azok a munkaképtelen, beteg hallgatók, akik szülői 
segítség nélkül, kizárólag állami támogatásból é lnék: 

b) az. egyik nyári (július, vagy augusztus) hónapban azok a leginkább ráutal t 
hallgatók — elsősorban árvák, családosok, családfenntar tók — akik vizsgájuk után sza-
badság idejükben anyagi okok miatt pihenni nem tudnának. 

Az itt megjelölt hallgatók közül azok részére, akik termelési, vagy katonai gyakor-
laton vesznek részt, a jut tatásokat csak a gyakorlaton kívül eső pihenő idejük ta r -
tamára lehet kifizetni. 

28. Betegség esetén fizethető állami juttatások. 
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Tanulmányi idő alatt egy hónapnál hosszabb ideig beteg hallgatók gyógyintézeti 
ápolása esetében tanulmányi ösztöndíjuk és rendszeres pénzbeli szociális támogatá-
suk együttes összegének 50%-át, háziápolás esetén pedig 80%-át kap ják . A tanul-
mányi ösztöndíj és a rendszeres pénzbeli szociális támogatás ebben az esetben legfel-
jebb a hallgató megbetegedésétől számított 12 hónapon át. tüdőmegbetegedés ese-
tén 24 hónapon á t fizethető. 

29. Állami jut tatásokból eszközölhető levonások. 
A tanulmányi ösztöndíjból és rendszeres havi pénzbeli szociális támogatásból 

az alábbi címeken eszközölhető levonás: 
a) diákotthoni térítési díj. 
b) menzai tartozás, 
c) a hallgatóknak az egyetem, diákotthon, vagy menza vagyontárgyainak szán-

dékos, vagy gondatlan rongálása, ill. eltulajdonításból eredő kártérí tések. 
d) tankönyv használati díj . 
e) bírósági határozat. 
Megjegyzés. A III. és IV. évfolyam hallgatói továbbra is a 8/1955, illetve a 79/1955. 

(O. K. 3 és 18.) O. M. számú utasításban foglalt rendelkezések szerint részesülhetnek, 
ösztöndíjban. 

3. A MŰVELŐDÉSÜGYI MINISZTER 
78/1957. (M. K. 14.) M. M. SZ. UTASÍTÁSA A NAPPALI TAGOZATOS EGYE-

• TEMI (FŐISKOLAI, AKADÉMIAI) HALLGATÓK TANDÍJÁRÓL 
(Kivonatos szöveg) 

1. Jelen utasítás hatá lya valamennyi egyetemre ki ter jed. 
Az utasítást az 1957/58-as tanévben az I. és II. évfolyamú hallgatókra, a következő 

tanévekben pedig fokozatosan a magasabb évfolyamú hallgatókra is alkalmazni kell. 
2. Az egyetemeken a tandí j összege félévenként 1000 Ft. 
3. Tandíjmentesek: 
a) az ellenforradalom áldozatainak gyermekei; 
b) a »Népköztársaság Egyetemi és Főiskolai ö s z t ö n d í j á b a n részesülő hallgatók:: 
c) az 1036/1951. sz. minisztertanácsi határozat a lap ján a kiváló tanár , illetve ki-

váló tanító, valamint az 1042/1954. sz. minisztertanácsi határozat a lapján kiváló óvónő, 
kitüntetésben részesült pedagógusok legalább jórendű gyermekei; 

d) a hazánkban tanuló l£üiföldi ösztöndíjas hallgatók; 
e) a havi 1600 Ft- t (160 aranykoronát) meg nem haladó jövedelemmel rendelkező 

szülők gyermekei, illetve a havi 1300 Ft- t (130 aranykoronát) meg nem haladó házas-
társi jövedelemmel rendelkező hallgatók közül azok, akik nem bukottak. 

Fenti jövedelemhatárokat az intézmény vezetője, rendkívül indokolt esetben, 
200 Ft-tal felemelheti, azonban az ilymódon tandíjmentességben részesülő hallgatók 
száma nem haladhat ja meg a tandíjmentességben részesülő összes hallgatók 10%-át. 

4. Tandíjkedvezményben részesülhetnek a hallgatók az alábbi feltételek esetén: 
a) munkás, mezőgazdasági munkás, félproletár (4. kat . hold földig) és tsz. tag. 

szülőktől származó hallgatók, ha eltartóik, illetve házastársuk havi jövedelme 
I. 2600 Ft-t (260 aránykoronái) , illetve 2000 Ft- t (200 aranykoronát) nem haladja 

meg és legalább elégséges rendűek: 75%-os, 
II. ha eltartóik, illetve házastársuk havi jövedelme a 2600 Ft-t (260 aranykoronát), 

illetve 2000 Ft- t (200 aranykoronát) ugyan meghaladja , de legalább közepes rendűek: 
50%-ös kedvezményben részesülhetnek; 

d) dolgozó paraszt, értelmiségi és aikalmazott származású hallgatók, ha el tar-
tóik, illetve házastársuk havi jövedelme a 2600 forintot (260 aranykoronát), illetve 
2000 forintot (200 aranykoronát) nem haladja meg és legalább közepesrendűek: 50%-os 
kedvezményt kaphatnak; " 

c) a tandíjmentességben, vagy kedvezményben egyébként nem részesíthető hall-
gatók 3u/u-ának a tandíja, méltánylást érdemlő esetekben maximálisan 50% erejéig 
csökkenthető. 

5. A 3/a., c. és e. pontok a lap ján járó tandíjmentesség feltételeit igazolni kell. 
A tandíjkedvezmény csak azok részére engedélyezhető, akik aziránt a dékánhoz 

az. I. félévre vonatkozóan szeptember 30-ig, a II. félévre vonatkozóan pedig f eb ruá r 
28-ig írásbeli kérelmet nyú j t anak be. A kérelemhez a feltételeket igazoló okiratokat, 
csatolni kell. 
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fi. Ha az eltartók együttes jövedelme a havi 4001) Ft- t meghaladja , a hallgató a 4. 
pontban fel tüntetet t tandíjkedvezményben még az egyébként előirt ieltéteiek fennál -
lása esetén sem részesíthető. 

7. A 3., 4. és 6. pontban fe l tünte te t t jövedelemhatárok olyan esetekre vonatkoz-
nak, amikor a hallgatónak eltartott testvére, illetve gyermeke nincs. Minden eltartott 
testvér, illetve gyermek 400 Ft-ítal (40 aranykoronával) növeli a megadott jövedelem-
határ t . 

8. A tanulmányi eredményt az utóvizsgaidőszak lezárása után (az I. évfolyam 
első félévére az érettségi eredménye aiapján) kell megállapítani. 

9. Az anyagi heiyzetet igazoló hivatalos iratokat illetően az egyetemek az ú j ösz-
töndíjrendszerről szóló 77/1957./M. K. 14./M. M. sz. utasí tás értelméDen kötelesek el-
járni. 

10. A tandíjkedvezmény mértékét a dékán a Diákjóléti Bizottság javaslata a lap ján 
ál lapí t ja meg. A megállapításról, illetve a változtatásokról jegyzőkönyvet kel l készí-
teni. A dékán döntése végérvényes. 

11. Az I. félévi tandíjról oKtóber 31-ig. a II. félévi tandíjról március 31-ig kel l a 
hallgatót értesíteni. 

12. A szuiók (eltartók) anyagi helyzetében beálló minden — a tandí j megállapí-
tására kiható — változást a változástól számított 15 napon belül be keil jelenteni. Ha 
az anyagi helyzetben olyan változás következett be, amelynek következtében a hall-
gató a korábban élvezett tandí jkedvezményt részben, vagy egészben elvesztette, az ú j 
jövedelem alapján megállapított t andi ja t az anyagi helyzetben bekövetkezett vál to-
zást kővető hó első napjától kel l fizetni. Ha a szülők (eltartók) anyagi helyzetében 
olyan változás következett be, amelynek a lapján a hallgató tandíjkedvezményre ta r t -
ha t igényt, a beállott változást a ioiyó egész félévi tana í jná l figyelembe keil venni, 
ha a hallgató a változást az első félévben november 15-ig, a második félévben április 
lö-ig uejeienti. Kesouó torténo bejeientes eseten a hailgaiót a bejelentést követő hó 
1-től illeti meg a megfelelő tandíjkedvezmény. 

13. A tandi ja t legkésőbb a mindenkori vizsgaidőszak megkezdése előtt ké t hét-
tel kell befizetni. A tandí j ké t részletben is fizethető. Az a hallgató, aki tandi já t nem 
fizette be, vizsgara nem bocsátható. 

14. A tandíjfizetés illetékbélyeggel történik. A bélyegeket e célra szolgáló, a hall-
gató legtontosabb személyi adatai t tar ta lmazó űr lapba (füzetbe) kell beragasztani. Az 
illetékbélyeget az egyetem bélyegzőjével a beragasztás után azonnal felül kell bé-
lyegezni. 

A tandí j befizetését az indexbe be kel l vezetni. Az érvénytelenített bélyegéket a 
dékáni hivatalban meg kell őrizni, hogy a befizetés bármikor ellenőrizhető regyen. 

15. Az 1957/58-as tanévben III. vagy ennél magasabb évfolyamú hallgatók tandí-
jának megállapítására vonatkozóan, tanulmányaiknak a tanulmányi rendnek megfe-
lelő időben történő befejezéséig a 74/1955./0. K. 17./0. M. sz. utasítást kell változat-
lanul alkalmazni. 

Megjegyzés. A III. és IV. évfolyam hallgatói továbbra is a 74/1955. ((O. K. 17.) 
O. M. számú utasítás szerint f izetnek tandí ja t . 

4. AZ OKTATÁSÜGYI MINISZTER 
81/1955. (O. K. 18.) O. M. SZ. UTASÍTÁSA AZ EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI 

HALLGATÓK FEGYELMI SZABÁLYZATÁRÓL 

(A hatálybaléptető 21. S kivételével közöli szöveg.) 

Egyetemeink és főiskoláink életében a fegyelmi szabályzatnak az a rendeltetése, 
hogy az egyetemi és főiskolai hallgatók szocialista nevelésének, a fegyelem megszi-
lárdí tásának, a tanulmányi színvonal emelésének hathatós eszköze legyen. 

A fegyelmi büntetést a vétség súlyához és a vétkesség fokához mérten, valameny-
nyi súlyosbító és enyhítő körülmény figyelembevételével úgy kell kiszabni, hogy fe -
gyelemre nevelő célját betöltse. 

Valamennyi egyetem és főiskola fegyelmi rendjé t — a nappali, esti és levelező 
tagozatok hallgatóira ki terjedően — az egyetemek és főiskolák felett felügyeletet gya-
korló miniszterekkel egyetértésben a következőképnen szabályozom: 
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III. FEJEZET. 

Fegyelmi vétségek. 
% 

1. 

Fegyelmi eljárást kell indítani és fegyelmi bünietést kell kiszabni, a r ra a hall-
gatóra, aki 

a) a Magyar Népköztársaság törvényes rend je ellen vét, 
b) olyan .magatartást tanúsít, amelyből kitűnik, hogy szembenáll a népi demok-

rácia állami és társadalmi rendjével. 
c) a tanulmányi fegyelmet, az egyetem fiúiskola) vagy diákotthon, 111. menza 

rendjét sérti (ismételten igazolatlanul késik, az előadásokat, gyakorlati foglalkozáso-
kat, társai tanulmányi m u n k á j á t zavarja, engedély nélkül egyetemen, főiskolán kí-
vüli munkát rendszeresen vállal ; a tanulmányi segédeszközöket felszólítás ellenére 
sem szolgáltatja vissza; a gyakorlati foglalkozásokra ismételten nem készül fe l ; az 
egyetem (főiskola) szerveinek utasításait megszegi; a hitcltcrdomlően tudomására ju-
lott, hallgutótársa által elkövetett, az a) és b) pontokban foglalt fegyelmi vétségről az 
egyetem (főiskola) szerveit nem értesít i ; a tanulmányi és munkafegyelem kialakítá-
sát destruktív magatar tásával gátolja stb.); 

d) a szocialista erkölccsel ellentéles magatar tás t tanúsít (á társadalmi tulajdont 
rongálja, vagy társai vagyontárgyait e l tu la jdoní t ja — amennyiben ezek a cselekmé-
nyek bűntet tnek nem minősülnek —, a tanulmányi ellenőrzések alkalmával jogosu-
latlan segédeszközöket vesz igénybe; az egyetemet (főiskolát) vagy annak egyes szer-
véit fontos személyi vagy családi körülményekről, vagyoni viszonyokról megtévesz-
teni törekszik; az egyetem főiskola) oktatójával vagy más dolgozójával szemben tisz-
teletlenül, avagy hallgatótársaival szemben sértő módon viselkedik: botrányos ma-
gatartást tanúsít, stb.)." 

II. FEJEZET. 

Fegyelmi büntetések. 

2. (J. 

(1) A fegyelmi vétség' elkövetőjére a vétség súlyához és a vétkesség fokához mér-
ten, az ügy összes körülményeire figyelemmel a következő büntetések valamelyikét 
kell kiszabni; 

a) megintés; 
b) megrovás; 
c) szigorú megrovás, végső figyelmeztetéssel: 
d) eltiltás az egyetemi (főiskolai) tanulmányok folytatásától 2 vagy 4 félévre: 
e) Kizárás az egyetemről (főiskoláról); 
I") kizárás valamennyi egyetemről és főiskoláról. 

(2) A 2. § (1) b) pont jában meghatározott büntetés kiszabása esetén a hallgató 
körülményeinek figyelembevételével ki lehet mondani az állami támogatásnak egy 
hónaptól egy tanulmányi évig ter jedő időre szóló csökkentését. A csökkentés mérve 
az 50,J/n-ot nem haladhat ja meg. 

(3) A 2. 8 (1) (c) pont jában meghatározott büntetés kiszabása esetén alkalmazni 
kell az állami támogatás csökkentését, különösen súlyos esetben teljes megvonását. 
Ezekben az esetekben a csökkentés illetőleg a megvonás ugyancsak egy hónaptól egy 
tanulmányi évig ter jedő időre szólhat. 

(4) A fegyelmi vétséget elkövetett hallgatót a 2. 8 (1) pont jában meghatározott 
valamelyik büntetés alkalmazása mellett, szándékosság esetén az okozott kár teljes 
vagy részleges, gondatlanság esetén részleges megtérítésére kötelezni kell. 



III. FEJEZET. 

Fegyelmi hatóság. 

3. §• 

(1) Több k a i r a tagozódó egyetemen a 2. § (1) a)-d) pont ja iban meghatározott f e -
gyelmi büntetést kiszabó .határozatot a ka r dékánja, a 2. § (1) e) pon t j ában meghatá-
rozott fegyelmi büntetést kiszabó határozatot — a dékán javasla tára — az egyetem 
rektora hozza. 

(2) A karokra nem tagozódó egyetemeken és főiskolákon a 2, § (I) a)-e) pont jai-
ban meghatározott fegyelmi büntetést kiszabó határozatot a dékán, illetőleg az igaz-
gató hozza. 

(3) A 2. § (1) 1) pont jában meghatározott fegyelmi büntetést kiszabó határozat ho-
zatala az oktatásügyi miniszter hatáskörébe tartozik. A határozatot az oktatásügyi 
miniszter a felügyelete a lá tartozó felsőoktatási intézmény vezetőjének, illetőleg a fel-
sőoktatási intézmény felett felügyeletet gyakorló miniszternek a javaslatára hozza. 

IV. FEJEZET. 

Fegyelmi eljárás. 

4. §. 

(1) A fegyelmi el járást a kar dékánja , ill. íöiskola igazgatója — a hozzá érkezett 
javaslatok, iiietöieg adatok a lap ján — rendeli el. 

(2) A fegyelmi vizsgálat folyta tására a dékán (igazgató) egy évre egy — nagyobb 
"karokon esetleg több — állandó fegyelmi vizsgálóbizottságot jelöl ki. A vizsgálóbizott-
ság elnöke: egyetemi (főiskolai) tanár vagy docens, kivételesen ad junk tus ; tagjai : 

a) a k a r (főiskola) egyik oktatója, 
b) az egyik tanulmányi előadó (a dékáni hivatal megbízottja). 
c) a kar i (főiskolai) pártszervezet által megbízott oktató. 
d) a. KISZ szervezet által megbízott hallgató. 
A vizsgálóbizottság akkor határozatképes, ha az ülésen a bizottságnak legalább 

három tagja van jelen. A vizsgálóbizottság a 3. §-ban meghatározott szervnek a ho-
zandó határozatra nézve javaslatot tesz. Javasla tá t szótöbbséggel ál lapít ja meg. 

(3) A fegyelmi e l járás t a vétség elkövetésétől, illetőleg felfedezésétől számított 
egy héten beiül meg kel l indítani és legkésőbb négy héten belül érdemi határozat tal 
be kell fejezni. Amennyiben a fegyelmi el járás elhár í thatat lan akadály következté-
ben ezen idő alat t nem fejezhető be, a vizsgálóbizottság elnöke köteles a fegyelmi el-
járást elrendelő szervnek jelentést tenni. 

Az 1. § c) és d) pont ja iban foglalt fegyelmi vétség elkövetése miat t az e l járás az 
elkövetéstől számított egy nap tá r i éven belül indítható meg. Az 1. § a) és b) pont jai-
ban foglalt fegyelmi vétség elkövetése esetén az el járás megindítására a 15. § (1) 
pontja az irányadó. 

5. 

(1) A vizsgálat során a fegyelmi vizsgálóbizottság elnöke: 
a) a hallgatót írásban értesíti az e l já rás megindításának az okáról, a meghallga-

tására kitűzött időpontról, továbbá arról, hogy igazolatlan távolmaradása esetén a 
vizsgálatot távollétében is lefolytat ják; 

b) biztosítja a hallgató védekezésének lehetőségét; 
c) bizonyítást vesz fel (okiratok beszerzése, t anúk . kihallgatása, helyszíni szemle, 

stb. út ján); 
d) az el járás során jegyzőkönyv készítéséről gondoskodik: A jegyzőkönyvnek ta r -

talmaznia kell:, a hallgató személyi adatai t — ideértve azt is, hogy a hallgató koráb-
ban fegyelmileg büntetve volt-e —, a bizonyítás anyagát, az esetleges enyhítő és 
súlyosbító körülményekre is kiterjedően, a netán okozott anyagi kár t . a hallgató véde-
kezését; 



c) meghal lgat ja az évfolyam KISE szervezete, valamint a fegyelmi el járás meg-
indítására javaslatot tevő véleményét; 

í) a jegyzőkönyvet indokolt határozati javaslat tal az e l járás elrendelésétől szá-
mított 10 napon belül a dékán (igazgató) elé terjeszti. Mellékelni kel l a határozati ja-
vaslattal ellentétes esetleges különvéleményt és az a r r a vonatkozó jegyzőkönyvet, 
hogy a határozati javaslatot a vizsgálóbizottság egyhangúan, vagy milyen szótöbbség-
gel hozta. A határozati javaslatot a hallgatóval közölni nem szabad. 

(2) A fegyelmi vizsgálat (tárgyalás) a megfelelő módon értesített hallgató távol-
létében is lefolytatható, kivéve, ha a hallgató a meghallgatására kitűzött időpontot 
megelőzően távolmaradását elfogadható okkal kimenti . Amennyiben a hallgató távol-
maradását az értesítés kézhezvételétől számított 8 nap ala t t igazolja, egyúttal kérheti 
a vizsgálat (tárgyalás) újbóli, jelenlétében történő lefolytatását. 

(3) Az eljárásról készült jegyzőkönyvnek a hallgató vagy a tanú meghallgatá-
sáról felvett részét a hallgatóval, illetőleg a tanúval — felolvasás után — alá kell 
iratni és az esetleges észrevételeket is bele kell foglalni a jegyzőkönyvbe. 

0. §• 
(1) A dékán (igazgató) a hallgatót az egyetem (főiskola) látogatásától a jogerős ha-

tározat meghozataláig ter jedő időre — az e l já rás során bármikor — ideiglenesen el-
t i l thatja, ha a fegyelmi vétség súlya következtében az e l járás t előreláthatóan a hall-
gatónak legalább is az egyetemről (főiskoláról) való kizárásával kel l befejezni. 

(2) El kell t i l tani a hallgatót az egyetem (főiskola) látogatásától akkor, ha a rek-
tor (dékán, igazgató) valamennyi egyetemről (főiskoláról) kizárást elrendelő fegyelmi 
határozat hozatáiara tesz előterjesztést az illetékes miniszternek. 

(3) Ha a fegyelmi e l járás nem kizárással fejeződik be. az előadások látogatásától 
ideiglenesen eltiltott hallgatónak módot kell adni az elmulasztott gyakorlatok, illető-
leg vizsgák pótlására. 

7. 8. 

(1) A dékán (igazgató) a fegyelmi vizsgálóbizottság javaslatának előterjesztése 
•után: 

a) érdemi határozatot hoz: felmenti a hallgatót, vagy büntetést szab ki rá : 
b) szükséghez képest a vizsgálat kiegészítése i ránt intézkedik: 
c) kivételes esetben az ügy súlyára és annak természetére való tekintettel neve-

lési érdekből az ügy nyilvános tárgyalását rendeli el. 
(2) Amennyiben a dékán által helyesnek tar tot t fegyelmi bünte tés kiszabása ha-

táskörét meghaladja , a dékán a fegyelmi ügy összes iratait (jegyzőkönyvét, stb.) ja-
vaslatával ellátva a rektor elé terjeszti. 

(3) Az I. § a) és b) pont ja iban meghatározott fegyelmi vétség elkövetése esetén 
a hallgatónak valamennyi egyetemről és főiskoláról kizárására kell javaslatot tenni. 

8. §. 

(1) A fegyelmi ügy nyilvános tárgyalását a dékán (igazgató) — akadályoztatása 
esetén a helyettese — foly ta t ja le. A nyilvános tá rgya lás ra '— a fegyelmi ügy jelen-
tőségéhez mérten — a hallgatók megfelelő csoportját (tanulócsoport, évfolyam, szak. 
stb.) meg kell hívni. A tárgyalásról jegyzökönyvet kell felvenni. 

(2) A nyilvános tárgyaláson — amely nem jelenti a fegyelmi el járás tel jes meg-
ismétlését — az ügyet a vizsgálóbizottság elnöke, akadályoztatása esetén a dékán 
(igazgató) által kijelölt egyik vizsgálóbizottsági tag ad ja elő. A hallgató észrevéte-
leket tehet. A jelenlevők közül bárki felszólalhat, a hallgatóhoz kérdéseket azonban 
csak a nyilvános tárgyalást vezető intézhet. A tárgyaláson bizonyításkiegészítést is le-
het foganatosítani és — szükséghez képest — a nyilvános tárgyalás ezért folytatólagos 
is lehet. 

(3) A nyilvánosan tárgyalt ügyben a tárgyalás befejezése u tán az érdemi határo-
zatot nyomban meg kell hozni és ki kell hirdetni. 

(4) Amennyiben a fegyelmi büntetést kiszabó határozat meghozatala meghaladja 
a dékán (igazgató) fegyelmi hatáskörét, a határozatra vonatkozó javaslatát kell is-
mertetnie. 
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9. §. 

A fegyelmi határozatnak tar talmaznia kell : 
a) a naiigató nevét és szemeiyi aaa ta i t (születési hely, év, hó, nap, any j a neve, 

évfolyam, szak); 
b) a legyeimi vétségként a hallgató terhére rót t cselekmény megjelölését és e 

szabályzat megleielő rendelkezésére vaio hivatkozással a kiszabott fegyeimi büntetést; 
vagy a felmentésre vonatkozó rendelkezést; 

c/ a nacarozat inuOKOiasat, ameiy magában foglalja a bizonyítási eljárás során 
megállapított tényeket, az enyhítő és súlyosbító körülményeket, az esetleg okozott 
vagyoni kárt. 

10. §. 

(1) A fegyelmi határozatot — a határozat meghozatalától számított 8 napon belül 
— a hallgatóval irásoan keit közölni. A hallgatót le l kell világosítani a renaelkezesre 
álló jogorvoslati lehetőségekről. 

(2) A fegyelmi határozatról értesíteni kell a nappali tagozathoz tartozó megbün-
tetet t hallgató szüleit, ihetóleg törvényes képviselőjét, a íegyeimi e i jarás megindí-
tására javaslatot tett szervet, amennyiben a hallgató diákotthonban lakott, a diák-
otthon vezetőjét. Amennyiben a megoüntetet t hallgató az esti, illetőleg levelező ta-
gozathoz tartozik, a munkál ta tó hely vezetőjét kell értesíteni. 

V. FEJEZET. 

Jogorvoslatok. 

11. §. 

(1) A 2. § (1) c)-e) pont ja iban meghatározott fegyelmi büntetések valamelyikének 
kiszabása esetén fellebbezésnek van helye. A fellebbezést a határozat kézhezvételétől 
számított 8 napon beiül lehet a fegyeimi határozatot hozó szervhez benyújtani . 

(2) A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésnek halasztó hatálya van. Kizárás 
ese tén azonban a hallgató addig nem lá togathat ja az előadásokat, amíg a fellebbezé-
séről döntés nem történik. 

12. §. 

A 2. § (1) c) és d) pont ja iban meghatározott fegyelmi büntetést kiszabó határo-
zat ellen előterjesztett fellebbezés tekintetében a több ka r ra tagozódó egyetemeken a 
rektor, a ka rokra nem tagozódó egyetemeken és főiskolákon, valamint a 2. § (1) e) 
pont jában meghatározott fegyelmi büntetést kiszabó határozat ellen előterjesztett 
fellebbezés tekintetében a felügyeletet gyakorló miniszter a fellebbezés beérkezésétől 
számított 30 napon belül dönt. 

13. §. 

(1) A több ka r ra tagozódó egyetemeken a fellebbezések megvizsgálására a rektor 
fegyelmi felülvizsgáló bizottságot jelöl ki a 4. § (2) pon t jában foglal taknak megfele-
lően. A felülvizsgáló bizottság elnöke csak egyetemi tanár lehet. 

(2) A több k a r r a nem tagozódó egyetemek, továbbá a főiskolák vezetője a fe-
gyelmi ügy i ra ta i t a fellebbezéssel együtt a felügyeletet gyakorló miniszternek küldi el. 

14. §. 

(1) A valamennyi egyetemről és főiskoláról kizárást kiszabó határozat ellen ú j ra -
felvételi kérelemmel lehet élrii az a lapel járásban fel nem használt bizonyítékok 
alapján. 



(2) A kérelmet annak az egyetemnek (főiskolának) vezetőjéhez kel l benyúj tani , 
amelynek a kérelmező a fegyelmi vétség elkövetésekor hallgatója volt. Az egyetem 
(főiskola) vezetője a kére lmet közvetlenül, iüetőleg a felügyeletet gyakorló miniszter 
út ján az oktatásügyi miniszterhez terjeszti döntés végett. 

VI. FEJEZET. 

Vegyes rendelkezések. 

15. §. 

(1) Az egyetemek és főiskolák hallgatói első beiratkozásuktól kezdve elbocsátá-
sukig vagy oklevelük megszerzéséig c szabályzat hatálya alá tartoznak. 

(2) A fegyelmi szabályzat külföldi állampolgárságú hallgatókra is vonatkozik. 
Fegyelmi el járást külföldi állampolgárok ellen azonban csak a felügyeletet ellátó mi -
niszter hozzájárulásával lehet indítani. A 2. § (1)' c) pont jában meghatározott fegyelmi 
büntetést az állami támogatás csökkentése nélkül, a 2. § (1) dj-1) pontokban megha-
tározott fegyelmi b ü n t e t ő t csak az oktatásügyi miniszter hozzájárulásával lehet k i -
szabni. 

16. §. 

Az esti és levelező tagozat hallgatói kötelesek az egyetem (főiskola) vezetőjének 
bejelenteni munkahelyükön kapot t fegyelmi büntetésüket. 

17. §. 

(1) Azokat a fegyelmi,határozatokat , amelyek jelentősége nevelői szempontból 
najy', az ügy természetéhez képest a kar, a szak, az évfolyam hallgatói ellőtt szó-
belileg ismertetni kell. Az ismertetés során r á kell mutatni a vétség elkövetésének 
előzményeire, felderített okaira és a fegyelmi vétséget elkövetett hallgató felelősségé-
nek mérvére. Az ilyen a lkalmat különösen fel kell használni a hallgatók felelősség-
tudatának fokozására, a hibák cs í rá jukban történő felismertetésére, a kr i t ikai szel-
lem fejlesztésére, a fegyelmi határozat tal súj tot t hallgató fejlődésének az elősegíté-
sére (a feladatok megjelölése, tanácsok, stb. útján). 

(2) Mellőzni kell az olyan határozat indokolásának nyilvános közlését, amely köz-
érdeket Vagy jogos magánérdeket sért . 

(3) A fegyelmi büntetést kiszabó jogerős határozat rendelkező részét a fegyelmi 
vizsgálatot folytatott szerv hirdetőtábláján 8 nap időtartamra ki kel l függeszteni. 

(4) A fegyelmi büntetést kiszabó jogerős határozat rendelkező részét a hallgató 
törzskönyvébe be kell vezetni. A határozat rendelkező részének és indokolásának m á -
solatát a hallgató személyi i ratgyűjtőjében kell elhelyezni. A rektor (dékán) elrendel-
heti a fegyelmi határozatnak a hallgató leckekönyvébe való bejegyzését is. 

(5) A valamennyi egyetemről és főiskoláról kizárást elrendelő határozat rendel -
kező részét az Oktatásügyi Minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni. Az ilyen 
határozatot valamennyi dékán köteles nyilvántartásba venni. 

(6) A fegyelmi el járások során készült jegyzökönyveket és határozatokat »fe-
gyelmi ügyek« gyűjtőjében időrendi sorrendben az egyetem (kar) tartozik megőrizni. 
A gyűjtőt a rektor (dékán) bizalmas anyagként köteles kezelni. 

18. §. 

(1) A 2. § (1) a)-c) pontokban meghatározott fegyelmi büntetést kiszabó határozat . 
— a fegyelmi büntetéssel sú j to t t hallgató kérelmére, továbbá az illetékes tanulócso-
port és az évfolyam KISZ szervezete javaslatára — hatályon kívül helyezhető abban 
az esetben, ha a határozat meghozatalától legalább egy év eltelt és a hallgató a f e -
gyelmi vétség elkövetése óta kifogástalan magatar tás t tanúsított . 

(2) A hatályon kívül helyezett határozatot a nyilvántartásból, törölni kell és — 
amennyiben a fegyelmi határozatot a hallgató leckekönyvébe bejegyezték, — a ha tá -
lyon kívül helyezést is be kell ugyanoda vezetni. 
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(3) A határozat hatálytalaní tására az a szerv jogosult, amely a határozatot hozta. 
A hatályon kívül helyező határozatnak visszaható ereje nincs. 

19. §. 

A felügyeletet gyakorló miniszter a 2. § (1) a)-e) pontjaiban meghatározott fe -
gyelmi büntetést kiszabó határozatot felülvizsgálhatja és ha úgy talál ja, hogy a ho-
zott határozat törvénysértő, vagy azt a tényállás nem kellő felderítésével hozták, ha -
tályon kívül helyezi és ú j fegyelmi e l járás lefolytatását rendeli el. A 2. § (1) f) pont-
jában meghatározott fegyelmi büntetést kiszabó határozat felülvizsgálatára az okta-
tásügyi miniszter jogosult. 

20. §. 
(1) Amennyiben a fegyelmi el járás során bűncselekmény elkövetésének a gya-

nú ja merü l fel, a büntető fel jelentést a fegyelmi eljárástól függetlenül meg kel l tenni 
abban az esetben is, ha a hallgató m á r nem tartozik az egyetem kötelékébe. A fe-
gyelmi e l járás t a „büntető e l járás jogerős befejezéséig fel kell függeszteni, kivéve, ha 
a tényállás egyébként is tisztázható ós az 1. § b)-d) pontjai valamelyike a lapján kel l 
az ügyben határozatot hozni. 

(2) Amennyiben a hallgatót valamely bűntet t miatt jogerősen eltiltották á l lam-
polgári jogainak a gyakorlásától, a hallgatót a büntetőbírói ítélet a lapjául szolgáló 
tényállás közelebbi vizsgálata nélkül ki kell zárni valamennyi egyetemről és fő -
iskoláról. 

5. AZ OKTATÁSÜGYI MINISZTER 
80/1955. (O. K. 18.) O. M. SZ. UTASÍTÁSA AZ EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI 

HALLGATÓK VIZSGASZABÁLYZATA TÁRGYÁBAN 

(Kivonatos szöveg) 

I. FEJEZET. 

Általános rendelkezések. 

1. §. 

(1) Az egyetemi és főiskolai hallgatók az egyes tanulmányi időszakok (félévek) 
végén vizsgákon számolnak be tanulmányi előmenetelükről. A vizsgák fa j a i : kollok-
vium. szigorlat, államvizsga, illetve diplomaterv (diplomamunka) megvédése. 

A vizsgák célja, hogy a vizsgáztató a hallgató elméleti ismereteit és az elmélet-
nek az egyes feladatok megoldására való alkalmazásában szerzett jártasságát, kész-
ségei és képességei fejlődését ellenőrizze, egyben, min t a nevelésnek lényeges ténye-
zője, a hallgatót további fokozott m u n k á r a serkentse. 

(2) A kollokvium egy-egy kollégium programban meghatározott egy, vagy két 
félévi anyagának számonkérése. Kollokviummal lezárt előző félévek anyaga tétele-
sen nem tárgya *a kollokviumnak, csak annyiban, amennyiben a kollokvium tárgyá-
nak megértéséhez szükséges. 

(3) A szigorlat a szakképzés szempontjából egyes legfontosabb tantárgyak téte-
les-, összefoglaló, átfogó tudást megkívánó vizsgája; anyaga a tantárgyhoz tartozó 
összes addig hallgatott kollégiumok, gyakorlatok, stb. anyaga. 

(4) Az államvizsgát ill. diplomaterv (diplomamunka) megvédését az 1032/1952. 
(IX. 27.) és .a kiegészítése tárgyában" kiadott 1062/1955. (VII. 6.) M. T. sz. határozat 
és végrehaj tási utasításaik szabályozzák. Az államvizsga tárgyaiból az utolsó félév-
végén n e m tar tható szigorlat. 

(5) A gyakorlati foglalkozásokból a hallgatók a félévben végzett munka a lap ján 
gyakorlati jegyet kapnak. 
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2. §. 

(1) Az egyes szakokon megkívánt vizsgákat és azon tárgyakat, ill. gyakorlati 
foglalkozásokat, amelyekből gyakorlati jegy szükséges, a tanterv ál lapít ja meg. 

(4) Minden kőtelező tantargyat (a gyakorlatok kivételével) koLokviummai, vagy 
szigorlattal, ill. álamvizsgával kell lezárni. Több féléves tárgjyak nem minden fé l -
évének végén szükséges azonban kollokvium. 

3. §. 

(1) A vizsgaidőszak kezdetéig azokból a tantárgyakból (gyakorlatokból), ame-
lyekből az adott félév végén nincs vizsga (nincs gyakorlati jegy), a leckekönyvet az 
az oktató í r j a alá, aki az előadást (gyakorlatot) meghirdette. A leckekönyv csak ak-
kor í rható alá, ha a hallgató a lolyó félévben tanulmányi kötelezettségeinek, eleget 
tett (az előadásokat és gyakorlati foglalkozásokat rendszeresen latogacca, az előirt 
dolgozatokat, jegyzőkönyveket, ra jzokat kielégítő módon elkészítette stb.). 

(2) Az aláírás feltételeit és a hiányzó alairás pótlására vonatkozó feltételeket a 
dékán a félévek elején nyilvánosságra hozza. 

(3) Valamennyi tanszéken (függetlenül attól, hogy a tanítot t tantárgyból, 111. 
gyakorlati foglalkozásból a félévet vizsgával, ill. gyakorlati jeggyel, vagy anélkül 
zár ják le) ki kell függeszteni azoknak a hal lgatóknak névsorát, akiknek félévét a 
tanszék a 3. §. 1. pont jában foglalt t anulmányi kötelezettségek elmulasztása mia t t 
nem ismeri el, tehát vizsgára nem bocsáthatja, vagy nem i r ja alá a leckekönyvét. 

4. §. 

A vizsgák beosztását a dékán ál l í t ja össze és azt a vizsgaidőszak előtt legalább 
egy hónappal nyilvánosságra hozza. A hallgató a számára kijelölt időpontban köte-
les vizsgázni. 

5. §• 
(1) A vizsgák nyilvánosak. 
(2) A vizsgák fegyelméért, színvonaláért a tanszékvezető, ha bizottság előtt fo-

lyik a vizsga, a bizottság elnöke felelős. 

6. §. 

(1) Szigorlatokon a vizsgáztatás előre összeállított tétellapok a lapján történik; 
egy-egy tétellap két-három kérdést tar talmaz. A vizsgáztató a szükséghez mér ten 
további .kiegészítő kérdéseket tehet fel. Kívánatos, hogy a kollokviumokon is tétel-
lapok a lapján tör ténjék a vizsgáztatás. 

(2) A tétellapot a vizsgázó választ ja k i húzással. A kihúzott tétellap nem cse-
rélhető. 

7. §. 

(1) A hallgató feleletét a vizsgáztató értékeli és beír ja az eredményt. Az elég-
telen (1) osztályzatot is be kell jegyezni a hallgató leckekönyvébe. Az osztályzattal 
szemben ellenvetésnek helye nincs. 

(2) A vizsgák minősítésére a jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elég-
telen (1) osztályzatok valamelyikét kell alkalmazni. 

(3) A gyakorlatokat is az ötfokozatú osztályzat a lapján kell elbírálni. 
(4) A hallgató félévi tanulmányi eredményét a tantervben előírt kötelező tá r -

gyak vizsgaeredményeinek és gyakorlati jegyeinek figyelembevételével az alábbiak 
szerint kell megállapítani: 

a) kitűnő, ha minden érdemjegye jeles (5), 
b) jeles, ha érdemjegyeinek középértéke 4.50—4.99, 
c) jó, ha érdemjegyeinek középértéke 3.50—4.49, 
d) közepes, ha érdemjegyeinek középértéke 2.50—3.49, 
e) elégséges, ha érdemjegyeinek középértéke 2.00—2.49, 
f) elégtelen, ha egy. vagy több érdemjegye elégtelen (1). 
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II. FEJEZET. 

Kollokvium, szigorlat, gyakorlati jegy. 

8. §. 

((3) A kollokvium szóbeli vizsga. Ha a tárgy jellege megkívánja, a kollokviumot 
előzetes írásbeli vizsga egészítheti ki. 

9. §. 

(1) A tanterv szigorlatot egy vagy több, egymáshoz kapcsolódó tárgy anyagából 
(összevont szigorlat) irRat elő. 

(4) A szigorlat szóbeli vizsga. Egyes tárgyaknál a tantervben a szóbeli szigor-
lat mellett írásbeli, vagy gyakorlati szigorlat is előírható. 

10. §. 

(1) A hallgató a tantervben megállapított gyakorlati foglalkozásokból (gya-
korlat, mérőgyakorlat, szeminárium stb.) és egyes gyakorlati jellegű tárgyakból a 
félév végén az évközi m u n k a a lapján kap ja az osztályzatot (gyakorlati jegyet). 

(2) A dékán az elégtelen eredményű, vagy el nem végzett gyakorlatok pótlá-
sára a tanszékek ^véleményének figyelembevételével az utóvizsga időpontjáig enge-
délyt adhat . Indokolt esetben a gyakorlat tel jes megismétlésére, vagy évismétlésre 
is u tas í tha t ja a hallgatót. 

(3) A termelési gyakorlatokon végzett m u n k á t az üzemi és egyetemi instruktorok 
véleménye, va lamint a beszámoló dolgozat a lapján a tanszékvezető osztályozza. 
Tanárszakosoknál a tanítási gyakorlatokon végzett m u n k á t a gyakorlatot értékelő 
értekezlet véleménye a lapján a szakdidaktikussal egyetértésben a vezető tanár 
osztályozza. 

(4) Elmulasztott termelési és tanítási gyakorlatok pótlásáról a dékán dönt. 

III. FEJEZET. 

Utóvizsga, 

11. §• 

(1) Az eredménytelen, vagy igazolatlanul e lmaradt vizsgák pótlása céljából a 
hallgató utóvizsgadíj befizetése u tán legfeljebb 3 tárgyból, tárgyanként legfeljebb 
2 ízben tehet utóvizsgát. A másodszori utóvizsgát csak a dókán engedélyezheti, egy-
ben megál lapí t ja az utóvizsga határidejét is. A másodszori utóvizsgát a hallgató 
csak a dékán vagy megbízottja jelenlétében teheti le. 

(2) Azt a hallgatót, aki háromnál több tárgyból elégtelenre (1) vizsgázott, a 
dékán évismétlésre u tas í t ja ; kivételesen indokolt esetben azonban, az illetékes t an-
székek együttes véleményének meghallgatása után, engedélyt adhat utóvizsgára, 
egyben megál lapí t ja az utóvizsga határ idejét is. 

(3) Amennyiben a hallgató igazoltan marad el vizsgáival (tekintet nélkül az 
e lmaradt vizsgák számára), a dékán engedélye a lap ján lehetőleg még a vizsgaidő-
szakban, illetve az utóvizsgaidőszakban utóvizsgadíj befizetése nélkül teheti le 
vizsgáit. 

12. §. 

(1) Az utóvizsgaidőszakot a rektor ál lapí t ja meg. Általában végső időpontja az 
őszi félév vizsgáiból f eb ruá r 28., a tavaszi félév vizsgáiból szeptember 30. 

(2) A rektor kivételesen indokolt esetben engedélyt adha t az utóvizsgaidőszak 
meghosszabbítására azoknak a hallgatóknak, akik az első utóvizsgán nem felel-
tek meg. 
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(3) Az utóvizsga időpontját úgy kell megállapítani, hogy az utóvizsga és az 
előbbi siaerteien vizsga kuzoxc koiiokvium eseien legaiaob egyheti, szigonat esetén 
lcgaiaDo negyheti laoivoz legyen. 

(4) Az ucovizsgaiaoszaK vegén a dékán azokat a hallgatókat, akik utóvizsgáikat 
nem tettek le ereomenyesen, in. a lecKeKonyvuitoen az eioirt aiáirások hiányoznak, 
ill. a 11. §. 2. pont ja a iapjan utóvizsgává külön ongeaelyl nem kaptak, évismétlésre 
utasítja, vagy elbocsátja a karról. 

13. §. 

A dékán kivételesen indokolt esetben engedélyt adhat arra, hogy a tanulmá-
nyaikban jelentősen elmaradt Hallgatok egy ev kihagyasával lolvtacnassák tanul-
manyainat, amely idő alatt kötelesek vizsgaikat pótolni. 

14. g. 

(1) A hallgató tanulmányai folyamán legfeljebb egyszer ismételhet évet. Az év-
ismétlő hallgatót a dékán felmenteti azon targyak hallgatása és vizsgái, ill. azon 
gyakorlatok elvégzése alól, amelyekből a korábDi évben jeies (5j. jó (4j, közepes (3) 

érdemjegyet é r t cl. Megkezdett, de betegség tolytán vagy dékáni engedéllyel meg-
szakított tanév újrakezdése nem számit évismétlésnek. 

(2) Az utóvizsgára utasított hallgató a következő félévre csak feltételesen irat-
kozhat be. Beiratkozása az utóvizsga sikeres letétele után válik érvényessé. Siker-
telen utóvizsga eseten a beiratkozás érvénytelen. 

(3) Az utóvizsgák lebonyolítására, vaiamint az eredmények elbírálására a ren-
des vizsgákra vonatkozó szabályok az irányadók. 

6. 1.032 1952. (IX. 27.) SZ. MINISZTERTANÁCSI HATÁROZAT AZ ÁLLAM-
VIZSGA ÉS DIPLOMATERV RENDSZEREStTESÉRÖL 

(Kivonatos szöveg) 

1. Az 1952(53. tanévtől kezdődően egyetemi és főiskolai oklevelet az a hallgató 
kaphat, aki államvizsgát tett, vagy diDiomatervet készített és azt sikeresen meg-
védte. Az államvizsga, illetőleg a diplomaterv célja annak a megállapítása, hogy a 
hallgató rendelkezik-e mindazokkal az ismeretekkel és képességekkel, amelyek az 
oklevél alapján betöltendő munkakörének ellátásához szükségesek. 

2. Az államvizsga letétele és a diplomaterv megvédése állami vizsgáztató bi-
zottság előtt történik. 

A bizottság einoKcl az egyetem (főiskola) felett felügyeletet gyakorló miniszter, 
tagjait pedig az egyetem (főiskola) vezetője jelöli ki egyévi időtartamra. 

Azokon a karokon (szakokon), ahol elsősorban a népgazdaság meghatározott 
szakterülete számára képeznek szakembereket, az illető szakterület felet t felügyele-
tet gyakorló miniszter vagy főhatóság képviselőjeként gyakorlati szakembert is ki 
kell jelölni az állami vizsgáztató bizottságba. A vizsgáztató bizottságba gyakorlati 
szakembert a többi szakokon is ki lehet jelölni. 

3. Államvizsgára, illetőleg diplomaterv megvédésére az a hallgató bocsátható, 
ak i egyetemi (főiskolai) tanulmányai t szabályszerűen befejezte és a megszabott vizs-
gákat sikeresen letette. 

Az államvizsgát a tantervben megállapított államvizsga időszakban, de legké-
sőbb az egyetemi (főiskolai) tanulmányok befejezésétől számított ké t éven belül kell 
letenni. Kivételesen indokolt esetben az illetékes miniszter az államvizsga letételét 
a két év eltelte után is engedélyezheti. 

A fenti rendelkezésekben megszabott határidők irányadók a diplomaterv meg-
védésére is. 

4. Államvizsgát marxizmus—leninizmusból és az egyelem (főiskola) felett fel-
ügyeletet gyakorló miniszter által meghatározott tárgyakból kell tenni. A felügye-
letet gyakorló miniszter az államvizsga letételét meghatározott ideig ta r tó szakmai 
gyakorlattól vagy szakdolgozat, diplomamunka készítésétől teheti függővé. 

Az államvizsga nyilvános. 
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6. A sikeresen leteti államvizsga, illetőleg a megvédett diplomaterv alapján az 
egyetem (ioisKoia) a jelölt részére szakkepesnését fel tüntető oklevelet ad. 

A kitűnő eredménnyel végzett hallgatók részére ezt fel tüntető külön oklevelet 
kell rendszeresíteni. 

Kitűnő eredménnyel végzett az a hallgató, aki az államvizsga minden tárgyá-
ból jeles érdemjegyet ért el, illetőleg diplomatervét jeles eredménnyel védte meg, 
tovúDDá az egyetem (főiskola) utoisó két evtoiyamán letett vizsgáinak legalább 70%-a 
jeles, a többi pedig jó minösitésű. 

7. Annak a hallgatónalt, aki egyetemi (főiskolai) tanulmányait szabályszerűen 
befejezte és a megszabott vizsgákat sikeresen letette, de államvizsgát nem tett, vagy 
diplomatervet nem készített, illetőleg azt nem védte meg, igazolást kel l kiadni a 
tanulmányai során tett vizsgákról és azok eredményéről. Az igazolásban fel kell t ün -
tetni, hogy az egyetemi (foiskolai) oklevélhez kötött munkakörök betöltésére nem 
képesít. 

7. A FELSŐOKTATÁSI MINISZTER «55—1,1953. SZ. ÉRTELMEZŐ 
UTASÍTÁSA AZ ÁLLAMVIZSGA-SZABÁLYZAT VÉGREHAJTÁSÁHOZ 

Az államvizsga és diplomaterv rendszeresítéséről szóló 1032,1952. (IX. 27.) sz. 
minisztertanácsi határozatnak a tudományegyetemeken történő végrehaj tása tárgyá-
ban kiadott 855—1/1953. Tud. Egy. sz. utasi tás egyöntetű alkalmazása érdekében az 
a lább iaka t közlöm: 

1. Az a hallgató, aki az államvizsgán egy tárgyból, vagy — ha az államvizsga 
háromnál több tárgyból áll — k é t tárgyból vizsgázott sikertelenül, a rendkívüli 
vizsgáztatási időszakban utóvizsgát tehet. Ha a hallgató az utóvizsgán is eredmény-
telenül vizsgázik, leghamarabb a következő tanév rendes államvizsgaidőszakában 
özekből a tárgyakból még egyszer utóvizsgára bocsátható. 

Az a hallgató, aki a másodszori utóvizsgán is eredménytelenül vizsgázik, okle-
velet nem kaphat . 

2. Az a hallgató, akinek ál lamvizsgája egynél több, illetőleg — ha az ál lam-
vizsga háromnál több tárgyból áll — kettőnél több tárgyból sikertelen volt, a követ-
kező tanév vizsgaidőszakában az államvizsgát megismételheti. Amennyiben a hall-
gató az ismételt államvizsgán egy, vagy — ha az államvizsga háromnál több tárgy-
ból áll — két tárgyból sikertelenül vizsgázik, a következő rendkívüli vizsgaidőszak-
ban kísérelheti meg utol jára ezekből a tárgyakból az utóvizsga letételét. 

Az a hallgató, aki az ismételt államvizsgán az előbbiekben meghatározottnál 
több tárgyból vizsgázott sikertelenül vagy a megismételt államvizsga utáni utóvizs-
gán is eredménytelenül vizsgázott, oklevelet nem kaphat . 

3. Sikertelen vizsgának kell tekinteni azt az esetet is, ha a hallgató vizsgára je-
lentkezik és az egyes tárgyak vizsgáján igazolatlanul nem jelenik meg. 

7.a) 1062/1955. SZ. MINISZTERTANÁCSI HATÁROZAT AZ ÁLLAM-
VIZSGA ÉS A DIPLOMATERV RENDSZERESÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ 1032(1952. 

SZ. MINISZTERTANÁCSI HATÁROZAT KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 

A Minisztertanács az államvizsga és diplomaterv rendszeresítéséről szóló 1032/ 
1952. számú minisztertanácsi határozat 4. pon t já t az alábbi rendelkezéssel egészíti ki : 

»A felügyeletet gyakorló miniszter az államvizsgának marxizmus—leninizmus 
tárgyból való letétele alól mentesítheti az esti- és levelezőtagozatnak azokat a hallga-

tóit. akik felsőfokon marxista—leninista előképzettséggel rendelkeznek.« 

23 



8. A FELSŐOKTATÁSI MINISZTER 88—14/1953. SZ. UTASÍTÁSA 
A TESTNEVELÉS ELBÍRÁLÁSÁRÓL 

(Kivonatos szöveg) 

A testnevelés elbírálása, valamint a mulasztókkal szembeni el járás egységesí-
tése erdekében az alábbiakat rendelem el: 

»Teljesítette« bejegyzést kap az a hallgató, aki a félévi testnevelési összóraszám 
7„-át teljesítette, az órákon megfelelő magatar tás t tanúsított, és elfogadható ered-
ményt muta tot t fel. 

»Nem teljesítette« bejegyzést kap az a hallgató, aki nem felelt meg a »teljesí-
tette« bejegyzés követelményeinek. Ebben az esetben a hallgatót kötelezni kell a r ra , 
hogy az V. félévben tegyen eleget testnevelési kötelezettségének. Azt a hallgatót, 
aki tanulmányi idejének azon féléveiben, amelyekben kötelezően vesz részt testneve-
lési órákon, 2 alkalommal »nem teljesítette« bejegyzést kap, évfolyamismétlésre kel l 
utasítani. 

Óralátogatások ellenőrzése. A testnevelési kötelezettség nem teljesítését m á s 
tantárgyakkal, egyenlően az egyetemi és főiskolai hallgatók fegyelmi szabályzatáról 
szóló utasítás alapján kell elbírálni. 

9. SZABÁLYZAT A DOKTORI MINŐSÍTÉS MEGSZERZÉSÉRŐL 
A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN 

(5/3—1957. III. r ek to r i szám. j ó v á h a g y v a 85—10(23)1957. M. M. sz. a la t t ) 

(Teljes szöveg) 

1. §. Az egyetemi doktori fokozatot azon a karon lehet kérni, amelyen a jelölt 
egyetemi tanulmányait befejezte és a képesítést tanúsító oklevelet meg-
szerezte. 

2. §. Olyan jelölt, aki más egyetemen végzett és szerzett képesítést tanúsító 
oklevelet, indokolt esetben a Szegedi Tudományegyetemen szerezhet dok-
tori fokozatot, ha ehhez mindkét egyetem rektora hozzájárul. 

3. §. A dokfori fokozat elnyerésére irányuló kérést az illetékes k a r dékánjához 
kell benyújtani . A kéréssel együtt benyúj tandó mellékletek-
a) egyetemi leckekönyv, 
b) képesítést tanúsí tó oklevél, 
c) önéletrajz, 
d) doktori értekezés, 3 gépírásos példányban, 
e) esetleges egyéb okmányok, amelyek a kérést támogat ják (irodalmi m u n -

kásság, kitüntetések, stb.). 
A kérelemben meg kell jelölni a szigorlát tárgyait is. 

4. 8. A doktori értekezés azon tárgyak egyikéből nyúj tható be, amelynek tudo-
mányszaka az egyetemen képviselve van. 
A doktori értekezés olyan tudományos dolgozat, amely a jelölt alapos 
tárgyismeretéről, és a tudományos, ku ta tás módszereinek alkalmazásában 
való jártasságáról tanúskodik. 

5. §. A doktori értekezés magyar nyelven nyúj tandó be. Az értekezés kivéte-
lesen idegen nyelven is benyúj tható , amennyiben az m á r nyomtatásban is 
megjelent. Ez esetben csatolni kell a magyar fordítás szövegét. 

6. §. A benyújtott értekezés bírálatával az érdekelt k a r ké t egyetemi tanár t 
bíz meg. 
A bírálók a bírálat eredményét a ka r i tanáccsal írásban közlik. Amennyi-
ben a kar i tanács az értekezést doktori minősítés megadására alkalmas-
nak nem tar t ja , közli a kérelmezővel, hogy értekezése a lapján doktori 
szigorlatra nem bocsátható. 

7. §. Ü j értekezés csak egy év múlva nyúj tha tó be. 
8. §. A doktori szigorlatnak egy fő és ké t melléktárgya van. Főtárgy az, amely-

ből a doktori ér tekezés készül, az egyik melléktárgyként pedig a főtárgy 
műveléséhez szükséges tudományszak választandó. A doktori szigorlatnak 



általában az értekezés anyagából kell kiindulnia, ennek kapcsán az érte-
kezés által fe lvetet t főbb kérdésekre is ki kell ter jednie. 
A doktori szigorlaton a jelöltnek a szigorlat tárgyaiból alapos tájékozott-
ságról, a tudományos kuta tás főbb eredményeinek és a főtárgy szakirodal-
m a n a k beható ismeretéről kel l tanúságot tennie. 

9. §. A doktori szigorlatot a dékánnak, illetve helyettesének elnöklete alat t 
működő bizottság előtt kell lefolytatni. 
A bizottság tagja i az elnökön k í v ü l . a fő- és melléktárgyak professzorai, 
vagy tudományos fokozattal .rendelkező docensei. A bizottság az adott kö-
rülményekhez képest az elnökön kívül legalább kettő, de legfeljebb négy 
tagból áll. 

10. §. A doktori szigorlat időtar tama ké t óra, ebből egy óra a főtárgyra, fél-fél 
óra a melléktárgyakra esik. 

11. §. A doktori szigorlatot megosztani nem lehet. A megkezdett szigorlatot 
mindhárom tárgyból egy napon kell letenni. 

12. §. A doktori szigorlat nyilvános. 
13. §. A szigorlat eredményét a doktori értekezés eredményének figyelembe-

vételével a szigorlati bizottság ál lapít ja meg. Szavazategyenlőség esetén 
az elnök szavazata dönt. 
A minősítés »summa cum laude«, »cum laude» és »rite« megjelöléssel tör-
ténik. Amennyiben a bizot tság 'a jelölt szigorlatát nem fogadta el, a szi-
gorlat egy év múlva ismételhető meg. Ha az értekezés megfelelő volt, ú j 
értekezést ném kell benyújtani . 

14. §. Ha a szigorlati bizottság a kérelmezőt a doktori minősítés megadására 
érdemesnek ta r t ja , nevezett az egyetem rektorától a kar i tanácson, illetve 
a dékánon keresztül doktorrá avatását kérhet i . 

15. §. A doktorrá avátást a megfelelő hagyományok szerint az egyetemi tanács 
foganatosí t ja . 

16. §. A tudományegyetem tiszteletbeli doktorrá ava tha t olyan kiváló személyi-
ségeket, akik tudományos, vagy politikai munkásságukkal világviszony-
la tban is h í rnevet szereztek. 
Tiszteletbeli doktorrá külföldi állampolgár is avatható. 
A tiszteletbeli doktorrá avatásról az egyetem tanácsa dönt, az egyetem 
rektorának javaslata alapján. 
Tiszteletbeli doktorrá avatás csak a művelődésügyi miniszter hozzájárulá-
sával történhet. 

17. §. A tudományegyetem a doktori minősítésről az egyetemi tanács által meg-
állapított oklevelet ad ki, amelyet az egyetem rek to ra és az illetékes kai-
dékán ja ír alá. 

18. §. A Szegedi Tudományegyetem a következő doktori címeket ad ja : 
a) doctor philosophiae, 
b) doctor r e rum natural ium, 
c) doctor iuris e t r e rum politicarum. 

19. §. A jogászok 'külön szigorlat letétele és értekezés benyúj tása nélkül kapják. 
meg a doktori címet. • . • , - » ' • - . 

20. §. Á doktori oklevélre a törvényes illetékbélyeg ragasztandó. 
21. §. Az oklevelet domború száraz pecséttel kel l • ellátni, a pecsét szövege: Uni-

versitas Szegediensis — Szegedi Tudományegyetem. 
Megjegyzés. A szigorlati „tárgyak- csoportosítására- vonatkozólag. és egyéb idevo-

natkozó kérdésekben felvlágosítást" a Bölcsészettudományi,' illetve a Természettudo-
mányi K a r Dékáni Hivatala ad. 



IV. TANRENDI RÉSZ 

1. ÁLLAM- ÉS .JOGTUDOMÁNYI KAR 
(Lenin krt. 50. sz.). 

Dékán: Dr. ANTALFFY GYÖRGY tanszékvezető egyetemi tanár. 
Fogad: kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken 12—1 óráig. 
Dékánhelyettes: Dr. HORVÁTH RÓBERT tanszékvezető egyetemi tanár. 

A) TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI 
RENDJÉRŐL 

1. Az Állam- és Jogtudományi Karon jogi képesítési lehet szerezni. 
2. A tanulmányi idő: 

az I. évfolyamos hallgatók részére 5 év (10 félév), 
a II—IV. évfolyamos hallgatók részére 4 év (8 félév). 

3. Kötelező előadások, gyakorlatok, szemináriumok stb.: tanrend szerint. A hall-
gatók a tanrendben kötelezőleg előírt minden elméleti, gyakorlati, sze-
mináriumi és egyéb órákon részt venni tartoznak.' 

4. Kollokviumok a tanév végén: 
I. évf.-on a heti 2 óra fakultatív kollégiumból, 

II. ... „ politikai gazdaságtanból, büntetőjogból, polgári jogból, sta-
tisztikából, törvénykezési szervezeti jogból, 

III. ., ,, filozófia-történetből, politikai gazdaságtanból, büntetőjogból, 
polgári jogból, 

IV. „ „ dialektikus és történelmi materializmusból, mezőgazdasági 
jogból, pénzügyi jogból, szovjet büntetőjog és eljárásból. 

Minden hallgatónak, aki az orosz nyelvből a kötelező négy félévet lehall-
gatta, vizsgáznia kell. A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. 

5 Szigorlatok a tanév végén: 
I. évf.-on római jogból, magyar jogtörténetből, egyetemes jogtörténet-

ből, 
II- „ -

III. „ „ büntető eljárási jogból, polgári eljárási jogból, 
IV. „ „ nemzetközi jogból, munkajogból. 
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ti. Termelési gyakorlat. 
A III. évf. hallgatói kötelesek termelési gyakorlaton részt venni. A ter-
melési gyakorlat tartama 4 hét. Körülbelül 1958. június 16-tól július 15-ig 
tart . A hallgatónak a termelési gyakorlatról, a gyakorlati idő leteltéig, 
dolgozatot kell. készítenie, melyet a gyakorlati munkahely szakmai ins-
truktora vesz át, aki a dolgozatot véleményezéssel ellátva a kari instruk-
tornak továbbítja. A termelési gyakorlatról írt dolgozat érdemjegye a IV. 
évf. I. félévi kötelező vizsgák átlagába beszámít. 

.7. Szakdolgozat. 
A IV. évf. hallgatói 1958. március hó l - ig szakdolgozatot kötelesek be-
nyújtani. A' szakdolgozatot valamely tételes jogi tárgy anyagából kell ké-
szíteni. A szakdolgozatot bekötés nélkül, legkevesebb 16 gépelt félív ol-
dalterjedelemben, egy-egy oldalon 50—50 gépelt sorral (oldalt 3 cm lap-
széllel) kell elkészíteni. 

•8. Államvizsga. Tárgyai: marxizmus-leninizmus, államjog és államigazgatási 
jog,' büntetőjog, polgári jog. 

B) AZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR NAPPALI TAGOZATÁNAK 
ÓRARENDJE 

I. évfolyam. 

1. Politikai gazdaságtan. Heti 4 óra elmélet. Kedd, péntek 10—12. II. sz. terem. 
NAGY LAJOS egy. docens. 

2. A szovjet állam- és jogrendszer alapjai. Heti 2 óra elmélet. Csütörtök 12— 
14. I. sz. terem. Dr. KOVÁCS ISTVÁN egy. tanár. 

, 3. Római jog. Heti 4 óra elmélet. Hétfő 11—13, csütörtök 10—12. I. sz. terem. 
Dr. PÓLAY ELEMÉR egy. tanár. 

4. Magyar jogtörténet. Heti 4 óra elmélet. Csütörtök és péntek 8—10. I. sz. 
terem. Dr. MADAY PÁL egy., docens. 

5. Egyetemes jogtörténet. Heti 3 óra elmélet. Hétfő 9—11, kedd 12—13. I. sz. 
terem. Dr. BOTH ÖDÖN egy. adjunktus. 

6. Orosz nyelv. Heti 2 óra I. csoport: hétfő 14—16. I. sz. terem, 
II. ,, hétfő 16—18. I. sz. terem. 

III. „ szerda 10—12. Bölcsészkar. 
IV. „ péntek 12—14. Bölcsészkar. 

DEUTSCH JUDIT és PADLÁS JÁNOS 
lektorok. 

7. Latin nyelv. Heti 2 óra. I. csoport: hétfő 14—16. II. ,sz. terem. 
II. „ hétfő 16—18. II. sz. terem. 

(Később megbízandó előadó.) 
Azon hallgatók részére, akik középiskolában latin nyelvet nem tanultak. 

8. Római jogi szeminárium. Heti 2 óra. A. csoport: kedd 8—10. I. sz. terem. 
B. „ szerda 8—10. I. sz. terem. 
C. ,. szerda 10—12. I. sz. terem 

Dr. PÓLAY ELEMÉR egy. tanár. 
í). Fakultatív kollégium. Heti 2 óra. 

10. Testnevelés. Heti 2 óra. A tanszék által később megállapítandó időben és 
helyen. 

TARI JÁNOS testnev. tanár. 
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II. évfolyam 

1. Politikai gazdaságtan. Heti 4 óra elmélet. Kedd, péntek 10—12. II. sz. te-
rem. 

NAGY LAJOS egy. docens. 
2. Államigazgatási jog. Heti 2 óra elmélet, 1 óra gyakorlat. 

Elmélet: csütörtök 11—13. II. sz. terem. 
Gyakorlat: A. csoport: hétfő 10—11. II. sz. terem 

B. „ „ 11—12. II. „ „ 
C. „ „ 12—13. II. „ „ 
Dr. MARTONYI JÁNOS egy. tanár. 

3. Büntetőjog I. Heti 3 óra elmélet, 1 óra gyakorlat. 
Elmélet: szerda 10—12, csütörtök 8—9. II. sz. terem. 
Gyakorlat: A. csoport: hétfő 11—12. fsz. 12. 

B. „ ., 12—13. „ 12. 
C. „ 10—11. „ 12. 

Dr. FONYÓ ANTAL mb. egy docens. 
4. Polgári jog I. Heti 3 óra elmélet, 1 óra gyakorlat. 

Elmélet: kedd 8—10, szerda 9—10. II. sz. terem. 
Gyakorlat: A. csoport: hétfő 12—13. I. em. 21. 

B. „ .. 10—11. I. „ 21. 
C. „ 11—12. I. „ 21. 
Dr. PÓLAY ELEMÉR egy. tanár. 

5. Statisztika. Heti. 2 óra elmélet, 2 óra gyakorlat. 
Elmélet: csütörtök 9—11. II. sz. terem. 
Gyakorlat: A. csoport: péntek 8—10.11. sz. terem. 

B. „ „ 12—14. II. „ „ • 
C. „ szerda 12—14. II. „ „ 
Dr. HORVÁTH RÖBERT egy. tanár. 

6. Törvénykezési szervezet. Heti 2 ói'a elmélet. Hétfő 8—10. II. sz. terem. 
Dr. BALOGH JÁNOS meghívott 

egyetemi előadó. 
7. Orosz nyelv. Heti 2 óra. A. csoport: szerda 15—17. II. sz. terem. 

B. „ „ 12—14. I. „ 
C. „ péntek 12—14. I. „ „ 
PADLÁS JÁNOS lektor. 

8. Testnevelés. Heti 2 óra. A tanszék által később' megállapítandó időben és 
helyen. 

TARI JÁNOS testnev. tanár. 

III. évfolyam 

1. Filozófiatörténet. Heti 2 óra elmélet. Szerda 11—13. III. sz. terem. 
KALOCSAI DEZSŐ egy. docens. 

2. Politikai gazdaságtan. Heti 4 óra elmélet. Hétfő 8—10, csütörtök 10—12. 
Bölcskar. V. sz. terem. 

NAGY LAJOS egy. docens. 
3. Büntetőjog II. Heti 3 óra elmélet, 2 óra gyakorlat. 

Elmélet: szerda 8—9, csütörtök 12—Í4. III. sz. terem. 



Gyakorlat: A. csoport: péntek 10—12. ísz. 12. 
B. „ „ 12—14. „ 12. 
C. „ „ 8—10. „ 12. 

Dr. FONYÓ ANTAL mb. egy. docens. 
4. Polgári jog II. Heti 3 óra elmélet, 2 óra gyakorlat. 

Elmélet: hétfő 10—11. kedd 10—12. III. sz. terem. 
Gyakorlat: A. csoport: péntek 8—10. III. sz. terem. 

B. „ „ 10—12. IH. „ 
C. „ 12—14. III. „ „ 

Dr. PÓLAY ELEMÉR egy. tanár. 
5. Büntető eljárási jog. Heti 2 óra elmélet, 1 óra gyakorlat. 

Elmélet: csütörtök 8—10. III. sz. terem. 
Gyakorlat: A. csoport: péntek 13—14. I. em. 21. 

B. „ 9—10. I. „ 21. 
C. „ „ 11—12. I. „ 21. 
Dr. BÖLYA Lajos egy. tanár. 

6. Polgári eljárási jog. Heti 2 óra elmélet, 1 óra gyakorlat. 
Elmélet: szerda 9—11. III. sz. terem. 
Gyakorlat: A. csoport: péntek 12—13. I. em. 21. 

B. „ „ 8— 9. I. „ 21. 
C. „ 10—11. I. „ 21. 
Dr. BOLYA LAJOS egy. tanár. 

7. Orosz nyelv. Heti 2 óra. A. csoport: kedd 12—14. ü l . sz. terem. 
B. „ hétfő 11—13. III. „ 
C. „ kedd 8—10. ü l . „ 
PADLÁS JÁNOS lektor. 

IV. évfolyam 

.1. Dialektikus és történelmi materializmus. Heti 3 óra elmélet. 
Hétfő 10—12, kéthetenként: szerda 10—12. 
Auditórium Maximum. 

K. TÓTH FERENC egy. tanársegéd. 
2. Nemzetközi jog. Heti 3 óra elmélet, 1 óra gyakorlat. 

Elmélet: kedd, szerda, csütörtök 9—10. IV. sz. terem. 
Gyakorlat: A. csoport: kedd 10—11. IV. sz. terem. 

B. „ „ 11—12. IV. „ „ 
C. „ szerda 12—13. IV. „ 

Dr. BUZA LÁSZLÓ egy. tanár. 
3. Munkajog. Heti 3 óra elmélet, 1 óra gyakorlat. 

Elmélet: csütörtök 12—13, péntek 11—13. IV. sz. terem. 
Gyakorlat: A. csoport: szerda 10—12. (kéthetenként) IV. ss. terem. 

B, . „ péntek 8—9. IV. sz. terem. 
C. „ csütörtök 13—14. IV. sz. terem. 

Dr. NAGY LÁSZLÓ mb. egy. docens. 
4. Mezőgazdasági jog. Heti 3 óra elmélet, 1 óra gyakorlat. 

Elmélet: csütörtök 11—12, péntek 9—11. IV. sz. terem. 
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Gyakorlat: A. csoport: szerda 12—13. I. em. 21. 
B. „ péntek 13—14. IV. sz. terem. 
C. „ csütörtök 8—9. IV. „ „ 

Dr. NAGY LÁSZLÓ mb. egy. docens. 
5. Pénzügyi jog. 'Heti 2 óra elmélet, 1 óra gyakorlat. 

Elmélet: hétfő 8—10. IV. sz. terem. 
Gyakorlat: A. csoport: kedd 11—12. I. sz. terem. 

B. „ 10—11. I 
C. „ péntek 8—9. Pénzügyi jogi tanszék. 

Dr. SZABÓ JÓZSEF egy. tanár. 
6. Szovjet büntetőjog és eljárás. Heti 2 óra elmélet, 1 óra gyakorlat. 

Elmélet: hétfő 12—14. IV. sz. terem. 
Gyakorlat: csütörtök 10—11. IV. sz. terem. 

Dr. PETŐ ISTVÁN meghívott 
egyetemi előadó. 

7. Speciálkollégium. Heti 2 óra. 

Fakultatív kollégiumok. 
Később meghatározandó időben és helyen. 

1. Fejezetek u politikai tanítások történetéből. Heti 2 óra. 
Dr. ANTALFFY GYÖRGY egy. tanár 

2. Fejezetek a magyar feudális eljárásjog történetéből. Heti 2. óra. 
Dr. BOTH ÖDÖN egy. adjunktus. 

3. Népi demokráciák állami berendezkedése. Heti 2 óra. 
Dr. SZENTPÉTERI ISTVÁN egy. 

adjunktus. 

Speciálkollégiumok. 
Később meghatározandó időben és helyen. 

1. Kapitalista államok magán- és kereskedelmi joga. Heti 1 óra. 
Dr. ÁGAI DEZSŐ meghívott 

egyetemi előadó. 
2. A nyomozás törvényessége feletti ügyészi felügyelet. Heti 1 óra. -

Dr. BÁRDOSI ISTVÁN egy. tanársegéd 
3. Az ENSZ XII. Közgyűlése. Heti 1 óra. 

Dr. BUZA LÁSZLÓ egy. tanár. 
4. Az objektív kártérítés tana. Heti 2 óra. 

Dr. DEZSŐ GYULA ny. egy. tanár. 
5. Kriminalisztika. Heti 1 óra. 

Dr. DOBÖ ISTVÁN meghívott 
egyetemi előadó. 

6. Igazságügyi orvostan. Heti 1 óra. 
Dr. FAZEKAS GYULA egy. tanár. 

7. Szocialista hitel és pénzforgalom. Heti 1 óra. 
Dr. HERCZEG FERENC meghívott 

egyetemi előadó. 

30 



8. Határozatszerkesztés. Heti 1 óra. 
Dr. HORVÁTH ZSIKO LÁSZLÓ 

meghívott egyetemi előadó. 
.9. Nemzetközi magánjog. Heti 2 óra. 

Dr. KELEMEN LÁSZLÓ meghívott 
egyetemi előadó. 

10. A Népköztársaság elleni bűncselekmények a bírói gyakorlat tükrében. Heti 
2 óra. 

Dr. KISS DEZSŐ meghívott 
egyetemi előadó. 

11. Az államigazgatás legfelsőbb szervei. Heti 1 óra. 
Dr. KOVÁCS ISTVÁN egy. tanár. 

12. Államigazgatási határozatok bírói felülvizsgálata. Heti 1 óra. 
Dr. MARTONYI JÁNOS egy. tanár. 

13. Katonai büntetőjog. Heti 1 óra. 
Dr. MÁTYÁS MIKLÓS meghívott 

egyetemi előadó. 
14. Jogászi feladatok a tanácsoknál. Heti 1 óra. 

Dr. MIHÁLYFFY LÁSZLÓ meghívott 
egyetemi előadó. 

15. Az ingatlanokkal kapcsolatos szerződések és azok telekkönyvezése. 
Heti 1 óra. 

Dr. NAGYMIHÁLY LÁSZLÓ 
meghívott egyetemi előadó. 

16. A végrehajtás során felmerülő vitás kérdések. Heti 1 óra. 
Dr. NAGYMIHÁLY SÁNDOR 

meghívott egyetemi előadó. 
17. Tartási perek. Heti 2 óra. 

Dr. NÉMETI LÁSZLÓ egy. tanársegéd.. 
18. Jogforrás, jogalkotás és jogalkalmazás. Heti 2 óra. 

Dr. PAPP IGNÁC egy. tanársegéd. 
19. Válogatott fejezetek az összehasonlító jogtudomány köréből. Heti 2 óra. 

Dr. SZABÓ JÓZSEF egy. tanár. 
20. A közvetlen demokratikus intézmények fejlődése az ősközösségtől a szo-

cialista államig. Heti 1 óra. 
Dr. SZENTPÉTERI ISTVÁN egy. 

adjunktus. 
21. Fejezetek a büntetőjogi felelősség tanából. Heti 2 óra. 

Dr. TOKAJI GÉZA egy. tanársegéd. 
22. Igazságügyi pszichiátria. Heti 1 óra. 

Dr. VARGA MIKLÓS egy. docens. 

Fakultatív nyelvi kollégiumok 
Később megbízandó előadók, később meghatározandó időben és helyen.. 

1. Angol nyelv. Heti 2 óra. 
2. Francia nyelv. Heti 2 óra. 
3. Német• nyelv. Heti 2 óra. 
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C.) AZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANSZÉKEI. 

.Államjogi tanszék. (Lenin krt . 50 sz. Tel.: 31-30.) 
Tanszékvezető: Dr. KOVÁCS ISTVÁN egyetemi tanár. 
Adjunktus: Dr. SZENTPÉTERI ISTVÁN. 

Államigazgatási jogi tanszék: (Lenin krt . 50 sz. Tel.: 21-11.) 
Tanszékvezető: Dr. MARTONYI JÁNOS egyetemi tanár. 
Tanársegéd: Dr. SZŰCS ISTVÁN. 

Állam- és jogelméleti tanszék. (Lenin krt. 50 sz. Tel.: 31-42.) 
Tanszékvezető: Dr: ANTALFFY GYÖRGY egyetemi tanár. 
Tanársegéd: Dr. PAPP IGNÁC. 

Büntetőjogi tanszék: (Lenin krt. 50 sz. Tel.: 35-53.) 
Mb. tanszékvezető: Dr. FONYÓ ANTAL mb. egyetemi docens. 
Tanársegéd: Dr. TOKAJI. GÉZA. 

Büntető és polgári eljárási jogi tanszék. (Lenin krt. 50. sz. Tel.: 21-11.). 
Tanszékvezető: Dr. BÓLYA LAJOS egyetemi tanár. 
Tanársegéd: Dr. BÁRDOSI ISTVÁN. 

Jogtörténeti tanszék. (Lenin krt . 50 sz. Tel.: 27-63.) 
Tanszékvezető: Dr. MADAY PÁL egyetemi docens. 
Adjunktus: Dr. BOTH ÖDÖN. 

Mezőgazdasági- és munkajogi tanszék. (Lenin krt. 50 sz. Tel.: 31-30.) 
Mb. tanszékvezető: Dr. NAGY LÁSZLÓ mb. egyetemi docens. 
Tanársegéd: Dr. SIMON YI SÁNDOR. 

Nemzetközi jogi tanszék. (Lenin krt . 50 sz. Tel.: 35-53.) 
Tanszékvezető: Dr. BUZA LÁSZLÓ egyetemi tanár. -
Tanársegéd: Dr. NAGY KÁROLY. 

Pénzügyi jogi tanszék. (Lenin krt. 50 sz. Tel.: 27-63.) 
Tanszékvezető: Dr. SZABÓ JÓZSEF egyetemi tanár. 
Mb. gyakorlatvezető: Dr. KOHLMANN FERENC. 

Polgári jogi tanszék. (Lenin krt . 50 sz. Tel.: 35-53.) 
Mb. tanszékvezető: Dr. PÓLAY ELEMÉR egyetemi tanár. 
Tanársegéd: Dr. NÉMETI LÁSZLÓ. 

Római jogi tanszék. (Lenin krt . 50 sz. Tel.: 35-53.) 
Tanszékvezető: Dr. PÓLAY ELEMÉR egyetemi tanár. 
Tanársegéd: Dr. TAKÁCS RÓZSA. 

Statisztikai tanszék. (Lenin krt . 50 sz. Tel.: 27-63.) 
Tanszékvezető: Dr. HORVÁTH RÓBERT egyetemi tanár. 
Tanársegéd: BALÁZS JÓZSEF. 

Idegen nyelvi 'lektorátus. (Táncsics M. u. 2. sz. Tel.: 35-60.) 
Lektorok: MATZKÓ LÁSZLÓ és PADLÁS JÁNOS. 

Kari könyvtár. (Lenin krt . 50. sz. Tel.: 27-63.) 
Dr. KELEMEN LÁSZLÓ tudományos főmunkatárs. 
NAGY SZILVESZTER könyvtáros. 

Dékáni hivatal. (Lenin krt . 50 sz. Tel.: 25-80.) 
Titkár: Dr. BÉRCZI IMRE. 
Főelőadó: BUJTÓ ANNA. 
Előadó: GARAI SÁNDORNÉ. 
Adminisztrátorok: Dr. BOKOR ISTVÁNNÉ és FARAGÓ TERÉZIA. 
Hivatalsegédek: CSISZÁR MIHÁLY. FARAGÓ GYULÁNÉ. GYÓLAI 
LÁSZLÓ. KISS JÓZSEFNÉ. MATUS ISTVÁNNÉ és MOLNÁR BÁLINT. 
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2. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAP 
(Táncsics Mihály u. 2 sz.) 

Tel.: 43-48, 40-74, 35-61, 35-72, 35-10, 40-05, 35-60, 43-44, 43-07, 40-84. 

Dékán: Dr. HALÁSZ ELÖD egyetemi tanár 
Fogad: hétfőn, kedden, csütörtökön 12—3-ig. 

.Dékánhelyettes: Dr. NYÍRI ANTAL egyetemi tanár 
Fogad: szerdán 12—l-ig. 

A) TÁJÉKOZTATÓ 
A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI RENDJÉRŐL. 

]. A karon az alábbi szakokon folyik az oktatás: 
a) magyar nyelv- és irodalom — történelem 
b) magyar nyelv- és irodalom — nyelvszak (francia, latin, német, olasz) 
c) nyelvszak — nyelvszak 
d) történelem — nyelvszak 
e) magyar nyelv- és irodalom — orosz nyelv- és irodalom (csak IV. éven.) 

2. Tanulmányi idő: 
az I—II. évesek részére 5 év (10 félév) 
a III—IV. évesek részére 4 év ( 8 félév) 

:3. Kötelező előadások és gyakorlatok: 
A hallgatók kötelesek a Függelékben előírt általánosan kötelező tárgyak, 
valamint szaktárgyak előadásán, szemináriumokon és gyakorlatokon 
részt venni. 

4. Kötelező kollokviumok: 
I—II. évfolyam. 
a) A hallgató köteles a felvett tárgyakból a IV. félév kivételével min-

den félévben legalább heti 12 órából kollokviumot tenni. 
b) A 12 órán belül a hallgató köteles szaktárgyaiból legalább heti 4—4 

órából kollokválni. Olyan szakból, amely több főrészből áll (pl. ma-
gyar: nyelvészet—irodalom, történelem: egyetemes történet—magyar 
történet) a hallgató köteles minden főrész valamely tárgyából minden 
félévben kollokválni. 

c) A hallgató a felvett szemináriumokból és gyakorlatokból minden- fél-
évben gyakorlati jegyet köteles szerezni. 

III—IV. évfolyam. 
A hallgatók a Függelékben előírt módon felvett tárgyakból minden 
félévben kötelesek kollokviumot, ill. gyakorlati jegyet szerezni. 

5. Szigorlatok: 
a) A hallgató a IV. és a VIII. félév elvégzése után szaktárgyaiból — a 

történelem szakos a IV. félév végén politikai gazdaságtanból is — 
szigorlatot köteles tenni. 

b) Szigorlatra csak az a hallgató bocsátható, aki a fent megjelölt tanul-
mányi kötelezettségének eleget tett. 

6. Szakdolgozat: 
Beadási határidő: 1958. április 30. 
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7. Államvizsga: (valamennyi szakon) 
a) Marxizmus-leninizmus 
b) Pedagógia és módszertan (mindkét szaktárgyból) 
c) Szakdolgozat megvédése. 

B) A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR NAPPALI TAGOZATÁNAK ÓRA-
RENDJE 

I. Marxizmus-leninizmus 

a) Politikai gazdaságtan Heti 4 óra. 
I. évf. magyar-tört. és idé-
gennyelv-történelem szak: kedden 8—10-ig és pénteken 

8—10-ig a VII. tanteremben. 
MUHI KÁLMÁN tanársegéd 

I. évf. magyar-nyelvszak, 
II- -: 

III- „ „ „ hétfőn 8—10-ig (kéthetenként) 
és csütörtökön 10—12-ig az 
V. tanteremben. 
BARANYAI RÓZA tanársegéd 

II. évf. magyar-tört. szak: kedden 8—10-ig és pénteken 
11—l-ig az V. tanteremben. 
DANY1 DEZSŐ tanársegéd 

b) Filozófiatörténet (III. éveseknek) Heti 2 óra. 
Szerdán 8—10-ig az V. tanteremben. 
KALOCSAI DEZSŐ docens. 

c) Dialektikus és történelmi materializmus (IV. éveseknek) Heti 4 óra. 
Hétfőn 8—10-ig és szerdán 
8—10-ig az I. tanteremben. 
K. TÖTH FERENC tanársegéd. 

II. Neveléstudomány és lélektan 

a) P e d a g ó g i a 
Pedagógia Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 

Dr. TETTAMANTI BÉLA egyetemi 
tanár. 

A tanítási óra elemzése (Magnetofon-technikával) Heti 2 óra. 
Később meghatározandó időben a Neveléstudományi és Lélektani Intézet 
könyvtárszobái ában. 

KUNSÁGI ELEMÉR adjunktus 
b) M ó d s z e r t a n 

A nyelvtanítás módszertana (III. éveseiknek) Kéthetenként 2 óra. 
Hétfőn 10—12-ig a IX. tanteremben. 

Dr. SZÖRÉNYI JÓZSEF megb. előadó. 
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Az. iradalomtanitás módszertana (III. éveseknek) Kéthetenként 2 óra. 
Hétfőn 10—12-ig a IX. tanteremben. 

ZSADÁNYI NAGY ÁRPÁD megb. 
előadó. 

A történelemtanítás módszertana (III. éveseknek) Kéthetenként 2 óra. 
Hétfőn 12—2-ig a IX. tanteremben. 

Dr. BÁNFALVI JŐZSEF megb. előadó. 
Az orosz nyelv és irodalomtanítás módszertana. Heti 1 óra. 
Később meghatározandó időben és helyen. 

e) L é l e k t a n 
Később megbízandó előadó 

Lélektan (I. éveseknek) Heti 2 óra. 
Pénteken 12—2-ig a VII. tanteremben. 
Lélektani kísérletek. Heti 2 óra. 
Később meghatározandó időben a Neveléstudományi és Lélektani Intézet 
laboratóriumában. 

KIRÁLY JÓZSEF adjunktus. 

III. Magyar nyelv és irodalom 

a) M a g y a r n y e l v é s z e t 
Magyar történeti alaktan (II. éveseknek) Heti 2 óra. 
Szombaton 10—12-ig a VI. tanteremben. 
Nyelvészeti szakszeminárium (IV. éveseknek) Heti 1 óra. 
Később meghatározandó időben a nyelvészeti szemináriumban. 

Dr. NYÍRI ANTAL egyetemi tanár. 
A mai magyar nyelv. (I. éveseknek) Heti 1 óra. 
Csütörtökön 12—l-ig a VI. tantéremben. 
A magyar személynévadás történetéből (Szakkollégium) Heti 2 óra. 
Később meghatározandó időben és helyen. 
Nyelvészeti szákszeminárium (IV. éveseknek) Heti 1 óra. 
Később meghatározandó időben a nyelvészeti szemináriumban. 

Dr. RÁCZ ENDRE docens 
Magyar nyelvtörténet (Alaktan) (III. éveseknek) Heti 2 óra. 
Csütörtökön 8—10-ig a IV. tanteremben. 
Nyelvemlékolvasás (Szakkollégium). Heti 2 óra. 
Később meghatározandó időben és helyen. 
Nyelvészet gyakorlat (II. éveseknek) Heti 1 óra. 

1. csoport: kedden 12—l-ig a nyelvészeti szemináriumban. 
- 2. „ csütörtökön 1—2-ig a IV. tanteremben. 

Nyelvészeti szeminárium (III. éveseknek) Heti 2 óra. 
Később meghatározandó időben és helyen. 

Dr. VELCSOV MÁRTONNÉ tanársegéd 
Nyelvtudományi alapismeretek (I. éveseknek) Heti 1 óra. 
Szerdán 10—11-ig a IV. tanteremben. 
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Nyelvészeti gyakorlat (I. éveseknek) Heti 1 óra. 
1. csoport: csütörtökön 10—11-ig a II. tanteremben 
2. ,. „ 11—12-ig a II. 
3. „ szerdán 11—12-ig a IV. „ 

BODNÁR FERENC tanársegéd 
b) F i n n u g o r n y e l v é s z e t 

Kalevala (Szövegolvasás, finnugor szempontú magyarázatokkal) (Azok-
nak, akik az I. félévben finnugor szakkolégiumot hallgattak.) Heti 2 óra. 
Később meghatározandó időben a nyelvészeti könyvtárban. 

Dr. NYÍRI ANTAL egyetemi tanár, 
mint helyettes 

Finnugor összehasonlító alaktan. (III. éveseknek) Heti 1 óra. 
Pénteken 10—11-ig a IV. tanteremben. 

Dr. VELCSOV MÁRTONNÉ tanársegéd 
Finn nyelv (II. éveseknek) Heti 1 óra. 
Csütörtökön 12—l-ig a II. tanteremben. 

BODNÁR FERENC tanársegéd 
c) M a g y a r i r o d a l o m 

Ady Endre és kora (III—IV. éveseknek) Heti 2 óra. 
Szerdán 12—2-ig a VI. tanteremben. 
Regényirodalmunk a XIX. és XX. században (Szakszeminárium) 
Heti 2 óra. Szerdán 3—5-ig a magyar irodalmi 1. szemináriumban. 

Dr. KIRÁLY ISTVÁN egyetemi tanár 
Bevezetés az irodalomtudományba (I. éveseknek) Heti 1 őrá. 
Kedden 1—2-ig a VI. tanteremben. 
Vörösmarty és kora (I—II. éveseknek) Heti 2 óra. 
Kedden 3—5-ig a VI. tanteremben. 
Magyar irodalomtörténeti szakszeminárium Heti 2 óra. 
Később meghatározandó időben és helyen. 

TÓTH DEZSŐ docens 
Magyar irodalomtörténeti szakszeminárium Heti 2 óra. 
Szerdán 3—5-ig a magyar irodalmi 2. szemináriumban. 

NACSÁDY JÓZSEF adjunktus 
Dugonics András és a magyar regény kezdetei (Szakkollégium) Heti 2 
óra. Később meghatározandó időben és hélyen. 
Irodalmi szeminárium (I—II. éveseknek). Heti 2 óra. 
Később meghatározandó időben és helyen.. 

KORDÉ IMRE tanársegéd 
Színházesztétika (Szakkollégium) Heti 2 óra. 
Később meghatározandó időben és helyen. 

KÁLMÁN LÁSZLÓ megb. előadó 
József Attila (Szakkollégium) Heti 2 óra. 
Később meghatározandó időben és helyen. 

SZABOLCSI GÁBOR megb. előadó 
d) V i l á g i r o d a l o m 

Világirodalom a XX. században (III—IV. éveseknek) Heti 2 óra. 
Csütörtökön 12—2-ig az V. tanteremben. 

NACSÁDY JÓZSEF adjunktus 
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Világirodalom a XVII. és XVIII. században (I—II. éveseknek) Heti 2 óra. 
Csütörtökön 8—10-ig a VI. tanteremben. 

KORDÉ IMRE tanársegéd 
Thomas Mann (Szakkollégium) Heti 1 óra. 
Később meghatározandó időben és helyen. 

Dr. HALÁSZ ELŐD egyetemi tanár 

IV. Történelem 

a) M a g y a r t ö r t é n e l e m 
Magyarország felszabadulása és népi demokráciánk története 1948-ig 
(IV. éveseknek) Heti 2 óra. 
Csütörtökön 8—10-ig az V. tanteremben. 
Történetírói iskolák 1871 után (Szakkollégium III. éveseknek) Heti 2 óra. 
Szerdán 5—7-ig a magyar történeti szemináriumban. 
Magyar történeti szakszeminárium (IV, éveseknek) Heti 2 óra. 
Szerdán 3—5-ig ugyanott. 

Dr. MÉREI GYULA egyetemi tanár 
Magyar történet az Árpádkorban (I. éveseknek) Heti 2 óra. 
Kedden 10—12-ig a VII. tanteremben. 
Magyar történet a XIV—XVI. században (II.. éveseknek) Heti 2 óra. 
Hétfőn 8—10-ig ugyanott. 

KARÁCSONYI BÉLA docens 
Magyar történet a XVII. században (II. éveseknek) Heti 2 óra. 
Szerdán 8—10-ig a II. tanteremben. 
.4 XVI—XVII. századi magyar történei forrásai (Szeminárium. II. éve-
seknek) Heti 2 óra. 
Csütörtökön 10—12-ig az egyetemes történeti szemináriumban. 
Thököly Imre szabadságharca (I —II. éveseknek) (Nem kötelező előadás) 
Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 

PAPP KÁROLY adjunktus 
Magyar történelem az abszolutizmus és dualizmus korában (III. évesek-
nek) Heti 2 óra. Pénteken 11—l-ig a VI. tanteremben. 
Magyar történeti szeminárium (III. éveseknek) Kéthetenként 4 óra. 
Szombaton 10—2-ig a magyar történeti szemináriumban. 

GAÁL ENDRE tanársegéd 
A XIII—XVI. századi magyar történet forrásai. (Szeminárium II. éve-
seknek) Heti 2 óra. Csütörtökön 10—12-ig a magyar történeti szeminá-
riumban. 

S. KISS ERZSÉBET tanársegéd 
b) E g y e t e m e s t ö r t é n e t 

Fejezetek Róma történetéből (I. éveseknek) Heti 2 óra. 
Szerdán 8—10-ig az egyetemes történeti szemináriumban. 

Dr. SZÁDECZKY-KARDOSS SAMU 
docens és CZUTH BÉLA tanársegéd 

Ókori egyetemes történeti szeminárium (I—II. éveseknek) Heti 2 óra. 
Később meghatározandó időben és helyen. 

CZÜTH BÉLA tanársegéd 
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Újkori egyetemes történelem (1850—1918-ig) (III. éveseknek) Heti 2 óra. 
Kedden 10—12-ig a VI. tanteremben. 
Az Északamerikai Egyesült Államok külpolitikája a függetlenségi hábo-
rútól az első világháború végéig (Szakkollégium III. éveseknek) Heti 1 óra. 
Szerdán 10—11-ig az egyetemes történeti szemináriumban. 

SZÉKELY LAJOS docens 
Európa története a XV.—XVI. században (II. éveseknek) Heti 2 óra. Ked-
den 10—12-ig az V. tanteremben. 
A középkori egyetemes történelem forrásaiból (Szeminárium II. évesek-
nek) Pénteken 3—5-ig áz egyetemes történeti szemináriumban. 

MEDZIBRODSZKY ENDRE adjunktus. 
Legújabbkori egyetemes történelem (IV. éveseknek) Heti 2 óra. Kedden 
12—2-ig az egyetemes történeti szemináriumban. 

NAGY LÁSZLÓ adjunktus 
Kelet-európai szocialista országok története a XVII. századig (II. évesek-
nek) Heti 2 óra. 
Hétfőn 11—l-ig az egyetemes történeti szemináriumban. 
Kelet-európai szocialista országok története a XVII. századtól a XIX. szá-
zad közepéig (III. éveseknek) Heti 2 óra. Kedden 8—10-ig a VI. tan-
teremben. 

GULYA KÁROLY tanársegéd 
Kelet-európai szocialista országok története a XIX. század közepétől 
1950-ig (IV. éveseknek) Heti 2 óra. Szerdán 10—12-ig a IX. tanteremben. 
Újkori egyetemes történeti szeminárium (III. éveseknek) Heti 2 óra. Ké-
sőbb meghatározandó időben és helyen. 

G. SOÓS KATALIN tanársegéd 
Legújabbkori egyetemes történeti szeminárium (IV. éveseknek, választ-
ható) Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 

VASS ISTVÁN tanársegéd 
c) T ö r t é n e t i s e g é d t u d o m á n y o k 

Bevezetés a történettudományba (I. éveseknek) Heti 2 óra. Hétfőn 12— 
2-ig a VII. tanteremben. 
Magyar oklevéltan szövegolvasással (I—II. éveseknek) (Nem kötelező gya-
korlat.) Heti 2 óra. Hétfőn 3—5-ig ugyanott. 

KARÁCSONYI BÉLA docens. 
Anonymus (Forrásgyakorlat I—II. éveseknek) (Nem kötelező gyakor-
lat.) Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Árpád-kori legendáink (Forrásgyakorlat I—II. éveseknek). (Nem köte-
lező gyakorlat.) Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 

KULCSÁR PÉTER gyakornok 

V. Idegen nyelvek és irodalmak 

a) F r a n c i a 
Francia irodalomtörténet (Le XVIII t! siecle) (II. éveseknek) Heti 2 óra. 
Hétfőn 12—2-ig a francia szemináriumban. 

Dr. KOLTAY-KASTNER JENŐ 
egyetemi tanár 
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Francia leíró nyelvtan (II. éveseknek) Heti 2 óra. Szombaton 8—10-ig 
a francia szemináriumban. 
Francia irodalomtörténet (L'époque classique) (I. éveseknek) Heti 2 óra. 
Hétfőn 12—2-ig á IV. tanteremben. 
Francia irodalmi szeminárium (I. éveseknek) Heti 1 óra. Kedden 12— 
l - ig a francia szemináriumban. 
Francia irodalmi szeminárium (II. éveseknek) Heti 1 óra. Hétfőn 11— 
12-ig a IV. tanteremben. 

Dr. MADÁCSY LÁSZLÓ docens 
Francia leíró nyelvtan (I. éveseknek) Heti 2 óra. Pénteken 8—10-ig a 
francia szemináriumban. 
Francia nyelvészeti szeminárium (I. éveseknek) Heti 1 óra. Pénteken 4— 
5-ig ugyanott. 
Francia nyelvészeti szeminárium (II. éveseknek) Heti 1 óra. Pénteken 
3—4-ig ugyanott. 
Francia nyelvgyakorlat (II. éveseknek) Heti 2 óra. Szerdán 5—7-ig 
ugyanott. 
A francia nép története (I—II. éveseknek) Heti 1 óra. Csütörtökön 3— 
4—ig ugyanott. 
Franciaország földrajza (I—II. éveseknek) Heti 1 óra. Csütörtökön 4—5-ig 
ugyanott. 

BAKOS FERENC adjunktus. 
Francia nyelvgyakorlat (I. éveseknek) Heti 4 óra. Hétfőn 10—12-ig és 
pénteken 10—12-ig a francia szemináriumban. 
Francia irodalmi szövegolvasás (Explication de texte) (I. éveseknek) Heti 
2 óra. Hétfőn 3—5-ig a francia szemináriumban. 
Francia irodalmi szövegolvasás (Explication de texte) (II. éveseknek) 
Heti 4 óra. Kedden 10—12-ig ugyanott, pénteken 4—6-ig a VII. tan-
teremben. 

MUCSI JÓZSEF adjunktus. 
L a t i n 

A római irodalom Livius Andronicustól Luciliusig (I—II. éveseknek) 
Heti 2 óra. Pénteken 5—7-ig az egyetemes történeti szemináriumban. 
A római vallástörténet korszakai (I—II. éveseknek) Heti 2 óra. Hétfőn 
5—7-ig az ókori történeti tanulószobában. 

Dr. SZÁDECZKY-KARDOSS SAMU 
docens 

Latin szeminárium (I—II. éveseknek) Heti 2 óra. Kedden 5—7-ig az egye-
temes történeti szemináriumban. 

Dr. SZÁDECZKY-KARDOSS SAMU 
docens és Dr. VISY JÓZSEF megb. 
előadó. 

Az összetett mondatok tana a latinban (I—II. éveseknek) Heti 2 óra. 
Pénteken-8—10-ig az egyétemes történeti szemináriumban. 
Szemelvények Ovidius Fasti-jából és Metamorphoses-éből (Auctorolva-
sás I—II. éveseknek) Heti 2 óra. Hétfőn 3—5-ig az ókori történeti tanuló-
szobában. 
Cicero in Catilinam I. (Auctorolvasás. I—II. éveseknek) Heti 1 óra. Ké-
sőbb meghatározandó időben és helyen. 
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Livius nyelvi sajátosságai (Szakkollégium) Heti 2 óra. Szombaton 8— 
10-ig az ókori történeti tanulószobában. 

Dr. SZŐTS JENŐ adjunktus 
Részletek Caesar De bello civili-jéből (Auctorolvasás I—II. éveseknek) 
Heti 1 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
A principátus történetéből (I—II. éveseknek) Heti 2 óra. Pénteken 3— 
5-ig az ókori történeti tanulószobában. 
Görög nyelv kezdőknek (I. éveseknek) Heti 2 óra. Pénteken 10—12-ig 
ugyanott. 
Görögi nyelv kezdőknek (II. éveseknek) Heti 1 óra. Pénteken 12—l-ig 
ugyanott. 
Görögi nyelv haladóknak (II. éveseknek) Heti 1 óra. Később meghatáro-
zandó időben és helyen. 

Dr. VISY JÓZSEF megb. előadó 
c) N é m e t 

A középfelnémet irodalom (II. éveseknek) Heti 2 óra. Szerdán 10—12-ig 
a VII. tanteremben. 

Dr. HALÁSZ ELŐD egyetemi tanár 
Bevezetés a német irodalomtörténetbe (I. éveseknek) Heti 2 óra. Szer-
dán 12—2-ig a VII. tanteremben. 
A XVII. század német irodalma (Szakkollégium) Heti 2 óra. Később meg-
határozandó időben és helyen. 
Német irodalmi szeminárium (II. éveseknek) Heti 2 óra. Később meg-
határozandó időben és helyen. 
Leíró német nyelvtan (Alaktan) (I—II. éveseknek) Heti 2 óra. Szerdán 
3—5-ig a VII. tanteremben. 

BERCZIK ÁRPÁD docens 
A német nép története a napoleoni háborúktól napjainkig (I—II. éve-
seknek) Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Európa németlakta területének földrajza (Ausztria és Svájc) (I—II. éve-
seknek) Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Német nyelvgyakorlat (I. éveseknek) Heti 2 óra. Hétfőn 5—7-ig a ma-
gyar irodalmi 1. szemináriumban. 
Német nyelvgyakorlat (II. éveseknek) Heti 2 óra. Pénteken 8—10-ig a 
IX. tanteremben. 
Német beszédgyakorlatok (Levelező hallgatóknak) Heti 2 óra. Később 
meghatározandó időben és helyen. 

RÁCZ MIKLÓS adjunktus 
Német nyelvgyakorlat (I. éveseknek) Heti 3 óra. Később meghatározandó 
időben és helyen. 
Német nyelvgyakorlat (II. éveseknek) Heti 3 óra. Később maghatáro-
zandó időben és helyen. 

RAABE, ANNEMARIE megb.- előadó 
d) 0 1 a s z 

Olasz irodalom (La letteratura italiana del secolo XVIII.) (I. éveseknek) 
Heti 2 óra. Hétfőn 10—12-ig az olasz szemináriumban. 
Olasz irodalom (La letteratura italiana dopo il 1870) (II. éveseknek) 
Heti 2 óra. Szerdán 10—12-ig ugyanott. 

4(1 



Olasz irodalmi szeminárium. (II. éveseknek) Heti 1 óra. Később megha-
tározandó időben és helyen. 

Dr. KOLTAY-KASTNER JENŐ 
egyetemi tanár 

Az olasz nyelv alaktana (I. éveseknek) Heti 2 óra: Pénteken 5—7-ig az 
olasz szemináriumban. 
Olasz nyelvészeti szeminárium (I. éveseknek) Heti 1 óra. Pénteken 4— 
5-ig ugyanott. 
Az olasz nyelv mondattana (II. éveseknek) Heti 2 óra. Kedden 5—7-ig 
a VII. tanteremben. 
Olasz nyelvi szeminárium (II. éveseknek) Heti 1 óra. Hétfőn 5—6-ig az 
olasz szemináriumban. 
Olaszország története (I—II. éveseknek) Heti 1 óra. Csütörtökön 3—4-ig 
ugyanott. 
Olaszország földrajza (I—II. éveseknek) Heti 1 óra. Csütörtökön 4—5-ig 
ugyanott. 

BENEDEK NÁNDOR tanársegéd 
Olasz nyelvgyakorlat (I. éveseknek) Heti 4 óra. Kedden 5—7-ig az olasz 
szemináriumban, és szerdán 5—7-ig a IV. tanteremben. 
Olasz nyelvgyakorlat (II. éveseknek) Heti 2 óra. Pénteken 8—10-ig a IV. 
tanteremben. 
Olasz szövegolvasás (II. éveseknek) Heti 2 óra. Szerdán 3—5-ig az olasz 
szemináriumban. 

Dr. TÍMÁR LAJOSNÉ nyelvtanár 
Olasz irodalmi szeminárium (I. éveseknek) Heti 1 óra. Pénteken 3—4-ig 
az olasz szemináriumban. 
Olasz szövegolvasás (I. éveseknek) Heti 2 óra. Pénteken 8—10-ig 
ugyanott. 
Olasz szövegolvasás (II. éveseknek) Heti 2 óra. Szerdán 5—7-ig ugyanott. 

Dr. GÖMÖR BÉLÁNÉ megb. előadó 
e) O r o s z (IV. éveseknek) 

Orosz történeti nyelvtan Heti 2 óra. Kedden 8—10-ig a VIII. tanteremben. 
Orosz történeti nyelvtani gyakorlat Heti 1 óra. Csütörtökön 10—11-ig 
ugyanott. 
Ószláv nyelv Heti 1 óra. Csütörtökön 11—12-ig. Ugyanott. 
Orosz nyelvészeti szakszeminárium Heti 1 óra. Hétfőn 12—l-ig ugyanott. 

PETE ISTVÁN tanársegéd 
A 30-as és 40-es évek szovjet irodalma Heti 2 óra. Csütörtökön 8—10-ig 
a VIII. tanteremben. 
Orosz irodalmi szakszeminárium Heti 2 óra. Kedden 10—12-ig ugyanott. 

TÖTH BÉLÁNÉ tanársegéd 
Orosz beszédgyakorlat Heti 2 óra. Hétfőn 10—12-ig a VIII. tanteremben. 

SONKOLY PÁL tanársegéd 

VI. Néprajz 

Magyar népi epika Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 
Szeged néprajza (Szemináriumi gyakorlatok) Heti 2 óra. Később meg-
határozandó időben és helyen. 

Dr. BÁLINT SÁNDOR egyetemi tanár 
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VII. Kötelező és fakultatív nyelvoktatás 

a) Angol nyelv kezdőknek Heti 2 óra. Hétfőn 3—5-ig a VI. tanteremben. 
Angol nyelv középhaladóknak Heti 2 óra. Hétfőn 5—7-ig ugyanott. 
Angol nyelv haladóknak Heti 2 óra. Pénteken 5—7-ig ugyanott. 
Angol szövegolvasás (Volt haladóknak) Heti 2 óra. Pénteken 3—5-ig 
ugyanott. 

Dr. RAKONCZAI JÁNOS vezető 
nyelvtanár 

b) Francia nyelv kezdőknek. Heti 2 óra. Hétfőn 5—7-ig a VII. tan-
teremben. 

Dr. BENCZE GYÖRGYNÉ nyelvtanár 

c) Latin nyelv kezdőknek (I. éves történelem szakosoknak) Heti 2 óra. 
Pénteken 10—12-ig az egyetemes történeti szemináriumban. 

Latin nyelv haladóknak (II. éves, latinból nem érettségizett történelem 
szakosoknak) Heti 2 óra. Szerdán 10—12-ig a II. teremben. 

Dr. SZÖTS JENŐ adjunktus 
Latin nyelv (I. éves, latinból érettségizett történelem szakosoknak) 
Heti 2 óra. Pénteken 10—12-ig a magyar történeti szemináriumban. 

Dr. PELLE PÁL megb. előadó 
Latin nyelv (I—II. éves francia, német, olasz szakosoknak) Heti 2 
óra. Később meghatározandó időben és helyen. 

BENEDEK NÁNDOR tanársegéd 
d) Német nyelv kezdőknek Heti 2 óra. Pénteken 3—5-ig a IV. tan-

teremben. 
DEUTSCH JUDIT nyelvtanár 

Német nyelv haladóknak. Heti 2 óra Hétfőn 3—5-ig a IV. tan-
S. HEKSCH ÁGNES nyelvtanár 

e) Olasz nyelv kezdőknek Heti 2 óra. Pénteken 3—5-ig a II. tanteremben. 
Olasz nyelv haladóknak Heti 2 óra. Pénteken 5—7-ig ugyanott. 

Dr. TÍMÁR LAJOSNÉ nyelvtanár 
f) Orosz nyelv (I. éves magyar-történelem nyelvszakosoknak) 

Heti 2 óra. 
1. csoport: szerdán 11—l-ig a VIII. tanteremben. 

Dr. BENCZE GYÖRGYNÉ nyelvtanár 
2. csoport: szerdán 11—l-ig a magyar irodalmi 1. 
3. hétfőn 10—12-ig a II. tanteremben. 
4. kedden 8—10-ig a IV. tanteremben. 

DEUTSCH JUDIT nyelvtanár 
5. csoport: kedden 8—10-ig a II. tanteremben. 

SONKOLY PÁL tanársegéd. 
Orosz nyelv (II. éves magyar-történelem—nyelvszakosoknak) 
Heti 2 óra. 

1. csoport: pénteken 8—10-ig a II. tanteremben. 
2. „ kedden 8—10-ig a IX. tanteremben. 



Orosz nyelv (III. éves magyar-történelem-nyelvszakosoknak) 
Heti 2 óra. 
1. csoport: hétfőn 3—5-ig a IX. tanteremben. 
2. „ kedden 3—5-ig ugyanott. 

Dr. BENCZE GYÖRGYNÉ nyelvtanár 
g) Román nyelv Heti 2 óra. Pénteken 3—5-ig a IX. tanteremben. 

Dr. BENGZE GYÖRGYNÉ nyelvtanár 
h) Szerb, horvát nyelv Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és 

helyen. 
Dr. VESZELOVSZKI DEZSÖNÉ megb. 

előadó 
i) Szlovák nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. 

DRIEN KÁROLY megb. előadó 

VIII. Közérdekű előadások 
Művészeti stílusok és technikák Heti 2 óra. Kedden 5—7-ig a IV. tan-
teremben. 

Dr. LEHEL ISTVÁN megb. előadó 

IX. Testnevelés 
I. és II. éveseknek kötelező. Heti 2 óra. Később megállapítandó időben és helyen. 

SZABÓ ILONA és SZARVAS 
VILMOS testnevelő tanár 

D) FÜGGELÉK 

A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI RENDJÉVEL KAPCSO-
LATOS ALAPVETŐ KÉRDÉSEK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 

I—II. évfolyam 

Á l t a l á n o s a n k ö t e l e z ő t á r g y a k 

3. Marxizmus-leninizmus 
A) Történelem szakos hallgatók számára kötelező: 

a) Politikai gazdaságtan 4 félév, az I. szigorlat előtt (az I—II. évben). 
E tárgyból az I. szigorlat keretében a hallgató szigorlatot köteles 
tenni, továbbá 2 alkalommal kollokválni köteles. Az 1957/58. tanév-
ben II. éves hallgatók részére csak 2 félév kötelező. 

B) Nem történelem szakos hallgatók számára kötelező: 
a) Politikai gazdaságtan 2 félév, az I. szigorlat előtt (az I. évben). E tárgy-

ból a hallgató — mindkét félév anyagából — kollokválni köteles. 
2. Modern nyelvek 

a) A hallgató orosz nyelvből az I. szigorlatig, egy szabadon választott 
második modern nyelvből a II. szigorlatig vizsgát köteles tenni. 

b) A modern nyelv- és irodalom szakos hallgatók a második modern 
nyelvből nem kötelesek vizsgát tenni. 
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c).Az 1957/58. tanévben II. éves hallgatók a nyelvi vizsgál az V.. illetve 
a IX. félév végéig kötelesek letenni. 

3. Pedagógiai tárgyak 
a) Logika 1. félév, az I. félévben. E tárgyból a hallgató kollokválni kö-

teles. 
b) Általános lélektan 1. félév, az I. szigorlat előtt. E tárgyból a hallgaté 

kollokviumot köteles tenni. 

Kötelező előadások, szemináriumok és gyakorlatok: 
I. S z i g o r l a t e l ő t t h a l l g a t a n d ó : 
1. Magyar nyelv és irodalom szak 
A) Nyelvészei 

a) Nyelvtudományi alapismeretek 
b) A mai magyar nyelv 
c) Történeti hangtan; nyelvemlékek, helyesirástörlénet 
d) Történeti alaktan 
e) Finn nyelv. Nyelvrokonaink 
f) Finnugor hangtan 
g) Nyelvészeti gyakorlatok (heti 1—1 órában) 

1 félév 
2 félév 
1 félév 
1 félév 
2 félév 
1 félév 
4 félév 

1. félév 
1 félév 
4 félév 
2 félév 
2 félév 

B) Irodalom 
a) Irodalomelméleti alapismeretek 
b) Folklór 
c) Magyar irodalomtörténet 1848-ig 
d) Világirodalom a francia forradalomig 
e) Irodalomtörténeti szeminárium 

2. Történelem szak 
a) A történelem tárgya, módszere, a segédtudományok 

elemei 
b) Magyarország története 1711-ig 
c) Ókori egyetemes történet 
d) Középkori egyetemes történet 1640-ig (ebből legalább 

1 félév Kelet-Európa története a XVIII. sz. elejéig 
e) Régészet (heti 1 órában) 
f) Tárgyi néprajz (heti 1 órában) 
g) Magyar történeti szeminárium 
h) Ókori- és középkori egyetemes történeti szeminárium 1-
i) Latin nyelv; különös tekintettel az Ókori- és közép-

kori történet latin nyelvű forrásaira; 
(Latin érettségivel nem rendelkezők részére) 

Megjegyzések: 
a) A latin nyelv c. tárgyból a halig, a V. félév végéig vizsgát köteles tenni. 
b) A történelem tárgya, módszere, a segédtudományok elemei, valamint 

A történetírás története c. tárgyakból a hallgató 1—1 alkalommal 
kollokviumot köteles tenni. 

3. Francia nyelv és irodalom szak 
a) Francia leíró nyelvtan 
b) Francia irodalomtörténet (XVII-
c) A francia nép története 

2 félév 
3 félév 
2 félév 

3 félév 
1 félév 
1 félév 
2 félév 

-1 félév 

2 félév 
4 félév 

-XVIII. század) 
4 félév 

'4 félév 
2 félév 
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d) Franciaország földrajza 2 félév 
e) Nyelvészeti és irodalomtörténeti szeminárium 2 félév 

Megjegyzések: 
a) Azok a hallgatók, akik latin érettségivel nem rendelkeznek, az első 

szigorlatig latin nyelvi vizsgát kötelesek tenni. 
b) A francia nép története és a Franciaország földrajza c. tárgyakból 

a hallgatók az első szigorlatig kollokviumot kötelesek tenni. 
c) A hallgató francia nyelvtudásának fejlesztése érdekében köteles — a 

tanszék állal meghatározott mértékben — nyelvgyakorlatokon részt 
venni. 

4. Latin nyelv- és irodalom szak 
a) Leíró latin nyelvtan 3 félév 
b) Latin nyelvészet 1 félév 
c) Görög nyelv * 2 félév 
d) Latin auctorolvasás 4 félév 
e) Római irodalomtörténet 2 félév 
f) Antik vallástörténet és mitológia 1 félév 
g) ókor i történelem 3 félév 
h) Latin nyelvészeti és irodalomtörténeti szeminárium 2 félév 

5. Nemei nyelv és irodalom szak 
a) Leíró német nyelvtan 4 félév 
b) Bevezetés a német irodalomtörténetbe 2 félév 
c) Német irodalomtörténet (a kezdetektől 1700-ig) 2 félév 
d) A német nép története 2 félév 
e) Európa németlakta területeinek földrajza 2 félév . 
f) Nyelvészeti és irodalomtörténeti szeminárium 4 félév 

Megjegyzések: 
a) Azok a hallgatók, akik latin érettségivel nem rendelkeznek, a II. szi-

gorlatig a latin nyelv alapjaiból vizsgát kötelesek tenni. 
b) A német nép története és az Európa németlakta területeinek föld-

rajza c. tárgyakból a hallgató az I. szigorlatig kollokválni köteles. 
e) A hallgató német nyelvtudásának fejlesztése érdekében köteles — a 

tanszék által meghatározott mértékben — nyelvgyakorlatokon részt venni. 
6. Olasz nyelv- és irodalom szak 

a) Olasz leíró nyelvtan 4 félév 
b) Olasz irodalomtörténet (a XVIII. sz. közepétől napja-

inkig) 4 félév 
c) Az olasz nép története 2 félév 
d) Olaszország földrajza 2 félév 
e) Nyelvészeti és irodalomtörténeti szeminárium 2 félév 

Megjegyzések: 
a) Azok a hallgatók, akik latin érettségivel nem rendelkeznek, az I. szi-

gorlatig latin nyelvi vizsgát kötelesek tenni. 
b) Az olasz nép története és az Olaszország földrajza c. tárgyakból a 

hallgató az I. szigorlatig kollokviumot köteles tenni. 
c) A hallgató olasz nyelvtudásának fejlesztése érdekében köteles — a 

tanszék által meghatározott mértékben — nyelvgyakorlatokon részt 
venni. 
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III—IV. évfolyam: 

Az V—VI—VII. félévben a hallgatók egyes tárgyakat csak meghatáro-
zott számú félévben kötelesek felvenni és azokból a megfelelő félévben 
kollokválni (legalább heti 10 óra anyagából kötelező a kollokvium). 
Filozófia történet (III. évf.) 2 félévben 
Dialektikus és történeti materializmus (IV. évf.) 1 félévben 
Magyar nyelvtörténet és finnugor nyelvészet 3 félévben 
Magyar irodalomtörténet 2 félévben 
Világirodalom 1 félévben 
Magyar történelem 2 félévben 
Egyetemes történelem . 2 félévben 
A Kelet-európai szocialista országok története 1 félévben 
Szakkollégium (magyar v. történeti tárgyú) 3 félévben 
A többi előadás (ún. általános tárgyak, szakmódszertan, esztétika) felvé-
tele kötelező. Az Esztétika c. tárgyból nem kell kollokválni (e tárgy anya-
gát a VIII. félévi szigorlaton fogják számon kérni). 
Nyelvészeti gyakorlat 3 félévben 
Szeminárium v. szakszeminárium 3 félévben 
Orosz nyelv (III. évf. számára kötelező, évvégén nyelvvizsga). 
A VIII. félévben valamennyi szak részére a meghirdetett előadások fe l -
vétele kötelező. 

C) A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR INTÉZETEI 

1. Neveléstudományi és Lélektani Intézet 
Igazgató Dr. TETTAMANTI BÉLA egyetemi 

tanár, tanszékvezető 
Adjunktusok KIRÁLY JÖZSEF 

KUNSÁGI ELEMÉR 
Hivatalsegéd MIKLÖS JÓZSEFNÉ 

2. Magyar Nyelvtudományi Intézet 
Igazgató 

Docens 
Tanársegédek 

3. Finnugor Nyelvtudományi Intézet 
Igazgató 

4. I. Irodalomtörténeti Intézet 
Igazgató 
Adjunktus 
Tanársegéd 

Dr. NYÍRI ANTAL egyetemi tanár, 
tanszékvezető 

Dr. RÁCZ ENDRE 
BODNÁR FERENC 
Dr. VELCSOV MÁRTONNÉ 

Dr. MÉSZÖLY GEDEON egyetemi 
tanár, tanszékvezető 

TÖTH DEZSŐ docens, tanszékvezető 
KESERŰ BÁLINT 
KORDÉ IMRE 
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5. II. Irodalomtörténeti Intézet 
Igazgató 

Docens 
Adjunktusok 

Tanársegéd 
Gyakornok 
Könyvtáros 
Adminisztrátor 
Hivatalsegédek 

6. Magyar Történeti Intézet 
Igazgató 

Docens 
Adjunktus 
Tanársegédek 

Gyakornokok 

Adminisztrátor 

7. Egyetemes Történeti Intézel 
Megb. igazgató 

Adjunktusok 

Tanársegédek 

8. Ókori Történeti Intézet 
Igazgató 

Tanársegéd 
Adminisztrátor 
Hivatalsegédek 

Dr. KIRÁLY ISTVÁN egyetemi tanár.. 
tanszékvezető 

Dr. PÖSA PÉTER 
KRAJKÖ ANDRÁS 
NACSÁDY JÓZSEF 
KISS LAJOS 
ILIA MIHÁLY 
SÁNTA ISTVÁN 
GURSZKY ISTVÁNNÉ 
ILIA PÁLNÉ 
MAJOROS JÓZSEFNÉ 

Dr. MÉREI GYULA egyetemi tanár, 
tanszékvezető 

KARÁCSONYI BÉLA 
PAPP KAROLY 
GAÁL ENDRE 
SONKOLY PÁLNÉ 
VASS ISTVÁN 
KULCSÁR PÉTER 
MUCSI ERZSÉBET 
Dr. SZARKA JÁNOSNÉ 

SZÉKELY LAJOS docens, megb. 
tanszékvezető 

MEDZIBRODSZKY ENDRE 
NAGY LÁSZLÓ 
GULYA KÁROLYNÉ 
GULYA KÁROLY 

Dr. SZÁDECZKY-KARDOSS SAMU 
docens, tanszékvezető 

CZUTH BÉLA 
GÍÖRÖG LAJOSNÉ 
BADÉNYI ISTVÁN 
DOBÓ ILLÉSNÉ 

9. Germán Nyélvek és Irodalmak Intézete 
Igazgató Dr. HALÁSZ ELÖD egyetemi tanár, 

tanszékvezető 
Docens Dr. BERCZIK ÁRPÁD 
Adjunktus RÁCZ MIKLÓS 

10. Klasszika Filológiai Intézet 
Megb. igazgató 

Adjunktus 

Dr. SZÁDECZKY-KARDOSS SAMU 
docens, megb. tanszékvezető 

Dr. SZŐTS JENŐ 
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11. Román Nyelvek és Irodalmak In 
Igazgató 

Docens 
Adjunktusok 

Tanársegéd 
Adminisztrátor 

12. Orosz nyelvi és Irodalmi Intézet 
Megb. igazgató 

Tanársegédek 

Adminisztrátor 
Hivatalsegédek 

13. Néprajzi Intézet 
Igazgató 

14. Idegennyelvi Lektorátus. 
Vezető nyelvtanár 
Nyelvtanárok 

Dr. KOLTAY-KASTNER JENŐ 
egyetemi tanár, tanszékvezető 

Dr. MADÁCSY LÁSZLÓ 
BAKOS FERENC 
MUCSI JÓZSEF 
BENEDEK NÁNDOR 
DZUBAY MIKLÓSNÉ 

Dr. RAKONCZAI JÁNOS vezető 
nyelvtanár 

PETE ISTVÁN 
SONKOLY PÁL 
TÓTH BÉLÁNÉ 
MOLNÁR FERENCNÉ ' 
1ÖTH LAJOSNÉ 
ZAMBÓ IMRÉNÉ 

Dr. BÁLINT SÁNDOR egyetemi tanár, 
tanszékvezető 

Dr. RAKONCZAI JÁNOS 
Dr. BENCZE GYÖRGYNÉ 
DEDTSCH JUDIT 
Dr. TÍMÁR LAJOSNÉ 

Dékáni Hivatal 
Kari t i tkár 
Főelőadó 
Adminisztrátorok 

Hivatalsegéd 

GÁBRIS JÖZSEF 
FÁBIÁN PÁLNÉ 
MOLL JÁNOSNÉ 
Dr. KOPASZ ISTVÁN 
KORÉNYI LÁSZLÓNÉ 
TÓTH FERENC 

3. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 
(Aradi Vértanúk tere 1. sz. T.: 23-60) 

Dékán: DR. WAGNER RICHÁRD tanszékvezető egyetemi tanár. 
Fogad: Hétfő, kedd, csütörtök 13—14 óráig. 

Dékánhelyettes: DR. SZALAY LÁSZLÓ docens. 
Fogad: hétfő, csütörtök és péntek déli 12—13-ig a Természettudományi 
Kar Dékáni Hivatalában. 
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A) TÁJÉKOZTATÓ 
A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI RENDJÉRŐL 

1. A Karon a következő szakokon lehet tanári képesítést szerezni: 
matematika-fizika szak 

tanulmányi idő az I. és II. éveseknek 5 év (10 félév) 
„ „ a III. és IV. éveseknek 4 év ( 8 félév) 

matematika-ábrázoló geometria szak 
tanulmányi idő az I. éveseknek 5 év (10 félév) 

kémia-fizika szak 
tanulmányi idő az I. éveseknek 5 év (10 félév) 

biológia-kémia szak 
tanulmányi idő az I. és II. éveseknek 5 év (10 félév) 

biológia-földrajz szak 
tanulmányi idő az I. és II. éveseknek 5 év (10 félév) 

,, „ a III. éveseknek 4 év ( 8 félév) 
Vegyes (tanári és nem tanári) képesítést 
a következő szakon lehet a Karon szerezni: 

matematika-alkalmazott matematikus szak 
tanulmányi idő a III. és IV. éveseknek 4 év ( 8 félév) 

A Karon még a következő nem tanári szakon lehet képesítést szerezni: 
vegyész szak 

tanulmányi idő az I. és II. éveseknek 5 év (10 félév) 
,. „ a III. és IV. éveseknek 4 és fél év (9 félév) 

2. A jelen tanévre kötelezően előírt előadásokat és gyakorlatokat a Tan-
rend alapján kell a leckekönyvbe felvenni. 
A kötelezően előírt tárgyakon kívül minden hallgató ajánlatos speciál-
kollégiumot és bármilyen idegen nyelvet is felvehet. 

3. Azokat a tárgyakat, amelyekből a II. félév végén kollokvium, szigor-
lat vagy gyakorlati jegy lesz, később hirdetményben fogja a Dékáni Hi-
vatal közölni. 

4. Szakdolgozatot e félévben egyik szak végző hallgatóinak sem kell ké-
szítenie. 

Í5. Államvizsgát minden szakon Marxizmus-leninizmusból, Pedagógiából 
és a két szaktárgyból kell tenni. 

B) TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR NAPPALI TAGOZATÁNAK ÓRARENDJE 

I. TANREND 
MATEMATIKA-ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIA SZAK 

I. évfolyam 

Dialektikus és történelmi materializmus, heti 2 óra. 
Előadó: KUCZIK ISTVÁN tanársegéd, szerda d.e. 11—l-ig a Bolyai Inté-
zet I. sz. tantermében. 



Logika, heti 2 óra. 
Előadó: KATONA PÉTER tanársegéd, kedd d. e. 8—10-ig a Bolyai Intézet 
I. sz. tantermében. 

Orosz nyelv, heti 2 óra. 
Előadó: TÁBI TIBOR nyelvtanár, csütörtök déli 12—2-ig a Bolyai In té -
zet 1. sz. tanulójában. 

Analízis, heti 4 + 4 óra. 
Előadó: KALMÁR LÁSZLÓ egyetemi tanár, csütörtök d. e. 10—12-ig és. 
péntek d. e. 11—l-ig a Bolyai Intézet I. sz. tantermében. 
Gyakorlatvezető: DURST ENDRE gyakornok, hétfő d. u. 4—6-ig, szerda 
d. e. 8—9-ig és péntek d. e. 8—9-ig a Bolyai Intézet 3. sz. tanulójában. 

Algebra és számelmélet, heti 4 + 2 óra. 
Előadó: SZENDREI JÁNOS adjunktus, csütörtök és szombat d. e. 8—10-ig 
a Bolyai Intézet I. sz. tantermében. 
Gyakorlatvezető: CSÁKÁNY BÉLA tanársegéd, hétfő d. e. 9—11-ig a Bo-
lyai Intézet 3. sz. tanulójában. 

Bevezetés a Gemetriába, heti 4 + 2 óra. 
Előadó: MOÓR ARTÜR adjunktus, szerda és péntek d. e. 9—11-ig a Bo-
lyai Intézet I. sz. tantermében. 
Gyakorlatvezető: KÁLLAI ISTVÁN tanársegéd, hétfő d. e. 11—l-ig a Bo-
lyai Intézet 3. sz. tanulójában. 

Ábrázoló geometria, heti 2 + 2 óra. 
Előadó: SZÁSZ GÁBOR adjunktus, kedd d. e. 11—l-ig a Bolyai Intézet, 
rajztermében. 
Gyakorlatvezető: CSŰRINÉ PAÁR PIROSKA tanársegéd, szerda d. u.. 
4—6-ig a Bolyai Intézet rajztermében. 

Kísérleti fizika, heti 4 óra. 
Előadó: DOMBI JÓZSEF adjunktus, hétfő d. u. 2—4-ig, kedd d. e. 10— 
11-ig és szerda d. u. 6—7-ig a Kísérleti Fizikai Intézet tantermében. 

Testnevelés, heti 1 óra. 
Később megállapítandó időben és helyen. 

. MATEMATIKA-FIZIKA SZAK 
I. évfolyam 

Dialektikus és történelmi materializmus, heti 2 óra. 
Előadó: KUCZIK ISTVÁN tanársegéd, szerda d. e. 11—l-ig a Bolyai I n -
tézet I. sz. tantermében. 

Logika, heti 2 óra. 
Előadó: KATONA PÉTER tanársegéd, kedd d. e. 8—10-ig a Bolyai Inté-
zet I. sz. tantermében. 

Orosz nyelv, heti 2 óra. 
Előadó: GURSZKY ISTVÁN nyelvtanár, az 1. csoportnak csütörtök déli 
12—2-ig a Bolyai Intézet 3. sz. tanulójában, DANI MIHÁLY nyelvtanár 
a 2. csoportnak, csütörtök déli 12—2-ig a Bolyai Intézet 2. sz. tanuló-
jában. 
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Analízis, heti 4 + 4 óra. 
Előadó: KALMÁR LÁSZLÓ egyetemi tanár, csütörtök d. c\ 10—12-ig és 
péntek d. e. 11—l-ig a Bolyai Intézet I. sz. tantermében. 
Gyakorlatvezetők: CSÜRINÉ PAÁR PIROSKA tanársegéd az 1. csoport-
nak hétfő d. e. 11—l-ig és szombat d. e. 10—12-ig a Bolyai Intézet 1. sz. 
tanulójában, BAKOS TIBOR adjunktus a 2. csoportnak hétfő d. e. 9 - 1 1 -
ig és szombat d. e. 10—12-ig a Bolyai Intézet 2. sz. tanulójában. 

Algebra és számelmélet, heti 4 + 2 óra. 
Előadó: SZENDREI JÁNOS adjunktus, csütörtök és szombat d. e. 8—10-
ig a Bolyai Intézet I. sz. tantermében. 
Gyakorlatvezető: CSÁKÁNY BÉLA tanársegéd az 1. csoportnak hétfő 
d. u. 3—5-ig a Bolyai Intézet 1. sz. tanulójában, a 2. csoportnak hétfő d. u. 
11—l-ig a Bolyai Intézet 2. sz. tanulójában. 

Bevezetés a geometriába, heti 4 + 2 óra. 
Előadó: MOÓR ARTÜR adjunktus, szerda és péntek d. e. 9—11-ig a Bo-
lyai Intézet I. sz. tantermében. 
Gyakorlatvezető: KÁLLAI ISTVÁN tanársegéd az 1. csoportnak hétfő 
d. u. 5—7-ig a Bolyai Intézet 1. sz. tanulójában, a 2. csoportnak hétfő d. u. 
3—5-ig a Bolyai Intézet 2. sz. tanulójában. 

Kísérleti fizika, heti 4 + 2 óra. 
Előadó: SZALAY LÁSZLÓ docens, kedd d. u. 4—6-ig és szerda d. u. 3— 
5-ig a Kísérleti Fizikai Intézet tantermében. 
Gyakorlatvezető: HEVESI IMRE tanársegéd az 1. csoportnak kedd d. e. 
10—12-ig, a 2. csoportnak szerda d. u. 5—7-ig a Kísérleti Fizikai Intézet 
tanulójában. 

Műhelygyakorlat, heti 3 óra. 
Gyakorlatvezetők: ZÖLLEI MIHÁLY és KLONGA MIKLÓS tanársegédek, 
JENEY PÁL műhelyvezető az 1. csoportnak hétfő d. e. 8—11-ig, a 2. cso-

_ portnak kedd d. e. 10—l-ig a Kísérleti Fizikai Intézet műhelyében. 
Testnevelés, heti 1 óra: 

Később megállapítandó időben és helyen. 

MATEMATIKA-FIZIKA SZAK 
II. évfolyam 

Dialektikus és történelmi materializmus, heti 2 óra. 
Előadó: KUCZIK ISTVÁN tanársegéd, szerda d. e. 11—l-ig a Bolyai In-
tézet I. sz. tantermében. 

Analízis, heti 4 + 2 óra. 
Előadó: TANDORI KÁROLY adjunktus, kedd d. e. 10—12-ig és péntek 
d. e. 11—l-ig a Bolyai Intézet II. sz. tantermében. 
Gyakorlatvezető: BERECZKI ILONA tanársegéd az 1. csoportnak péntek 
d. e. 8—10-ig a Bolyai Intézet 1. sz. tanulójában, a 2. csoportnak kedd déli 
12—2-ig a Bolyai Intézet 2. sz. tanulójában. 

Orosz nyelv, heti 2 óra. 
Előadók: GURSZKY ISTVÁN nyelvtanár az 1. csoportnak szombat d. e. 
8—10-ig a Bolyai Intézet 1. sz. tanulójában, DANI MIHÁLY nyelvtanár 
a 2. csoportnak péntek d. e. 8—10-ig a Bolyai Intézet 2. sz. tanulójában. 
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Algebra és számelmélet, heti 2 + 1 óra. 
Előadó: RÉDEI LÁSZLÓ egyetemi tanár, kedd d. e. 8—10-ig a Bolyai In-
tézet II. sz. tantermében. 
Gyakorlatvezetők: SZÁSZ GÁBOR adjunktus az 1. csoportnak hétfő d. e. 
8—9-ig a Bolyai Intézet 1. sz. tanulójában, SZENDREI JÁNOS adjunktus 
a 2. csoportnak szombat d. e. 10—11-ig a Bolyai Intézet 4. sz. tanuló-
jában. 

Differenciálgeometria és vektoranalízis, heti 2 + 1 óra. 
Előadó: MOÓR ARTÚR adjunktus, hétfő d. e. 11—l-ig a Bolyai Intézet 
II. sz. tantermében. 
Gyakorlatvezető: SZERÉNYI TIBOR tanársegéd az 1. csoportnak szom-
bat d. e. 10—11-ig a Bolyai Intézet III. sz. tantermében, a 2. csoportnak 
szombat d. e. 9—10-ig a Bolyai Intézet 4. sz. tanulójában. 

Kísérleti fizika, heti 4 + 1 óra. 
Előadó: BllDÓ ÁGOSTON egyetemi tanár, hétfő és szerda d. e. 9—11-ig 
a Kísérleti Fizikai Intézet tantermében. 
Gyakorlatvezető: LÁNG JÁNOS tanársegéd az 1. csoportnak kedd déli 
12—l-ig, a 2. csoportnak csütörtök d. u. 1—2-ig a Kísérleti Fizikai Inté-
zet tanulójában. 

Fizikai laboratórium, heti 5 óra. 
Gyakorlatvezetők: HORVAI REZSŐ adjunktus, HEVESI IMRE és HE-
VESI JÁNOS tanársegédek, hétfő d. u. 2—7-ig a Kísérleti Fizikai Inté-
zet laboratóriumaiban. 

Kémiai gyakorlat, heti 5 óra. 
Gyakorlatvezetők: BICZÖK FERENCNÉ adjunktus az 1. csoportnak pén-
tek d. u. 2—7-ig, a 2. csoportnak csütörtök d. e. 8—l-ig a Bolyai épület 
földszinti laboratóriumában. 

Elméleti mechanika, heti 3 + 1 óra. 
Előadó: BERENCZ FERENC adjunktus, péntek d. e. 10—11-ig és szom-
bat d. e. 11—l-ig az Elméleti Fizikai Intézet tantermében. 
Gyakorlatvezető: VASVÁRI BÉLA tanársegéd az 1. csoportnak szerda 
d. e. 8—9-ig, a 2. csoportnak szerda d. u. 1—2-ig a Bolyai Intézet 2. sz. 
tanulójában. 

Testnevelés, heti 1 óra. 
Később megállapítandó időben és helyen. 

MATEMATIKA-FIZIKA SZAK 
III. évfolyam 

Politikai gazdaságtan, heti 4 óra. 
Előadó: DANYI DEZSŐ tanársegéd, szerda és péntek d. e. 8—10-ig a Bo-
lyai Intézet III. sz. tantermében. 

Orosz nyelv, heti 2 óra. 
Előadók: GURSZKY ISTVÁN nyelvtanár az 1. csoportnak hétfő déli 12— 
2-ig a Bolyai Intézet III. sz. tantermében, DANI MIHÁLY nyelvtanár a 
2. csoportnak péntek déli 12—2-ig a Bolyai Intézet 1. sz. tanulójában. 

Analízis, heti 3 óra. 
Előadó: SZŐKEFALVI-NAGY BÉLA egyetemi tanár, kedd d. e. 10—11-ig 
és csütörtök d. e. 11—l-ig a Bolyai Intézet III. sz. tantermében. 
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Algebra és számelmélet, heti 2 + 1 óra. 
Előadó: RÉDEI LÁSZLÓ egyetemi tanár, hétfő d. e. 8—10-ig a Bolyai In-
tézet III. sz. tantermében. 
Gyakorlatvezető: SZENDREI JÁNOS adjunktus az 1. csoportnak péntek 
d. e. 10—11-ig, a 2. csoportnak péntek d. e. 11—12-ig a Bolyai Intézet 3. 
sz. tanulójában. 

A brázoló geometria, heti 2 + 2 óra. 
Előadó: SZÁSZ GÁBOR adjunktus, hétfő d. e. 10—12-ig a Bolyai Inté-
zet rajztermében. 
Gyakorlatvezetők: CSÜRINÉ PAÁR PIROSKA tanársegéd az 1. csoport-
nak péntek d. e. 11—l-ig, DURST ENDRE gyakornok a 2. csoportnak 
hétfő déli 12—2-ig a Bolyai Intézet rajztermében. 

Valószínűségszámítás, heti 2 + 2 óra. 
Előadó: TANDORI KÁROLY adjunktus, csütörtök d. e. 9—11-ig a Bo-
lyai Intézet III. sz. tantermében. 
Gyakorlatvezető: DURST ENDRE gyakornok az 1. sz. csoportnak szom-
bat d. e. 9—11-ig a Bolyai Intézet II. sz. tantermében, a 2. csoportnak 
kedd d. e. 11—l-ig a Bolyai Intézet 1. sz. tanulójában. 

Elemi matematika, heti 2 óra. 
Gyakorlatvezető: KÁLLAI ISTVÁN tanársegéd az 1. sz. csoportnak kedd 
d. e. 11—l-ig a Bolyai Intézet 3. sz. tanulójában, a 2. csoportnak kedd • 
d. u. 3—5-ig a Bolyai Intézet rajztermében. 

.4 matematika tanítása, heti 2 óra. 
Előadó: BAKOS TIBOR adjunktus, kedd d. e. 8—10-ig a Bolyai Intézet 
III. sz. tantermében. 

Fejezetek a kísérleti fizikából, heti 2 óra. 
Előadó: SALKOVITS ENDRE adjunktus, péntek d. u. 3—5-ig a Kísérleti 
Fizikai Intézet tantermében. 

Fizikai láboratórium, heti 5 óra. 
Gyakorlatvezetők: SALKOVITS ENDRE adjunktus, LÁNG JÁNOS és 
KLONGA MIKLÓS tanársegédek az 1. csoportnak kedd d. u. 2—7-ig, a 2. 
csoportnak szerda d. u. 2—7-ig a Kísérleti Fizikai Intézet laboratóriu-
mában. 

.4 fizika tanítása, heti 2 óra. 
Előadó: MAKAI LAJOS adjunktus, hétfő d. u. 5—7-ig a Kísérleti Fizikai 
Intézet tantermében. 

Termodinamika és statisztikus mechanika, heti 2 óra. 
Előadó: HORVÁTH. JÁNOS tanszékvezető docens, szerda d. e. 10—12-ig 
az Elméleti Fizikai Intézet tantermében. 

MATEMATIKA-FIZIKA SZAK 
IV. évfolyam 

Dialektikus és történelmi materializmus, heti 4 óra. 
Előadó: K. TÓTH FERENC tanársegéd, hétfő és szerda d. e. 8—10-ig az 
Auditórium Maximumban. 

Euklidesi és nemeuklidesi geometria alapjai, heti 5 óra. 
Előadó: MOÓR ARTŰR adjunktus, hétfő d. u. 5—7-ig, szerda d. u. 6— 
7-ig és szombat d. e. 9—11-ig a Bolyai Intézet rajztermében. 
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A matematika alapjai, heti 3 óra. 
Előadó: KALMÁR LÁSZLÓ egyetemi tanár, szerda d. e. 10—12-ig és pén-
tek d. e. 10—11-ig a Bolyai Intézet rajztermében. 

Elemi matematika, heti- 2 óra. 
Gyakorlatvezetők: CSÜRINÉ PAÁR PIROSKA tanársegéd az 1. csoport-
nak kedd d. e. 10—12-ig, BAKOS TIBOR adjunktus a 2. csoportnak hétfő 
d. e. 12—2-ig a Bolyai Intézet 4. sz. tanulójában. 

Fejezetek a kísérleti fizikából, heti 2 óra. 
Előadó: KETSKEMÉTY ISTVÁN adjunktus, péntek d. e. 11—l-ig a Kí-
sérleti Fizikai Intézet tantermében. 

.4 fizika tanítása, heti 1 + 4 óra. 
Előadó: MAKAI LAJOS adjunktus, szerda déli 12—l-ig a Kísérleti Fizikai 
Intézet tantermében. 
Gyakorlatvezető: Ugyanaz az adjunktus az 1. csoportnak hétfő d. e. 10— 
2-ig, a 2. csoportnak kedd d. e. 8—12-ig a Kísérleti Fizikai Intézet Béke-
épületi laboratóriumában. 

Csillagászat, heti 3 óra. 
Előadó: SZERÉNYI TIBOR tanársegéd: csütörtök d. e. 8—11-ig a Bolyai 
Intézet rajztermében. 

. Atommagfizika, heti 3 óra. 
Előadó: GILDE FERENC adjunktus, kedd déli 12—l-ig és csütörtök d. e. 
11—l-ig az Elméleti Fizikai Intézet tantermében. 

Matematikai vagy fizikai speciálkollégium, heti 4 óra. 
Matematikai vagy fizikai szeminárium, heti 1 óra. 

SZABADON VÁLASZTHATÓ KÖTELEZŐ SPECIÁLKOLLÉGIUMOK 

Véges csoportok, heti 1 óra. 
Előadó: RÉDEI LÁSZLÓ egyetemi tanár, szombat d. e. 8—9-ig a Bolyai 
Intézet 4. sz. tanulójában. 

Automatikus számológépek programozása, heti 2 óra. 
Előadó: KALMÁR LÁSZLÖ egyetemi tanár, kedd d. u. 5—7-ig a Bolyai 
Intézet 4. sz. tanulójában. 

Integrálegyenletek és lineáris transzformációk, heti 2 óra. 
Előadó: SZÖKEFALVI-NAGY BÉLA egyetemi tanár, szombat d. e. 11— 
l-ig a Bolyai Intézet 4. sz. tanulójában. 

Abel-féle csoportok és endomorfizmusgyűrűi, heti 2 óra. 
Előadó: SZENDREI JÁNOS adjunktus, hétfő d. u. 3—5-ig a Bolyai Inté-
zet 4. sz. tanulójában. 

Fourier-sorok, heti 2 óra. 
Előadó: TANDORI KÁROLY adjunktus. Később megállapítandó időben 
és helyen. 

Fényelektromos jelenségek, heti 2 óra. 
Előadó: GOMBAY LAJOS docens, hétfő d. u. 3—5-ig a Kísérleti Fizikai 
Intézet tanulójában. 

.4 molekulák szerkezete, heti 2 óra. 
Előadó: KETSKEMÉTY ISTVÁN adjunktus, később megállapítandó idő-
ben és helyen. 
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-4 kvantummechanikai többtestprobléma, heti 2 óra. 
Előadó: BERENCZ FERENC adjunktusi péntek d. e. 8—10-ig az Elmé-
leti Fizikai Intézet tantermében. 

Csoportelméleti módszerek a kvantumelméletben, heti 2 óra. 
Előadó: GILDE FERENC adjunktus, péntek d. u. 3—5-ig az Elméleti Fi-
zikai Intézet tantermében. 

Bevezetés a szilárd testek elméletébe, heti 2 óra. 
Előadó: VASVÁRI BÉLA tanársegéd, szerda d. u. 3—5-ig a Bolyai In-
tézet III. sz. tantermében. 

SZABADON VÁLASZTHATÓ KŐTELEZŐ SZEMINÁRIUMOK 

Funkcionálanalízis, heti 2 óra. 
Szemináriumvezető: SZÖKEFALVI-NAGY BÉLA egyetemi tanár, később 
megállapítandó időben és helyen. 

Programozási szeminárium, heti 2 óra. 
Szemináriumvezető: KALMÁR LÁSZLÓ egyetemi tanár, péntek d. u. 5— 
7-ig a Bolyai Intézet 4. sz. tanulójában. 

Speciális fejezetek az ábrázoló geometriából, heti 2 óra. 
Szemináriumvezető: SZÁSZ.GÁBOR adjunktus, szombat d. e. 11—l-ig 
a Bolyai Intézet rajztermében. 

Fizikai szeminárium, heti 1 óra. 
Szemináriumvezetők: SALKOVITS ENDRE és KETSKEMÉTY ISTVÁN 
adjunktusok, kedd d. u. 3—5-ig (kéthetenként) a Kísérleti Fizikai Intézet 
tanulójában. 

Fizikatörténeti szeminárium, heti 1 óra. 
Szemináriumvezető: VASVÁRI BÉLA tanársegéd, később megállapítandó 
időben és helyen. 

MATEMATIKA-ALKALMAZOTT MATEMATIKUS SZAK 
III. évfolyam 

Politikai gazdaságtan, heti 4 óra. 
Előadó: DANYI DEZSŐ tanársegéd, szerda és péntek d. e. 8—10-ig a Bo-
lyai Intézet III. sz. tantermében. 

Orosz nyelv, heti 2 óra. 
Előadó: DANI MIHÁLY nyelvtanár, péntek déli 12—2-ig a Bolyai Inté-
zet 1. sz. tanulójában. 

Analízis, heti 3 óra. 
Előadó: SZÖKEFALVI-NAGY BÉLA egyetemi tanár, kedd d. e. 10—11-iR 
és csütörtök d. e. 11—l-ig a Bolyai Intézet III. sz. tantermében. 

Algebra és számelmélet, heti 2 + 1 óra. 
Előadó: RÉDEI LÁSZLÓ egyetemi tanár, hétfő d. e. 8—10-ig a Bolyai In-
tézet III. sz. tantermében. 
Gyakorlatvezető SZENDREI JÁNOS adjunktus, péntek d. e. 10—11-ig a 
Bolyai Intézet 3. sz. tanulójában. 

Ábrázoló geometria, heti 2 + 2 óra. 
Előadó: SZÁSZ GÁBOR adjunktus, hétfő d. e. 10—12-ig a Bolyai Intézet 
rajztermében. 



Gyakorlatvezető: DURST ENDRE gyakornok, hétfő déli 12—2-ig a Bo-
lyai Intézet rajztermében.. 

Valószínűségszámítási heti 2 + 2 óra. 
Előadó: TANDORI KÁROLY adjunktus, csütörtök d. e. 9—11-ig a Bolyai 
Intézet III. sz. tantermében. 
Gyakorlatvezető: DURST ENDRE gyakornok, szombat d. e. 9—11-ig a 
Bolyai Intézet II. sz. tantermében. 

Elemi matematika, heti 2 óra. 
Gyakorlatvezető: KÁLLAI ISTVÁN tanársegéd, 'kedd d. u. 3—5-ig a Bo-
lyai Intézet rajztermében. 

A matematika tanítása, heti 2 óra. 
Előadó: BAKOS TIBOR adjunktus, kedd d. e. 8—10-ig a Bolyai Intézet 
III. sz. tantermében. 

Automatikus számológépek programozása, heti 2 + 2 óra. 
Előadó: KALMÁR LÁSZLÓ egyetemi tanár, kedd d. u. 5—7-ig a Bolyai 
Intézet 4. sz. tanulójában. 
Gyakorlatvezető: BERECZKI ILONA tanársegédi péntek d. u. 5—7-ig a 
Bolyai Intézet 4. sz. tanulójában. 

Differenciálegyenletek, heti 2 + 1 óra. 
Előadó: FODOR GÉZA tudományos munkatárs, kedd d. e. 11—l-ig a Bo-
lyai Intézet III. sz. tantermében. 
Gyakorlatvezető: GEHÉR LÁSZLÖ tudományos munkatárs, péntek d. é. 
11—12-ig a Bolyai Intézet 4. sz. tanulójában. 

Numerikus és grafikus módszerek, heti 2 + 1 óra. 
Előadó: BAKOS TIBOR adjunktus, szerda déli 12—2-ig a Bolyai Inté-
zet 4. sz. tanulójában. 
Gyakorlatvezető: Ugyanaz az adjunktus, csütörtök d. e. 8—9-ig a Bolyai 
Intézet 4. sz. tanulójában. 

MATEMATIKA-ALKALMAZOTT MATEMATIKUS SZAK 
IV. évfolyam 

Dialektikus és történelmi materializmus, heti 4 óra. 
Előadó: K. TÓTH FERENC tanársegéd, hétfő és szerda d. c. 8—10-ig 
az Auditórium Maximumban. 

Euklidesi és nemeukUdesi geometria alapjai, heti 5 óra. 
Előadó: MOÓR ARTÜR adjunktus, hétfő d. u. 5—7-ig, szerda d. u. 6—7-ig 
és szombat d. e. 9—11-ig a Bolyai Intézet rajztermében. 

A matematika alapjai, heti 3 óra. 
Előadó: KALMÁR LÁSZLÓ egyetemi tanár, szerda d. e. 10—12-ig és pén-
tek d. e. 10—11-ig a Bolyai Intézet rajztermében. 

Elemi matematika, heti 2 óra. 
Gyakorlatvezető: CSŰRINÉ PAÁR PIROSKA tanársegéd; hétfő d. e. 
12—2-ig a Bolyai Intézet 4. sz. tanulójában. 

Automatikus számológépek programozása, heti 2 + 2 óra. 
Előadó: KALMÁR LÁSZLÓ egyetemi tanár, kedd d. u. 5—7-ig a Bolyai 
Intézet 4. sz. tanulójában. 
Gyakorlatvezető: Ugyanaz az egyetemi tanár, péntek d. u. 5—7-ig a Bo-
lyai Intézet 4. sz. tanulójában. 
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Differenciálegyenletek, heti 2 + 1 óra. 
Előadó: FODOR GÉZA tudományos munkatárs, kedd d. e. 11—l-ig á Bo-
lyai Intézet III. sz. tantermében. 
Gyakorlatvezető: GEHÉR LÁSZLÓ tudományos munkatárs, péntek d. e. 
11—12-ig a Bolyai Intézet 4. sz. tanulójában. 

Numerikus és grafikus módszerek, heti 2 + 1 óra. 
Előadó: BAKOS TIBOR adjunktus, szerda déli 12—2-ig a Bolyai Intézet 
4. sz. tanulójában. 
Gyakorlatvezető: Ugyanaz az adjunktus, csütörtök d. e. 8—9-ig a Bolyai 
Intézet 4. sz. tanulójában. 

Matematikai statisztika, 2 + 1 óra. 
Előadó: TANDORI KÁROLY adjunktus, hétfő d. e. 11—l-ig a Bolyai In-
tézet 4. sz. tanulójában. 
Gyakorlatvezető: SZERÉNYI TIBOR tanársegéd, kedd d. u. 1—2-ig 
a Bolyai Intézet 4. sz. tanulójában. 

Integrálegyenletek és lineáris transzformációk, heti 2 óra. 
Előadó: SZÖKEFALVI-NAGY BÉLA egyetemi tanár, szombat d. e. 11— 
l - ig a Bolyai Intézet 4. sz. tanulójában. 

Matematikai speciálkollégium, heti 2 óra. 
Matematikai szeminárium,, heti 1 óra. 

SZABADON VÁLASZTHATÓ KŐTELEZŐ SPECIÁLKOLLÉGIUMOK 

Véges csoportok, heti 1 óra. 
Előadó: RÉDEI LÁSZLÓ egyetemi tanár, szombat d. e. 8—9-ig a Bolyai 
Intézet 4. sz. tanulójában. 

Abel-féle csoportok és endomorfizmusgyűrüi, heti 2 óra. 
Előadó: SZENDREI JÁNOS adjunktus, hétfő d. u. 3—5-ig a Bolyai In-
tézet 4. sz. tanulójában. 

Fourier-sorok, heti 2 óra. 
Előadó: TANDORI KÁROLY adjunktus. Később meghatározandó időben 
és helyen. 

KÖTELEZŐ SZEMINÁRIUM 

Speciális fejezetek az ábrázoló geometriából, heti 2 óra. 
Szemináriumvezető: SZÁSZ GÁBOR adjunktus, szombat d. e. 11—l-ig a 
Bolyai Intézet rajztermében. 

KÉMIA-FIZIKA SZAK 
I. évfolyam 

Dialektikus és történelmi ¿materializmus, heti 2 óra. 
Előadó: KUCZIK ISTVÁN tanársegéd, szerda d. e. 11—l-ig a Bolyai In-
tézet I. sz. tantermében. 

Logika, heti 2 óra. 
Előadó: KATONA PÉTER tanársegéd, kedd d. e. 8—10-ig a Éolyai Inté-
zet I. sz. tantermében. 
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1Orosz nyelv, heti 2 óra. 
• Előadó: GURSZKY ISTVÁN nyelvtanár, péntek d. e. 8—10-ig a Bolyai 

Intézet 4. sz. tanulójában. 
Matematika, heti 4 + 3 óra. 

Előadó: HUHN PÉTER docens, szerda d. e. 9—11-ig és szombat d. e. 10— 
12-ig a Szervetlen és Analitikai Kémiai Intézet tantermében. 
Gyakorlatvezető: CSÁKÁNY BÉLA tanársegéd, csütörtök d. e. 8—11-ig 
a Bolyai Intézet 3. sz. tanulójában. 

Kísérleti fizika, heti 4 + 2 óra. 
Előadó: SZALAY LÁSZLÖ docens, kedd d. u. 4—6-ig és szerda d. u. 3— 
5-ig a Kísérleti Fizikai Intézet tantermében. 
Gyakorlatvezető: HEVESI IMRE tanársegéd, szombat d. e. 8—10-ig a 
Kísérleti Fizikai Intézet tanulójában. 

Műhelygyakorlat, heti ,3 óra. 
Gyakorlatvezetők: ZÖLLEI MIHÁLY, KLONGA MIKLÓS tanársegédek 
és JENEY PÁL műhelyvezető, hétfő d. e. 11—2-ig a Kísérleti Fizikai 
Intézet műhelyében. 

Szervetlen kémia, heti 5 + 5 óra. 
Előadó: CSÁNYI LÁSZLÓ adjunktus, kedd és péntek d. e. 11—l-ig a 
Szervetlen és Analitikái Kémiai Intézet tantermében. 
Gyakorlatvezető: FÜLÖP KLÁRA tanársegéd, péntek d. u. 2—7-ig a 
Szervetlen és Analitikai Kémiai Intézet 3. sz. laboratóriumában. 

Bevezetés a fizikai kémiai mérésekbe, heti 2 óra. 
Gyakorlatvezető: HORVÁTH ERZSÉBET tanársegéd, hétfő d. u. 2—6-ig 
(kéthetenként) az Általános és Fizikai Kémiai Intézet Béke-épületi föld-
szinti laboratóriumában. 

Testnevelés, heti 1 óra. 
Később megállapítandó időben és helyen. 

BIOLÓGIA-KÉMIA SZAK 
I. évfolyam 

Dialektikus és történelmi materializmus, heti 2 óra. 
Előadó: KUCZIK ISTVÁN tanársegéd, szerda d. e. 11—l-ig a Bolyai 
Intézet I. sz. tantermében. 

Logika, heti 2 óra. 
Előadó: KATONA PÉTER tanársegéd, kedd d. e. 8—10-ig a Bolyai Inté-
zet I. sz. tantermében. 

Orosz nyelv, heti 2 óra. 
Előadó: DANI MIHÁLY nyelvtanár, csütörtök d. e. 8—10-ig a Földtani 
Intézet tantermében! 

Ásvány- és Közeitan, heti 3 óra. 
Előadó: KOCH SÁNDOR egyetemi tanár, hétfő d. e. 11—l-ig és kedd d. e. 
10—11-ig az Ásványtani Intézet tantermében.^ 

Föld- és őslénytan, heti 2 óra. 
Előadó: MIHÁLTZ ISTVÁN egyetemi tanár, hétfő d. e. 9—11-ig a Föld-
tani Intézet tantermében. 

összehasonlító .állatszervezettani heti 3 + 4 óra. 
Előadó: ÁBRAHÁM AMBRUS egyetemi tanár, szerda d. e. 10—11-ig. 
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csütörtök déli 12—l-ig és péntek d. e. 10—11-ig az Általános Állattani 
és Biológiai Intézet tantermében. 
Gyakorlatvezetők: STAMMER ARANKA tanársegéd, ERDÉLYI LAJOS 
gyakornok, szerda d. u. 3—7-ig az Általános Állattani és Biológiai Inté-
zet laboratóriumában. 

Növényszervezettan, heti 3 + 4 óra. 
Előadó: SIMONCSICS PÁL adjunktus, csütörtök d. e. 10—12-ig és pén-
tek d. e. 9—10-ig a Természettudományi Kar előadótermében. . 
Gyakorlatvezető: MATUSZKA JÓZSEF tanársegéd, szombat d. e. 8— 
12-ig a Növénytani Intézet laboratóriumában. 

Szervetlen kémia, heti 5 + 5 óra. 
Előadó: CSÁNYI LÁSZLÖ adjunktus, kedd és péntek d. e. 11—l-ig a 
Szervetlen és Analitikai Kémiai Intézet tantermében. 
Gyakorlatvezető: GALIBA ILONA tanársegéd, péntek d. u. 2—7-ig a 
Szervetlen és Analitikai Kémiai Intézet 3. sz. laboratóriumában. 

Bevezetés a Fizikai kémiai mérésekbe, heti 2 órá. 
Gyakorlatvezető: HORVÁTH ERZSÉBET tanársegéd, hétfő d. u. 2—6-ig 
(kéthetenként) az Általános és Fizikai Kémiai Intézet Béke-épületi föld-
szinti laboratóriumában. 

Testnevelés, heti 1 óra. 
Később megállapítandó időben és helyen. 

BIOLÓGIA-KÉMIA SZAK 
II. évfolyam 

Dialektikus és történelmi materializmus, heti 2 óra. 
Előadó: KUCZIK ISTVÁN tanársegéd, szerda d. e. 11—l-ig a Bolyai 
Intézet I. sz. tantermében. 

Orosz nyelv, heti 2 óra. 
Előadó: DANI MIHÁLY nyelvtanár, szombat d. e. 8—10-ig a természet-
tudománykari előadóteremben. 

Állatrendszertan, heti 3 + 4 óra. 
Előadó: KOLOSVÁRY GÁBOR egyetemi tanár, hétfő d. e. 9—11-ig és 
kedd d. e. 8—9-ig az Állatrendszertani Intézet tantermében. 
Gyakorlatvezető: SZÉKELY LAJOSNÉ tanársegéd, hétfő d. u. 3—7-ig az 
Állatrendszertani Intézet laboratóriumában. 

Növényrendszertan, heti 4 + 3 óra. 
Előadó: GREGUSS PÁL egyetemi tanár, szerda d. e. 10—11-ig, csütör-
tök d. e. 8—9-ig és 10—11-ig, péntek d. e. 8—9-ig a Növénytani Inté-
zet laboratóriumában. 
Gyakorlatvezető: BODROGKÖZY GYÖRGY tanársegéd, péntek d. u. 
3—6-ig a Növénytani Intézet laboratóriumában. 

Emberanatómia, heti 2 + 1 óra. 
Előadó: ÁBRAHÁM AMBRUS egyetemi tanár, hétfő déli 12—l-ig és 
csütörtök d. e. 9—10-ig az Altalános Állattani és Biológiai Intézet tan-
termében. 
Gyakorlatvezetők: STAMMER ARANKA és HORVÁTH IMRE tanár-
segédek. hétfő d. e. 11—12-ig az Általános Állattani és Biológiai Intézet 
tantermében. 



Analitikai kémia, heti 2 + 9 óra. 
Előadó: BATTA ISTVÁN tanársegéd, kedd, d. e. 11—l-ig a Szervetlen 
és Analitikai Kémiai Intézet tantermében. 
Gyakorlatvezető: Ugyanaz a tanársegéd, kedd d. u. 3—7-ig és péntek 
d. e. 9—2-ig a Szervetlen és Analitikai Kémiai Intézet 3. sz. laborató-
riumában. 

Szerves kémia, heti 4 óra. 
Előadó: HALMOS MIKLÓS tanársegéd, kedd d. e. 9—11-ig és szerda d. e. 
8—10-ig a Szerves Kémiai Intézet tantermében. 

Testnevelés, heti 1 óra. 
Később megállapítandó időben és helyen. 

BIOLÓGIA-FÖLDRAJZ SZAK 
I. évfolyam 

Dialektikus és történelmi materializmus, heti 2 óra. 
Előadó: KUCZIK ISTVÁN tanársegéd, szerda d. e. 11—l-ig a Bolyai In -
tézet I. sz. tantermében. 

Logika, heti 2 óra. 
Előadó: KATONA PÉTER tanársegéd, kedd d. e. 8—10-ig a Bolyai Inté-
zet I. sz. tantermében. 

Orosz nyelv, heti 2 óra. 
Előadó: DANI MIHÁLY nyelvtanár, szombat d. e. 8—10-ig a természet-
tudománykari előadóteremben. 

Kőzettan, heti 3 óra. 
Előadó: MEZŐSI JÓZSEF docens, kedd d. e. 11—l-ig és szerda d. e. 9— 

10-ig az Ásványtani Intézet tantermében. 
Föld- és őslénytan, heti 2 óra. 

Előadó: MIHÁLTZ ISTVÁN egyetemi tanár, hétfő d. e. 9—11-ig a Föld-
tani Intézet tantermében, 

összehasonlító állalszervezettan, heti 3 + 4 óra. 
Előadó: ÁBRAHÁM AMBRUS egyetemi tanár, szerda d. e. 10—11-ig, 
csütörtök déli 12—l-ig és péntek d. e. 10—11-ig az Általános Állattani 
és Biológiai Intézet tantermében. 
Gyakorlatvezetők: HORVÁTH IMRE tanársegéd és ERDÉLYI LAJOS 
gyakornok, a csoport egyik felének hétfő d. u. 3—7-ig, a másik felének 
csütörtök d. u. 3—7-ig az Általános Állattani és Biológiai Intézet labo-
ratóriumában. 

Növényszervezettan, heti 3 + 4 óra. 
Előadó: SIMONCSICS PÁL adjunktus, csütörtök d. e. 10—12-ig és pén-
tek d. e. 9—10-ig a természettudománykari előadóteremben. Gyakorlat-
vezető: MATUSZKA JÖZSEF tanársegéd, péntek d. u. 3—7-ig a Növény-
tani Intézet laboratóriumában. 

Éghajlattan, heti 2 óra. 
Előadó: WAGNER RICHÁRD egyetemi tanár, hétfő d. e. 11—l-ig az Ég-
hajlattani Intézet tantermében. 

Matematikai és csillagászati földrajz, heti 2 óra. 
Előadó: KISS ÁRPÁD tanársegéd, szerda d. u. 3—5-ig az Éghajlattani 
Intézet tantermében. * 
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Térkép- és vetülettan, heti 1 + 1 óra. 
Előadó: KISS ÁRPÁD tanársegéd, hétfő d. e. 8—9-ig az Éghajlattani In-
tézet tantermében. 
Gyakorlatvezető: Ugyanaz a tanársegéd, kedd d. e. 10—11-ig az Éghaj-
lattani Intézet tantermében. 

Testnevelés, heti 1 óra. 
Később megállapítandó időben és helyen. 

BIOLÓGIA-FÖLDRAJZ SZAK 

II. évfolyam 

Dialektikus és történelmi materializmus, heti 2 óra. 
Előadó: KUCZIK ISTVÁN tanársegéd, szerda d. e. 11—l-ig a Bolyai In-
tézet I. sz. tantermében. 

Orosz nyelv, heti 2 óra. 
Előadó: DANI MIHÁLY nyelvtanár, kedd déli 12— 2-ig a Földtani Inté-
zet tantermében. 

Állatrendszertan, heti 3 + 4 óra. 
Előadó: KOLOSVÁRY GÁBOR egyetemi tanár, hétfő d. e. 9—1 l- ig és 
kedd d. e. 8—9-ig az Állatrendszertani Intézet tantermében. 
Gyakorlatvezető: SZÉKELY LAJOSNÉ tanársegéd, hétfő d. u. 3—7-ig 
az Állatrendszertani Intézet laboratóriumában. 

Növényrendszertan, heti 4 + 3 óra. 
Előadó: GREGTJSS PÁL egyetemi tanár, szerda d. e. 10—11-ig, csütör-
tök d. e. 8—9-ig és 10—ll'-ig, péntek d. e. 8—9-ig a Növénytani Intézet 
laboratóriumában. 
Gyakorlatvezető: BODROGKÖZY GYÖRGY tanársegéd, péntek d. e. 
10—l-ig a Növénytani Intézet laboratóriumában. 

Emberanatómia, heti 2 + 1 óra. 
Előadó: ÁBRAHÁM AMBRUS egyetemi tanár, hétfő déli 12—l-ig és 
csütörtök d. e. 9—10-ig az Altalános Állattani és Biológiai Intézet tan-
termében. 
Gyakorlatvezetők: STAMMER ARANKA és HORVÁTH IMRE tanár-
segédek, péntek d. e. 9—10-ig az Általános Állattani és Biológiai Intézet 
tantermében. 

Altalános természeti földrajz, heti 4 + 2 óra. 
Előadó: BALLA GYÖRGY adjunktus, kedd d. e. 10—12-ig, csütörtök 
déli 12—l-ig és d. u. 3—4-ig a Földrajzi Intézet tantermében. 
Gyakorlatvezető: Ugyanaz az adjunktus, szerda d. u. 3—5-ig a Földrajzi 
Intézet tantermében. 

Általános gazdasági földrajz, heti 5 + 2 óra. 
Előadó: KORPÁS EMIL tanszékvezető docens, kedd d. u. 3—5-ig, szerda 
d. e. 8—10-ig és csütörtök d. e. 11—12-ig a Földrajzi Intézet tanter-
mében. 
Gyakorlatvezető: KRAJKÓ GYULA tanársegéd, szerda d. u. 5—7-ig a 
Földrajzi Intézet tantermében. 

Testnevelés, heti 1 óra. 
Később megállapítandó időben és helyen. 
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BIOLÓGIA-FÖLDRAJZ SZAK 
III. évfolyam 

Politikai gazdaságtan, heti 4 óra. 
Előadó: DANYI DEZSŐ tanársegéd, szerda és péntek d. e. 8—10-ig a. 
Bolyai Intézet III. sz. tantermében. 

Orosz nyelv, heti 2 óra. 
Előadó: DANI MIHÁLY nyelvtanár, hétfő déli 12—2-ig a természel-
tudománykari előadóteremben. 

Allatéletlan, heti 3 + 3 óra. 
Előadó: BICZÓ FERENC adjunktus, hétfő d. e. 10—11-ig, kedd déli-
12—l-ig és péntek d. e. 11—12-ig az Általános és Biológiai Intézet tan-
termében. 
Gyakorlatvezetők: HORVÁTH IMRE és STAMMER ARANKA tanár-
segédek, hétfő d. u. 3—6-ig az Általános Állattani és Biológiai Intézet 
laboratóriumában. 

Növényélettan, heti 3 + 3 óra. 
Előadó: SZALAI ISTVÁN docens, hétfő d. e. 9—10-ig és 11—12-ig, kedd 
d. e. 9—10-ig a természettudománykari előadó teremben. 
Gyakorlatvezetők: BERTÉNYINÉ VARGA MAGDOLNA adjunktus és . 
GRACZA LAJOS tanársegéd, a csoport egyik részének péntek d. u. 2— 
5-ig, a másik részének szombat d. e. 9—12-ig a Növényélettani Intézet 
laboratóriumában. 

Regionális természeti földrajz, heti 4 óra. 
Előadó: SZÉKELY ANDRÁS adjunktus, kedd d. u. 4—6-ig és csütörtök, 
d. e. 11—l-ig a Földrajzi Intézet tantermében. 

Magyarország természeti földrajza, heti 3 óra. 
Előadó: BALLA GYÖRGY adjunktus, kedd cl. u. 2—4-ig és szerda déli 
12—l-ig a Földrajzi Intézet tantermében. 

A Szovjetünió földrajza, heti 4 óra. 
Előadó: PÉNZES ISTVÁN tanársegéd, kedd d. e. 10—12-ig és csütör-

tökön d. e. 9—11-ig a Földrajz Intézet tanulójában. 
Regionális földrajzi gyakorlat, heti 2 óra. 

Gyakorlatvezető: SZÉKELY ANDRÁS adjunktus, szerda d. u. 3—5-ig a 
Földrajzi Intézet tanulójában. 

A földrajztanítás módszertana, heti 2 óra. 
Előadó: SZÉKELY ANDRÁS adjunktus, szerda d. e. 10—12-ig a Föld-
rajzi Intézet tantermében. 

VEGYÉSZ SZAK 
I. évfolyam 

Dialektikus és .történelmi materializmus, heti 2 óra. 
Előadó: KUCZIK ISTVÁN tanársegéd, szerda d. e. 11—l-ig a Bolyai 
Intézet I. sz. tántermében. 

Orosz nyelv, heti 2 óra. 
Előadók: GURSZKY ISTVÁN nyelvtanár, az I. csoportnak kedd d. e. 9— 
11-ig a Bolyai Intézet 3. sz, tanulójában, TÁBI TIBOR nyelvtanár a 2. 
csoportnak szerda d. u. 2—4-ig a Bolyai Intézet 1. sz. tanulójában. 
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Matematika, heti 4 + 3 óra. 
Előadó: HUHN PÉTER docens, szerda d. e. 9—11-ig és szombat d. e. 10— 
12-ig a Szervetlen és Analitikai Kémiai Intézet tantermében. 
Gyakorlatvezető: BERECZKI ILONA tanársegéd, az 1. csoportnak pén-
tek d. u. 2—5-ig a Bolyai Intézet 1. sz. tanulójában, a 2 csoportnak kedd 
d. e. 8—11-ig a Bolyai Intézet 2. sz. tanulójában. 

Kísérleti fizika, heti 5 + 1 óra. 
Előadó: GOMBAY LAJOS docens, csütörtök d. e. 8—9-ig; péntek és 
szombat d. e. 8—10-ig a Kísérleti Fizikai Intézet tantermében. 
Gyakorlatvezető: HEVESI IMRE tanársegéd, az 1. csoportnak kedd d. e. 
8—9-ig, a 2. csoportnak hétfő d. e. 8—9-ig a Kísérleti Fizikai Intézet 
tanulójában. 

Szervetlen kémia, heti 5 óra. 
Előadó: CSÁNYI LÁSZLÓ adjunktus, kedd és péntek d. e. 11—l-ig, 
szerda d. e. 8—9-ig a Szervetlen és Analitikai Kémiai Intézet tanter-
mében. 

Kvalitatív kémiai analízis, heti 3 -+10 óra. 
Előadó: BARTHA LAJOS adjunktus, hétfő d. e. 9—11-ig és péntek d. e. 
10—11-ig a Szervetlen és Analitikai Kémiai Intézet tantermében. 
Gyakorlatvezetők: MÁRTA FERENC adjunktus, BlRÓ ANDRÁS tanár-
segéd, hétfő d. e. 11—l-ig d. u. 3—7-ig, csütörtök d. e. 9—l-ig a Szer-
vetlen és Analitikai Kémiai Intézet 2. sz. laboratóriumában. 

Bevezetések a fizikai-kémiai mérésekbe, heti 2 óra. 
Gyakorlatvezetők: CSÁSZÁR JÓZSEF és KISS LÁSZLÓ tanársegédek, 
kedd d. u. 3—7-ig (kéthetenként) az Általános és Fizikai Kémiai Intézet. 
Béke-épületi földszinti laboratóriumában. 

Testnevelés, heti 1 óra. 
Később megállapítandó időben és helyen. 

VEGYÉSZ SZAK 
II. évfolyam 

Dialektikus és történelmi materializmus, heti 2 óra. 
Előadó: KUCZIK ISTVÁN tanársegéd, szerda d. e. 11—l-ig a Bolyai 
Intézet I. sz. tantermében. 

Orosz nyelv, heti 2 óra. 
Előadók: HALÁSZ ELÖDNÉ vezető nyelvtanár, a csoport egyik felének 
hétfő d. e. 9—11-ig a Bolyai Intézet 1. sz. tanulójában, GURSZKY IST-
VÁN nyelvtanár, a csoport másik felének hétfő d. e. 9—11-ig az Elméleti 
Fizikai Intézet tantermében. 

Matematika, heti 3 óra. 
Előadó: HUHN PÉTER docens, kedd d. e. 8—10-ig és csütörtök d. e. 10— 
11-ig a Szervetlen és Analitikai Kémiai Intézet tantermében. 

Alkalmazott fizika, heti 2 óra. 
Előadó: DOMBI JÓZSEF adjunktus, hétfő d. e. 11—12-ig és szerda d. u. 
1—2-ig a Kísérleti Fizikai Intézet tantermében. 

Fizikai gyakorlat, heti 4 óra. 
Gyakorlatvezetők: SZÖLLŐSY LÁSZLÓ adjunktus és BÁNOS GIZELLA 
tanársegéd, péntek d. e. 10—2-ig a Kísérleti Fizikai Intézet laborató-
riumában. 



Kvantitatív kémiai analízis, heti 1 + 11 óra. 
Előadó: BARTHA LAJOS adjunktus, kedd d. e. 10—1 l- ig a Szervetlen 
és Analitikai Kémiai Intézet tantermében. 
Gyakorlatvezető: Ugyanaz az adjunktus, kedd d. u. 3—7-ig, szerda d. e. 
8—11-ig és péntek d. u. 3—7-ig a Szervetlen és Analitikai Kémiai Inté-
zet 2. sz. laboratóriumában. 

Szerves kémia, heti 6 óra. 
Előadó: TÓTH JÓZSEF adjunktus, csütöi"tök( péntek és szombat d. e. 
8—10-ig a Szerves Kémiaj Intézet tantermében. 

Testnevelés, heti 1 óra. 
Később megállapítandó időben és helyen. 

VEGYÉSZ SZAK 
III. évfolyam 

Politikai gazdaságtan, heti 4 óra. 
Előadó: DANYI DEZSŐ tanársegéd, kedd d. e. 8—10-ig és péntek d. e. 
11—l-ig a Bölcsészettudományi Kar V. sz. tantermében. 

Orosz nyelv, heti 2 óra. 
Előadók: TÁBI TIBOR nyelvtanár, a csoport egyik felének csütörtök 
d. e. 8—10-ig a Bolyai Intézet 1. sz. tanulójában, GURSZKY ISTVÁN 
nyelvtanár a csoport másik felének csütörtök d. e. 8—10-ig a Bolyai 
Intézet 2. sz. tanulójában. 

Szervetlen kémia, heti 3 óra. 
Előadó: SZABÓ ZOLTÁN egyetemi tanár, szerda déli 12—l-ig és csü-
törtök délelőtt 11—l-ig a Szervetlen és Analitikai Kémiai Intézet tan-
termében. 

Fizikai kémia, heti 5 + 2 óra. 
Előadó: KISS ÁRPÁD egyetemi tanár, hétfő d. e. 9—10-ig, kedd d. e. 
10—12-ig és szerda d. e. 9—11-ig az Általános és Fizikai Kémiai Intézet 
IV. emeleti olvasótermében. 
Gyakorlatvezető: HÍRES JÓZSEF docens, hétfő d. e. 10—12-ig a Béke-
tanteremben. 

Szerves kémiai gyakorlat, heti 12 óra. 
Gyakorlatvezetők: WEISZNÉ VINCZE IRÉN és URESCH FERENC ta-
nársegédek, hétfő és kedd d. u. 2—8-ig a Szerves Kémiai Intézet labo-
ratóriumában. 

Kémiai technológia, heti 4 óra. 
Előadó: SZÉLL TAMÁS adjunktusj csütörtök d. e. 10—11-ig és péntek 
d. e. 8—11-ig a Béke-épület tantermében. 

VEGYÉSZ SZAK 
IV. évfolyam . 

Dialektikus és történelmi materializmus, heti 4 óra. 
Előadó: K. TÓTH FERENC tanársegéd, hétfő és szerda d. e. 8—10-ig az 
Auditórium Maximumban. 
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Orosz nyelv, heti 2 óra. 
Előadó: HALÁSZ ELÖDNÉ vezető nyelvtanár, szombat d. e. 9—11-ig a 
Bolyai Intézet 3. sz. tanulójában. 

Fizikai kémiai gyakorlatok, heti 8 óra. 
Gyakorlatvezetők: SZEPESY GÁBOR adjunktus és SOLTI MIHÁLY 
tanársegéd, péntek d. e. 9—l-ig és d. u. 3—7-ig az Általános és Fizikai 
Kémiai Intézet Béke-épületi III. emeleti laboratóriumában. 

Kolloidika, heti 5 + 6 óra. 
Előadó: SZÁNTÓ FERENC adjunktus, megbízott előadó, hétfő d. e. 11— 
l-ig, kedd d. e. 8—10-ig és 12—l-ig a kolloidikai tanulóban. 
Gyakorlatvezetők: SZÁNTÓ FERENC adjunktus, megbízott gyakorlat-
vezető, VÁRKONYI BERNÁT és VERES SÁNDOR tanársegédek, az A) 
szaknak hétfő d. u. 2—8-ig, a B) szaknak hétfő és kedd d. u. 2—8-ig, a C) 
szaknak kedd d. u. 2—8-ig a Bolyai épület földszinti laboratóriumában. 

Kémiai technológiai gyakorlat, heti 6 óra. 
Gyakorlatvezetők: SlPOS GYÖRGY adjunktus és FURKA ÁRPÁD ta-
nársegéd, csütörtök d. e. 8—2-ig az Alkalmazott Kémiai Intézet labo-
ratóriumában. 

Speciálkollégium, heti 2 óra. 
A) szak (Szervetlen és analitikai kémia). 
Műszeres analízis, heti 2 óra. 

Előadó: CSÁNYI LÁSZLÓ adjunktus, hétfő és szerda d. e. 10—11-ig a 
Szervetlen és Analitikai Kémiai Intézet tanulójában. 

Szerkezeti kémia, heti 2 óra. 
Előadó: LAKATOS BÉLA tudományos munkatárs, szerda d. e. 11—l-ig 
a Szervetlen és Analitikai Kémiai Intézet tanulójában. 

Szaklaboratóriumot előkészítő gyakorlat, heti 5 óra. 
Gyakorlatvezető: CSÁNYI LÁSZLÓ adjunktus, kedd d. u. 2—7-ig a Szer-
vetlen és Analitikai Intézet laboratóriumában. 

B) szak (Szerves kémia). 
Elméleti szerves kémia, heti 2 óra. 

Előadó: SIROKMÁN FERENC végzett aspiráns, hétfő és szerda d. e. 
10—11-ig a Szerves kémiai Intézet tantermében. 

Szerves kémiai módszertan, heti 2 óra. 
Előadók: TÓTH JÓZSEF és KOCZKA KÁROLY adjunktusok, HALMOS 
MIKLÓS tanársegéd, szerda d. e. 11—l-ig a Szerves Kémiai Intézet tan-
termében. 

C) szak (Fizikai kémia). 
Fémek korróziójának elmélete, heti 2 óra. 

Előadó: SOLTI MIHÁLY tanársegéd, szerda d. e. 11—l-ig az Általános 
és Fizikai Kémiai Intézet IV. emeleti olvasótermében. 

Spektroszkópia, heti 2 óra. 
Előadó: SZEPESY GÁBOR adjunktus, hétfő d. e. 10—1 l- ig és péntek 
déli 12—l-ig az Általános Fizikai Kémiai Intézet IV. emeleti olvasó-
termében. 

Szaklaboratóriumot előkészítő gyakorlat, heti 2 óra. 
Gyakorlatvezető: HÍRES JÓZSEF docens, hétfő d. u. 3—5-ig az Általá-
nos és Fizikai Kémiai Intézet Béke-épületi IV. em. laboratóriumában. 
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AJÁNLOTT SPECIÁLKOLLÉGIUMOK 
M a t e m a t i k á b ó l 

III. éves matematika-fizika szakosok számára: 
Véges csoportok, heti 1 óra. 

Előadó: RÉDEI LÁSZLÓ egyetemi tanár, szombat d. e. 8—9-ig a Bolyai 
Intézet 4. sz. tanulójában. 

Automatikus számológépek programozása, heti 2 óra. 
Előadó: KALMÁR LÁSZLÓ egyetemi tanár, kedd d. u. 5—7-ig a Bolyai 
Intézet 4. sz. tanulójában. 

Integrálegyenletek és lineáris transzformációk, heti 2 óra. 
Előadó: SZÖKEFALVY-NAGY BÉLA egyetemi tanár, szombat d. e. 11— 
l-ig a Bolyai Intézet 4. sz. tanulójában. 

Abel-féle csoportok és endomorfizmusgyűrűi, heti 2 óra. 
Előadó: SZENDREI JÁNOS adjunktus, hétfő d. u. 3—5-ig a Bolyai In-
tézet 4. sz. tanulójában. 

Programozási szeminárium, heti 2 óra. 
Szemináriumvezető: KALMÁR LÁSZLÓ egyetemi tanár, péntek d. u. 
5—7-ig a Bolyai Intézet rajztermében. 

F i z i k á b ó l 
III. éves matematika-fizika szakosok számára: 

Fényelektromos jelenségek, heti 2 óra. 
Előadó: GOMBAY LAJOS docens, hétfő d. u. 3—5-ig a Kísérleti Fizikai 
Intézet tanulójában. 

A középiskolai rádiótechnikai szakkör vezetése, heti 2 óra. 
Foglalkozásvezető: MAKAY LAJOS adjunktus, később megállapítandó 
időben és helyen. 

III.—IV. éves matematika-fizika szakosok számára: 
A repülőmodellező szakkör vezetése, heti 2 óra. 

Foglalkozásvezető: LÁNG JÁNOS tanársegéd, később megállapítandó 
időben és helyen. 

Á s v á n y t a n b ó l 

Biológia-kémia és biológia-földrajz szakosok számára: 
Kőzettan gyakorlatokkal, heti 2 óra. 

Előadó: MEZŐSI JÓZSEF docens, később megállapítandó időben és 
helyen. 

III. éves vegyészhallgatók számára: 
Ásvány és ércelemzések, heti 4 óra. 

Előadó: GRASSELLY GYULA docens, később megállapítandó időben és 
helyen. 

Bevezetés a geokémiába, heti 2 óra. 
Előadó: GRASSELLY GYULA docens, később megállapítandó időben és 
helyen. 



Mikroszkópi technika és mikrofotografálás, heti 2 óra. 
Előadó: KULVÉNYI FERENCNÉ tanársegéd, később megállapítandó idő-
ben és helyen. 

K é m i á b ó l 
IV. éves vegyészhallgatók számára: 

Mikró jpeeparatívi- módszerek, heti 1 óra. 
Előadó: KOVÁCS ÖDÖN docens, mb. tanszékvezető, később megállapi-
tandó időben és helyen. 

Minőségi és mennyiségi szerves elemzés, heti 2 óra. 
Előadók: KOVÁCS ÖDÖN docens, mb. tanszékvezető és LAKOSNÉ 
LÁNG KORNÉLIA tudományos segédmunkatárs, később megállapítandó 
időben és helyen. 

III—IV. éves vegyészhallgatók számára: 
Rádióáktív izotópok alkalmazása a szerves kémiábanheti 1 óra. 

Előadó: BÁNFI DEZSŐ tanársegéd, később megállapítandó időben és 
helyen. 

Thermodynamikai számit ások alkalmazása a molekulaszerkezet kutatásban, 
heti 1 óra. 
Előadó: TÖMÖSKÖZI ISTVÁN aspiráns, vendégelőadó, később megálla-
pítandó időben és helyen. 

Gyógyszerek és gyógyszergyártás, heti 1 óra. 
Előadók: MATKOVICS BÉLA adjunktus, BAYER ISTVÁN, THIELE 
KURT, KASZÁN BÉLA, PILLICH LAJOS vendégelőadók, később meg-
állapítandó időben és helyen. 

Folyamatos üzemi csőreaktorok, heti 1 + 6 óra. 
Előadó: MÉSZÁROS LAJOS tanársegéd, később megállapítandó időben 
és helyen. 

Vegyész és tanárjelölthallgatók számára: 
Altalános műhelygyakorlatok, később megállapítandó óraszámban. 

Gyakorlatvezető: MÉSZÁROS LAJOS tanársegéd, később megállapítandó 
időben és helyen. 

B i o l ó g i á b ó l 
II—III. éves biológus hallgatók számára: 

Bevezetés az embertanba, heti 3 óra. 
Előadó: BARTUCZ LAJOS egyetemi tanár, később megállapítandó idő-
ben és helyen. 

Ősembertan, heti 2 óra. 
Előadó: BARTUCZ LAJOS egyetemi tanár, később megállapítandó idő-
ben és helyen. 
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É g h a j l a t t a n b ó l 
II—III. éves biológia-földrajz szakosok számára: 

Míkroklimatológia, heti 3 óra. 
. Előadó: WAGNER RICHÁRD egyetemi tanár, később megállapítandó 
időben és helyen. 

F ö l d t a n b ó l 
II. éves biológus hallgatók számára: 

Őslénytani gyakorlatok, heti 2 óra. 
Gyakorlatvezető: MOLNÁR BELA tanársegéd, később megállapítandó 
időben és helyen. 

III. éves biológus hallgatók számára: 
Magyarország földtana, heti 2 óra. 

Előadó: MIHÁLTZ ISTVÁN egyetemi tanár, később megállapítandó idő-
ben és helyen. 

P e d a g ó g i á b ó l 
Tanárszakosok számára: 

Lélektani kísérletek, heti 3 óra. 
Előadó: KIRÁLY JÓZSEF adjunktus, később megállapítandó időben és 
helyen. 

A tanítási óra elemzése, heti 3 óra. 
Előadó: KUNSÁGI ELEMÉR adjunktus, később megállapítandó időben 
és helyen. 

\ 

I d e g e n n y e l v e k 
Minden szak, minden évfolyam számára: 

Német nyelv (kezdő), heti 2 óra. 

Előadó: S. HEKSCH ÁGNES nyelvtanár, később megállapítandó időben 
és helyen. 

Német nyelv (kezdő), heti 2 óra. 
Előadó: S. HEKSCH ÁGNES nyelvtanár,) később megállapítandó időben 
és helyen matematika-fizika szakosok számára. 

Német nyelv (középhaladó), heti 2 óra. 
Előadó: S. HEKSCH ÁGNES nyelvtanár, később :megállapítandó időben, 
és helyen. 

Német nyelv (haladó), heti 2 óra. 
Előadó: HALÁSZ ELÖDNÉ vezető nyelvtanár, később megállapítandó 
időben és helyen, a vegyész szakosok számára. 

Német nyelv .(haladó), heti 2 óra. 
Előadó: HALÁSZ ELÖDNÉ vezető nyelvtanár, később megállapítandó 
időben és helyen. 
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Angol nyelv (kezdő), heti 2 óra. 
Előadó: TÁBI TIBOR nyelvtanár, később megállapítandó időben és 
helyen. 

Angol nyelv (középhaladó), heti 2 óra. 
Előadó: TÁBI TIBOR nyelvtanár, később megállapítandó időben és: he-
lyen, a II. éves vegyészek számára. 

Angol nyelv (középhaladó), heti 2 óra. 
Előadó: HALÁSZ ELÖDNÉ vezető nyelvtanár, később megállapítandó 
időben és helyen. 

Angol nyelv (haladó), heti 2 óra. 
Előadó: TÁBI TIBOR nyelvtanár, később megállapítandó időben és he-
lyen. 

Francia nyelv (kezdő), heti 2 óra. 
Előadó: S. HEKSCH ÁGNES nyelvtanár, később megállapítandó időben 
és helyen. 

Francia nyelv (középhaladó), heti 2 óra. 
Előadó: S. HEKSCH ÁGNES nyelvtanár, később megállapítandó időben 
és helyen. 

Francia nyelv (haladó), heti 2 óra. 
Előadó: S. HEKSCH ÁGNES nyelvtanár, később megállapítandó időben 
és helyen. 

C) A TERMÉSZETTUDOMÁNYKARI INTÉZETEK 

Alkalmazott Kémiai Intézet 
(Béke-épület II. em. Tel.í 23-60) 

Igazgató: 
Adjunktusok: 

Tanársegéd: 
Tanszéki adminisztrátor: 
Tanszéki laboránsok: 

Kisegítő: 

SÍPOS GYÖRGY 
SZÉLL TAMÁS 
FURKA ÁRPÁD 
SZABÖ EMILNÉ GRESZ ZSUZSANNA 
KISZELY JENŐ 
SAVANYA JÓZSEFNÉ KOVÁCS 

ROZÁLIA 
MEZŐKÖVESDI JÖZSEFNÉ TÖTH 

VIKTÓRIA 

Igazgató: 

Adjunktus: 
Tanársegéd: 

Gyakornok: 

Állatrendszertani Intézet 
(Táncsics Mihály u. 2. sz. Tel.: 35-10) 

Dr. KOLOSVÁRY GÁBOR egyetemi 
tanár,, tanszékvezető 

Dr. HORVÁTH ANDOR 
SZÉKELY LAJOSNÉ FERENCZ 

MAGDOLNA 
BÁBA KÁROLY 
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Osztályvezető: 
Tanszéki adminisztrátor: 

Tanszéki laboráns: 

Tanszéki munkaerő: 
Takarító: 

Dr. KORMOS JÓZSEF 
Dr. PENCZI ANDRÁSNÉ SZARVAS 

ERZSÉBET 
Dr. KORMOS JÓZSEFNÉ MATÓK 

KATALIN 
SOÖS SÁNDOR JÓZSEF 
SZABÓ SÁNDORNÉ MAGYARI 

ROZÁLIA 

Általános Állattan és Biológiai Intézet 
(Táncsics Mihály u. 2. sz. Tel.: 35-10) 

Igazgató: 

Adjunktus: 
Tanársegédek: 

Gyakornokok: 

Tudományos segédmunkatárs: 
(akadémiai): 

Kutatási segédmunkaerő, rajzoló 
(akadémiai): 

Kutatási segédmunkaerő: 
Tanszéki adminisztrátor: 
Tanszéki főmunkaerő: 
Tanszéki munkaerő: 

Dr. ÁBRAHÁM AMBRUS egyetemi 
tanár, tanszékvezető 

Dr. BICZÓK FERENC 
HORVÁTH IMRE . 
STAMMER ARANKA 
ERDÉLYI LAJOS 
GAÁL DÁNIEL 

MINKER EMIL 

DÁNOS ERZSÉBET 
MRÁZ GÉZA 
NEMES CSABÁNÉ TÖRÖK ÉVA 
TOKAI LAJOS 
SZEKERES ANDRÁS 

Általános és Fizika Kémiai Intézet 
(Táncsics Mihály u. 2. sz. Tel.: 35-10) 

Igazgató: 

Docens: 
Adjunktusok: 

Tanársegédek: 

Tudományos segédkutató 
(Akadémia): 

Dr. KISS ÁRPÁD egyetemi tanár. 
tanszékvezető 

Dr. HÍRES JÓZSEF 
BALOG JÁNOS 
Dr. BICZÓK FERENCNÉ KONDOR 

ERZSÉBET 
CSEH ISTVÁN 
Dr. SZALAY LÁSZLÓNÉ Dr. TOM-

BÁCZ ERZSÉBET 
Dr. SZEPESY GÁBOR 
CSÁSZÁR JÓZSEF 
HORVÁTH ERZSÉBET 
HORVÁTH JÓZSEF 
KISS LÁSZLÓ 
LEHOTAI LAJOS 
SOLTI MIHÁLY 

BÁN MIKLÓS 



Tanszéki adminisztrátorok: 

Tanszéki mechanikus: 
Tanszéki technikusok : 

Tanszéki laboránsok: 

Tanszéki segédlaboránsok: 

CSÁSZÁR JÓZSEFNÉ HERTELENDI 
MÁRIA 

TÁPAI ROZÁLIA 
NAGY LÁSZLÓ 
PÁLMAI MIKLÖSNÉ HALÁSZ 

MELINDA 
RIBIZSÁR GYULA 
BICZÖK PIROSKA 
LENGYEL JAKAB 
MEZŐKÖVESDI JÓZSEF 
BAKACSI FERENCNÉ SÁRKÁNY 

ERZSÉBET 
BALOGH ERZSÉBET 
BÁLINT EDE 

Ásvány-Kőzettani Intézet 
(Táncsics Mihály u. 2. sz. Tel.: 43-44) 

Igazgató : 

Docensek: 

Tanársegéd: 

Tanszéki adminisztrátor: 
Tanszéki munkaerők: 

Dr. KOCH SÁNDOR egyetemi tanár, 
tanszékvezető 

Dr. GRASSELLY GYULA 
Dr. MEZŐSI JÓZSEF 
Dr. KLIVÉNYI FERENCNÉ R.ÖZSA 

ÉVA 
Dr. VÁRTAY ISTVÁN 
Dr. HAVASS ZOLTÁN 
VERES JŐZSEF 

(Aradi Vértanúk tere 

Igazgató: 

Tanszékvezetők: 

Adjunktusok: 

Tanársegédek: 

Gyakornok: 

Tudományos munkatársak 
(akadémiai): 

i Intézet 
1. sz. I. em. Tel.: 23-60) 

Dr. KALMÁR LÁSZLÖ egyetemi tanár 
tanszékvezető 

Dr. RÉDEI LÁSZLÖ egyetemi tanár 
Dr. SZÖKEFALVI-NAGY BÉLA 

egyetemi tanár 
BAKOS TIBOR 
MOÓR ARTÚR 
Dr. SZÁSZ GÁBOR 
SZENDREI JÁNOS 
TANDORI KÁROLY 
BERECZKI ILONA 
CSÁKÁNY BÉLA 
CSŰRI JÖZSEFNÉ PAÁR PIROSKA 
KÁLLAI ISTVÁN 
SZERÉNYI TIBOR 
DURST ENDRE 

FODOR GÉZA 
GEHÉR LÁSZLÓ 
MUSZKA DÁNIEL _ 
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Tudományos segédmunkatársak 
(akadémiai): 

Aspiráns: 
Könyvtáros: 

Előadó (akadémiai) : 

Tanszéki adminisztrátorok: 

Kisegitök: 

ÁDÁM ANDRÁS 
POLLÁK GYÖRGY 
KOVÁCS ISTVÁN 
Dr. HORVÁTH JÁNOSNÉ KRISTÖ 

ERZSÉBET 
Dr. FÓLBERT BÉLÁNÉ ANGYAL 

PIROSKA __ 
Dr. LIPPAY LASZLÓNÉ KOVÁCS 

KLÁRA 
SZEREDI MARGIT 
GONDI JÓZSEFNÉ KIRÁLY 

VERONIKA 
GRÁNITZ BALÁZS 
KÁROLYI ISTVÁN 
KISS ISTVÁNNÉ DOBÓ ILONA 

Igazgató: 

Adjunktusok: 

Tanársegéd: 
Gyakornok: 

Tanszéki adminiszü-átoi: 

Hivatalsegéd: 

Elméleti Fizikai Intézet 
(Aradi Vértanúk teré 1. sz. I. em. Tel.: ?3-60) 

Dr. HORVÁTH JÁNOS docens. 
tanszékvezető 

BERENCZ FERENC 
GILDE FERENC 
VASVÁRI BÉLA 
PINTÉR FERENC 
BOTI LÁSZLŐNÉ NÓVÁK 

ZSUZSANNA 
IHAR JÓZSEF 

Igazgató: 

Embertani Intézet 
(Táncsics Mihály u. 2. sz. fszt. Tel.: 35-10) 

Tanársegéd: 
Tanszéki segédlaboráns: 
Hivatalsegéd: 

Dr. BARTUCZ LAJOS egyetemi 
tanár, tanszékvezető 

FARKAS GYULA 
PÁLMAI MIHÁLY 
NAGY IMRE 

Éghajlattani Intézet 
(Táncsics Mihály u. 2. sz. III. em. Tel.: 30-62) 

Igazgató: 

Tanársegédek: 

Gyakornok: 
Tudományos munkatárs 

(ak^émiai) : 

Dr. WAGNER RICHÁRD egyetemi. 
tanár, tanszékvezető 

ANDÖ MIHÁLY 
KISS ÁRPÁD 
NÓVÁK ÁKOS 

.HORVÁTH IMRE 
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Tanszéki adminisztrátor : 
Tanszéki főmunkaerő: 
Tanszéki munkaerő: 
Gépkocsi vezető: 

ZVARA JÁNOSNÉ KAKUSZI MARGIT" 
HEGEDŰS IMRE 
KEMENES ANTAL 
REGDON IMRE 

Földrajzi Intézet 
(Táncsics Mihály u. 2. sz. III. em. Tel.; 35-10) 

igazgató: 

Adjunktusok: 

Tanársegédek: 

Tanszéki adminisztrátor: 
Tanszéki munkaerő: 
Hivatalsegéd: 

Dr. KORPÁS EMIL docens, mb. 
tanszékvezető 

BALLÁ GYÖRGY 
Dr. SZÉKELY ANDRÁS 
KRAJKÖ GYULA 
PÉNZES ISTVÁN 
GRUICS EMMA 
CZIROK ANDRÁS 
DOMBÓVÁRI JÖZSEFNÉ ERDÉLYI 

ANNA 

Földtani Intézet 
(Táncsics Mihály u. 2. sz. I. em. Tel.: 35-10) 

Igazgató: 

Tanársegéd : 
Gyakornok: 
Tanszéki adminisztrátor: 
Kutatási segéderő (akadémiai): 
Tanszéki segédmunkaerő: 

Dr. MIHÁLTZ ISTVÁN egyetemi 
tanár, tanszékvezető 

MOLNÁR BÉLA 
TÖTH IMRE 
DÁNOS ILONA 
VASS KÁROLY 
BÁNSÁGI EDE 

Kísérleti Fizikai Intézet 
(Beloiannisz tér 9. sz. Tel.: 23-60) 

Igazgató: 

Docensek: 

Adjunktusok: 

Tanársegédek: 

Dr. BUDÓ ÁGOSTON egyetemi 
tanár, tanszékvezető 

Dr. GOMBAY LAJOS 
Dr. SZALAY LÁSZLÓ 
Dr. DOMBI JÖZSEF 
Dr. HORVAI REZSŐ 
KETSKEMÉTY ISTVÁN 
MAKAI LAJOS 
SALKOVITS ENDRE 
SZÖLLÖSY LÁSZLÓ 
Dr. BÁNOS GIZELLA 
GARGYA LÁSZLÓ 
HEVESI IMRE 
HEVESI JÁNOS 
Dr. KLONGA MIKLÓS 
LÁNG JÁNOS 
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Tudományos segédmunkatárs 
(akadémiai): 

Előadó (akadémiai): 

Tanszéki adminisztrátor: 
Mérnök: 
Műhelyvezető: 
Tanszéki mechanikus: 
Tanszéki technikusok: 

Kutatási segéderő: 
Intézeti laboránsok (akadémiai) : 

Tanszéki főmunkaerő: 
Tanszéki munkaerők: 

Tanszéki segéderő: 
Tanszéki segédlaboráns: 

MARÉK NÁNDOR 
SÁRKÁNY BÉLA 
ZÖLLEI MIHÁLY 

GYULAI JÓZSEF 
Dr. HlRES JÓZSEFNÉ BERNÁLD 

EMÍLIA 
ZÉTÉNYI PIROSKA 
KOVÁCS KÁROLY 
JENEY PÁL 
CSŰRI IMRE 
JEDLICSKA ANTAL 
SAJTOS MIHÁLY 
BARTOS TIBOR 
GOSZTONYI ISTVÁNNÉ, SZABÓ 

GABRIELLA ' 
LAURITZ MARGIT 
ZÖLLEI MIHÁLYNÉ KOROM ANNA 
SZABÓ JÁNOS 
HÓDI ANTAL 
SZALMA MIHÁLY 
TAKÁCS JÓZSEF 
CZOMPA MIKLÓS 
FORRAI LÁSZLÓ 

Kolloidkémiai Laboratórium 
(Aradi Vértanúk tere 1. sz. Tel.: 23-60) 

Megbízott előadó: 
Tanársegédek: 

Tanszéki segédlaboráns: 
Kisegítő: 

Dr. SZÁNTÓ FERENC adjunktus 
VÁRKONYI BERNÁT 
VERES SÁNDOR 
BÁRÁNYI BÉLA 
MÁRTON PÉTER 
PÁLMAI MIHÁLYNÉ KOVÁCS 

MARGIT 

Növényélettani Intézet 
(Táncsics Mihály u. 2. sz. I. em. Tel.: 40-05) 

Igazgató: 

Adjunktusok: 

Tanársegéd: 
•Gyakornok: 
Tudományos kutató: 

Dr. SZALAI ISTVÁN docens, tanszék-
vezető 

Dr. BÉRTÉNYI LÁSZLÓNÉ Dr. 
VARGA MAGDOLNA 

VÁMOS REZSŐ 
GRACZA LAJOS 
STEFANDEL ISTVÁN 
SIROKMÁN FERENCNÉ KÖVES 

ERZSÉBET 
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T u d o m á n y o s k u t a t ó k (akadémia i ) : 

Tanszéki adminisztrátor: 

Laboráns (akadémiai): 
Hivatalsegéd: 

Takarító: 

N a p s z á m b é r e s e k (akadémia i ) : 

FERENCZY LAJOS 
ZSOLDOS FERENC 
Dr. ZSOLT JÁNOS 
MARTONOSI ISTVANNÉ HEGEDŰS 

MÁRIA 
MARKÖ PÁL 
CZIROK ANDRÁSNÉ FARKAS 

ARANKA 
FORRÁSKŰTI GYULÁNÉ GAJÖDI 

ILONA 
JANCSÖ GABRIELLA 
SOMORJAI MARGIT 
GYŐRI JÓZSEFNÉ 

Növénytani Intézet és Füvészkert 
(Táncsics Mihály u. 2. sz. I. em. Tel.: 35-10) 

(Füvészkert: Újszeged, Tel.: 40-53) 

Igazgató: 

Adjunktus: 
Tanársegédek: 

Tudományos kutató: 
Tudományos segédkutató: 
Tanszéki főmunkaerő, intéző: 
Tanszéki főmunkaerő, rajzoló: 
Tanszéki adminisztrátor: 

Segédtechnikusok: 

Tanszéki laboráns: 
Segédkertészek: 

Szakmunkások: 

Hivatalsegéd: 

Betanított munkás: 
Kocsis: 

Dr. GREGÚSS PÁL egyetemi tanár, 
tanszékvezető 

SIMONCSICS PÁL 
BODROGKÖZY GYÖRGY 
MARÓTI IMRE 
MATUSZKA JÖZSEF 
MATUSZKA JÖZSEFNÉ VÖRÖS 

MÁRIA 
Dr. UHERKOVICH GÁBOR 
Dr. KIRÁLY LÁSZLÓ 
NOVOTNI JÁNOS 
GOSZTONYI LENKE 
Dr. ROZSA ANDORNÉ Dr. GÖNCZI 

KLÁRA 
GÁLIK JÖZSEF 
MÁRTONFFY ZOLTÁN 
HpDI ÁGOSTON 
HORVÁTH ISTVÁN 
JANCSÓ PÁL 
HEROLD FERENC 
IVANKOV GERGELY 
PATAKI LÁSZLÓ 
KORPONAI JÓZSEFNÉ BALATON 

GIZELLA 
SIPRÁK LÁSZLÓ 
MÁRTON BÉLA 

Szerves Kémiai Intézet 
(Beloiannisz tér 8. sz. Tel.: 23-60) 

Igazgató: 
Docens: Dr. KOVÁCS ÖDÖN mb. tanszékvezető 



Adjunktusok : 

Tanársegédek: 

Gyakornokok: 

Tudományos segédmunkatárs: 

•Aspiráns: 
Főelőadó: 

Segédelőadó (akadémiai): 

Könyvtáros (akadémiai): 
Mechanikus (akadémiai): 
Raktáros: 
Technikus: 

Laboránsok: 

Laboránsok (akadémiai) : 

Segédlaboráns : 
Hivatalsegéd: 
Szakmunkás: 

KOCZKA KAROLY 
Dr. MATKOVICS BÉLA 
ÖTVÖS LÁSZLÓ 
Dr. TÓTH JÓZSEF 
BÁNFI DEZSŐ 
DOBÓ PÁL 
HALMOS MIKLÓS 
Dr. MÉSZÁROS LAJOS 
URESCH FERENC 
WEISZ IMRE 
WEISZ IMRÉNÉ VINCZE IRÉN 
BERNÁTH GÁBOR 
HUSZKA TIBOR 
Dr. LAKATOS ANTALNÉ LÁNG 

KORNÉLIA 
SIROKMÁN FERENC (végzett) 
Dr. GELLÉRT ALBERTNÉ Dr. KO-

VÁCS ILONA 
Dr. BENKÖ LÁSZLÖNÉ CSEH 

MARTA 
KAZA ILONA 
KONYA SÁNDOR 
SZABÓ IMRE 
BARTÓK MIHÁLYNÉ BOZÓKI 

GIZELLA 
DOBÖ ISTVÁNNÉ MEDVESÁN 

ETELKA 
Dr. ESZENYI ALADÁRNÉ 

SIKORSZKY ROZSA 
FÜLÖP JÓZSEF 
SZABADI GYULA 
CSILLIK LÁSZLÖNÉ SOMFAI 

MÁRIA 
FÖLDI ANDRÁS 
IFJ. GAJDACSI ANDRÁS 
VARGA ERZSÉBET 
LÖVÉSZ VILMOS 

Igazgató: 

Docens: 
Adjunktusok: 

Szervetlen és Analitikai Kémiai Intézet 
(Beloiannisz tér 7. sz. Tel.: 23-60) 

Dr. SZABÓ ZOLTÁN egyetemi tanár . 
tanszékvezető 

Dr. HUHN PÉTER 
Dr. BARTHA LAJOS 
Dr. BÍRÓ ANDRÁSNÉ Dr. SUGÁR 

EDIT 
Dr. CSÁNYI LÁSZLÓ 
MÁRTA FERENC 
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Tanársegédek: 

Technikai szakoktató: 
Tudományos munkatársak 

(akadémiai): 

Tudományos segédmunkatárs 
(akadémiai): 

Aspiráns: 
Tanszéki adminisztrátorok: 

Tanszéki önálló laboránsok: 

Tanszéki laboránsok: 

Tanszéki mechanikus: 
Tudományos segédmunkaerö 
Kisegítők: 

BATTA ISTVÁN 
BÁRDI ISTVÁN 
Dr. BIRÓ ANDRÁS 
Dr. FÜLÖP KLÁRA 
GALIBA ILONA 
GÖRÖG SÁNDOR 
KIRÁLY DEZSŐ 
SCHNEIDER JOLÁN 

BECK MIHÁLY 
Dr. LAKATOS BÉLA 

BÉRCES TIBOR 
SOLYMOSI FRIGYES 
DELI LAJOSNÉ KÉRI IRÉN 
Dr. MAROSVÁRY VILMOSNÉ 

TISZAVÁRY ALICE 
KISS ISTVÁN (akadémiai) 
NAGY FERENC 
ZIRCHER FERENC 
PUSKÁS LAJOS 
VÁRNAGY JÓZSEF 
SEBESTYÉN FERENC 
KEMENES ZOLTÁN 
NAGY FERENCNÉ MÉSZÁROS 

ETELKA 
DOBÓ ANDRÁS 

TTK Idegennyelvi Lektorátusa 
(Aradi Vértanúk tere 1. sz. I. em. Tel.: 23-60) 

Vezető nyelvtanár: 

Nyelvtanárok: 

Dr. HALÁSZ ELÖDNÉ Dr. SZÁSZ 
ANNA MÁRIA 

DANI MIHÁLY 
GURSZKY ISTVÁN 
SINGER LÁSZLÓNÉ DR. HEKSCH 

ÁGNES 
TÁBI TIBOR 

Kari t i tkár: 

Főelőadó: 

Előadók: 

Természettudományi Kar Dékáni Hivatala 
(Aradi Vértanúk tere 1. sz. fszt. Tel.: 23-60) 

Dr. PAPP IGNÁCNÉ Dr. NOTHEISZ 
ÉVA 

GESCHEK MIKLÓSNÉ RENKECZ 
JŰLIA 

HEVESI JÁNOSNÉ JÖZSA ANNA 
NAGY FERENCNÉ BALOG ERZSÉ-

BET 
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Adminisztratív ügyintéző: BARTÓK ERZSÉBET 
Gépíró: BESZEDICS GIZELLA 
Hivatalsegédek: GEDEY SÁNDOR 

SZOLLÁR GYÖRGYNÉ NAGY-
GYÖRGY VIKTÓRIA 

4) LEVELEZŐ OKTATÁS 

A Tudományegyetem mindhárom karán van levelező oktatás. 
A levelező oktatás rendjét a 94/1957. MM. számú utasítás tartalmazza. 
Bővebb felvilágosítást a Karok Dékáni Hivatalai adnak. 

B 1 8 6 2 9 8 
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Felelős kiadó: Dr. Greguss Pál rektor 
Szegedi Nyomda Vállalat 58-9. Felelős vezető: Vincze György 




