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13,114. száni. 

A math. természettudományi karának f. évi VII. rendes 
ülésére vonatkozó f. évi 163. sz a. felterjesztett jegyzőkönyvét 
tudomásul vettem s annak 165-ik pontjára megjegyezvén, hogy 
az állami és közalapítványi épületek tűzkár elleni biztosítása 
rendesen mellőzendő s csakis különös esetekben kivételképen 
engedhető meg, -— az egyetem tanácsának további eljárás 
végett visszaküldöm. 

Budapest, 1878. augusztus hó 20-án. 
A minister úr meghagyásából: 

M A R K U S O V S Z K Y s . k . , 
osztálytanácsos. 

1878/9. 

802. eln. sz. 

A magyar ministertanács f. é. julius hó 17-én tartott 
ülésében, a hadköteles állami és megyei tisztviselők és szol-
gák személyi és szolgálati viszonyainak szabályozása tárgyá-
ban a következő határozatot hozta, u. m.: 

A hadsereg egy részének mozgósítása alkalmából a had-
köteles és tényleges katonai szolgálatra behívott állami és 
megyei polgári tisztviselők és a szolgaszemélyzet irányában 
ezen katonai szolgálatuk tartama alatt, úgy személyi mint 
szolgálati viszonyaik tekintetében követendő eljárásra nézve 
addig is, mig a törvényhozás e részben intézkednék, a m. kir. 
ministertanácsnak f. évi julius hó 17-én kelt határozata alap-
ján következők rendeltetnek : 

1. Az állam vagy megye szolgálatában álló polgári tiszt-
viselő vagy szolga, a mozgósítás folytán teljesítendő tényleges 
katonai szolgálat alatt hivatalát és állását megtartja, e szol-
gálat sem a magasabb állásra való kinevezést vagy megválasz-
tatást, sem az ezzel járó illetmény élvezetét nem akadályozza, 
sem a magasabb fizetési fokozatba jutásra nézve meghatáro-
zott szolgálati időt nem szakítja meg. 
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2. Mozgósítás esetében tényleges katonai szolgálatra 
behívott állami és megyei polgári tisztviselők vagy szolgák 
mindaddig, mig a legénység állományához tartoznak, összes 

. — a nyugdíjazás vagy ellátásnál számításba vehető —illetmé-
nyeik, a gyakornokok pedig teljes segélydíjaik élvezetében 
meghagyatnak. 

Kinek neje vagy gyermeke van s háztartást visz, min-
den nem terhes illetményeit is húzza; ellenben családja a 
katonai illeték-szabályzat nyújtotta ellátásra igénynyel nem bir. 

E kedvezményben egyedül azok nem részesülnek, kik a 
törvényes egy évi vagy ennél hosszabb idő tartamú tén}de-
ges katonai szolgálatukat ki nem töltötték; 

3. Ha az állam vagy megye szolgálatában álló egyén, 
katonai minőségében a havidíjasok sorába tartozik, — moz-
gósítás esetében teljesítendő tényleges katonai szolgálata alatt: 

a) a nyugdíjazás vagy ellátásnál számításba eső illetmé-
nyeinek vagy segélydíjának harmadrészét minden körülmény 
között húzza; 

b) ha a katonai havidíj évi összege, a mellék illetmé-
nyek s az előző a) pont alatt említett harmadrész beszámí-
tása nélkül, a polgári illetménynél kisebb a különbözet, ez 
utóbbiból egészítendő ki. 

Ha a katonai havidíj évi összege, a polgári illetmény 
évi összegével egyenlő vagy ennél magasabb, ez esetben az 
utóbbiból csak az a) pont alalt minden esetre biztosított 

. harmadrész fizetendő ki ; 
c) kinek neje vagy törvényes gyermeke van s háztartást 

visz, — a lakbér és a természetben járó illetmények élvezetében 
meghagyandó; ellenben családja a katonai illeték-szabályzat 
nyújtotta ellátásra igénynyel nem bir. — Ily egyének fizetése < 
bére vagy segélydíjából a b) pont alatti levonás csak az eset-
ben rendelhető el, ha polgári illetményük a katonai havidíj 
évi összegével együtt véve 1200 forintot meghalad; 

4. a 3-dik pontban említett polgári illetmény-kiszabás 
érintetlenül marad az esetben is, ha az illető, — a megszakí 
tás nélkül töltött tényleges katonai szolgálat ideje alatt, — 
mint már a katonai havidíjasok sorába tartozó lépett a maga-
sabb katonai illetmények élvezetébe. 
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Erről az egyetem tanácsát tudomás és miheztartás végett 
értesítem. 

Budapesten, 1878. augusztus hó 23-ám 
Minister úr helyett: 

T A N Á R K Y G E D E O N s . k . , 
államtitkár. 

20,028. szám. 

Ezen kir, tudomány-egyetem főépülete II. emeleti folyosói-
ból újonnan átalakított helyiségek űrtartalma a kolozsmegyei 
magyar királyi építészeti hivatal által szerkesztett s a tanács 
1876/7. évi 671. szám alatti előterjesztésével bemutatott elő-
mérték szerint 1036-41 köb-métert tesz ki, egy köb-méter űrré 
0'07 köbméter fát számítván 725 köbméter úsztatott bükkfa 
szükségét mutatja ki; — minthogy azonban egy köb-öl űrtar-
talomra csak J/i2 hasáb-öl, vagyis 1/2l köb-öl faszükséglet 
számítandó, ennélfogva a fent említett helyiségek fűtésére 
helyesebben csak 4318 köbméter vagyis 122/3 hasáb-öl 36 
hüvelykes kemény tűzifa szükséges. 

A már ezelőtt is használatban volt tanhelyiségek űrtar-
talma -2375° V 5" vétetvén fel, fűtésükre 197° 5' 7" vagyis 
kerekszámban 198 öl szükséges. 

Ezen egyetem faszükséglete tehát, ide nem számítva a 
gondnok részére engedélyezett 5 ölet, tesz összesen - 2 1 0 a / s 

vagyis kerek számban 211 hasáb-öl kemény, 36 hüvelykes, azaz 
kerek számban 720 köb-méter kemény tűzifát. 

Az évi költség-szükséglet, az eddig alapul vett árak sze-
rint, egy hasáb-öl 30 hüvelykes tűzifát 11 forinttal s felvágatással 
együtt 13 forinttal számítva, 211 öl 36 hüvelykes vagyis 253 öl 
30 hüvelykes fa után 3289 forintot és hozzáadva a gondnok szá-
mára engedélyezett 5 öl fa értékét 11 forinttal, tehát 55 forin-
tot, mindössze tesz 3344 forintot, vagyis kerek számban 3350 
forintot, s így az 1876. évi 20,729. számú rendelettel megálla-
pított 3050 forintnál 300 forinttal többet. 

A tanács 1877. évi 671. szám alatt kelt felterjesztésében 
kifejezett azon kérelmet, hogy a tűzifa-átalány 468 tömeg-öl 
30 hüvelyk hosszú s illetőleg 1605 köb-méter fában állapíttas-
sák meg, teljesíthetőnek nem találom. 
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Hogy az egyetemi taaáes ebbéli kérelme mennyire túl-
hajtott, kitetszik az 1876/7. évre bemutatott gondnoki szám-
adásból is, melynek tanúsága szerint az említett évben mind-
össze 912 köb-méter bükk tűzifa, s ekként jóval több ugyan, 
mint a mennyi engedélyezve volt, használtatott fel, a tűzifa 
fogyasztás mégis távolról sem közelíté ineg a most szüksé-
gesnek állított 1605 köb-métert. 

Tekintettel tehát a hivatalos helyiségekre vonatkozólag 
rég fennálló szabályzatra, a tapasztalás által támogatott azon 
meggyőződésre, mely szerint tanhelyiségek fűtésére egy köb-öl 
űrtartalomra x/i2 hasáb, vagyis y24 köb-öl keményfa elégséges: 
a kolozsvári egyetem évi tűzifa szükségletét, a fentebb kitett 
720 köb-méterben, s hozzáadva a gondnok részére engedélye-
zett 5 öt 30 hüvelykes fát, vagyis 14 köb-métert, kerek szám-
ban 750 köb-méter kemény (vagy 1125 köb-méter lágy) tűzifá-
val ; az évi költség-szükségletet pedig egyelőre a fent kimutatott 
3350 forinttal találtam megállapítandónak oly megjegyzéssel, 
hogy a tűzifa kezelése körül jövőre nagyobb takarékosság 
követtessék, s , a fentebbi költség-összeg lehetőleg apasztassék, 
mi tekintettel arra, hogy az 1876/7. évi számadás szerint 1 

- méter-öl tűzifa beszerzése 12 frt, felvágatása 1 frt, felhordása 
1 frt 20 kr., együttvéve 14 forint 20 krajczárba került, s hogy 
ekként a megállapított 750 köb-méter vagyis 1 8 7 m é t e r -

. öl keményfa költsége csak 2655 forintot 40 krt tenne, miután 
az árak azóta tetemesen alig emelkedhettek, kétségkívül lehet-
séges is leend. 

Miről a tanácsot miheztartás végett értesítvén, idézett 
előterjesztése mellékleteit visszaküldöm. 

Budapesten, 1878. évi augustus 26-án. 
Minister úr meghagyásából: 

M A R K U S O V S Z K Y S . k . , 
osztálytanácsos, 

19,309. szám. 

F. évi 295. sz. a. kelt jelentésére, melyben a kolozsvári 
egyetemi segédhivatali személyzet részére ötödéves fizetési 
pótlék kéretik, értesítem az egyetem tanácsát, hogy miután 
az állami tisztviselők fizetési rendszerében az ötödéves pótlé-
koknak helye nincs, ily rendkívüli kedvezménynek-a kolozs-
vári egyetemi segédhivatali személyzet részére leendő rend-
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Szeresítését sem hozhatom javaslatba és pedig annál kevésbbé, 
miután annak engedélyezését az ország jelenlegi viszonyai és 
szükségei meg nem engedik. 

Budapest, 1878. augusztus 31 én. 
Minister úr meghagyásából: 

MARKUSZOVSZKY S. k . , 
osztálytanácsos. 

517. eln. szám. 
V 

A császári és királyi közös hadügyminister 1877-ik évi 
deczember 11-éről 6898. sz. a. kelt átiratában a katonai szol-
gálati viszonyok körüli utasítás 33-ik szakaszának 8-ik pont-
jára, mely szerint az időszaki fegy vergyakorlatok alóli felmentés 
az érdekeltek részére kizárólag magán személyi viszonyok 
alapján engedélyezhető : az iránti intézkedésre hivott föl, hogy 
a vezetésem s felügyeletem alatt álló nyilvános hatóságok a 
náluk alkalmazásban levő tartalékos vagy szabadságos katonai 
minőségű egyéneknek a fegyvergyakorlatok alól leendő föl-
mentése iránt, a hadkiegészítési kerületi, vagy katonai csapat-
parancsnokságokhoz jövőben ne intézzenek megkeresést, mi-
után az említett katonai hatóságok nincsenek arra feljogosítva, 
hogy a nyilvános szolgálatban való alkalmaztatás czíme alatt 
az érdekeltek részére fegyvergyakorlat alóli fölmentést enge-
délyezzenek. 

Ámbár az idézett szabályrendeletnek a kérdéses fölmen-
tésre vonatkozó czímei között, a nyilvános hatósági szolgálat-
ban való alkalmaztatás nem foglaltatik: mindazáltal a m. kir. 
honvédelmi minister úr f. évi április hó 24-én 51,182—III. sz. 
a. kelt átiratában a közös hadügyminister úr hivatkozott ira-
tának nem tulajdonít oly irányt, mintha az alárendelt katonai 
parancsnokságoknak a fegyvergyakorlatok alóli fölmentésre 
nézve korlátolt hatásköre feltétlenül kizárná annak lehetőségét, 
hogy valamely közhivatalnok, a szolgálat érdekéből kivételes 
fölmentésben ne részesíttessék; ennélfogva szükségesnek véli 
az említett főimentési kedvezményt, a kizárólag magán sze-
mélyi viszonyok körén kivűl is, azon határig kiterjeszteni, 
melyet kivételes sürgős esetekben az állami közkormányzat 
érdeke kijelöl. 

Ez okból felhívom az egyetem tanácsát, hogy oly kivé-
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teles esetekben, midőn a vezetése alatti intézetben aíkalmá-
zott valamely hadköteles tisztviselőnek az időszaki fegyver-
gyakorlat alól leendő felmentését a szolgálat érdeke múlhat 
lanúl követelné: ezen körülményi esetről-esetre az illető egyén 
katonai igazolványi könyvének s behivó-jegyének beküldése 
mellett a fegyvergyakorlatok megkezdése előtt 14 nappal, kellően 
indokolt jelentése kíséretében, ezen ministeriumhoz oly czélból 
jelentse be, hogy ennek alapján azután a m. kir. honvédelmi 
minister a kérdésben levő fölmentési eset indokolt voltát a 
közös hadügyminister úrral tudatva, a körülményekhez képest 
lehetséges fölmentés kieszközlése végett közbenjárhasson. 

Budapesten, 1878. augusztus hó 30 án. 
Minister úr helyett: 

T A N Á R K Y G E D E O N s . k . , 
államtitkár. 

10,979. szám. 

A belügyminister úr hozzám intézett átiratának ide zárt 
másolatát oly felhívással küldöm el a tanácsnak, hogy azt a 
kórodai tanároknak tudomás és miheztartás végett adja ki. 

Egyúttal figyelmeztetem az illető tanárokat, miszerint az 
1876-ik évi 4820. sz. a. kelt rendeletemmel velők közölt kór-
házi szabályzat 10 §-ban elrendelt tanácskozmányok alkalmá-
val is módjuk van a gyógykezelésre vonatkozó kívánalmaik 
előadására, a tanczélból netalán szükségelt nagyobb beszerzé-
sekre nézve pedig u. a. szabályzat 28. §. d) pontjának 2-ik 
bekezdése értelmében a megkeresés az igazgatóhoz a tanári 
testület által intézendő, az ügy a két érdekelt ministerium 
által egyetértőleg elintéztetvén. 

Budapesten, 1878. szeptember 9-én. 
A minister úr meghagyásából: 

S Z Á S Z K Á R O L Y s . k . , 
ministeri tanácsos. 

Másolat. 
Magyar királyi belügyminister. 24,939. sz. Nagyméltóságú 

minister úr! A kolozsvári orsz. kórház igazgatójának folyó 
évi junius hó 8-án 1332. sz. a. kelt jelentéséből arról érte 
süllem, hogy a sebészeti kóroda részére, dr. Brandt József 
tanár megrendelése folytán, 118 forint 50 kr. értékű sebé-
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szeti kötelékek küldettek Bécsből, utánvét mellett. Nincs szán-
dékom e megrendelést, miután annak szükségéről meggyőződ-
tem, kifogásolni, sőt egyidejűleg intézkedtem, hogy a fentjelölt 
összeg kifizettessék és elszámoltassák. Azt azonban, hogy az 
egyetemi tanárok, minden előleges engedély, sőt a kórház-
igazgatóság értesítése nélkül, jelentékeny megrendeléseket a 
kórház rovására önhatalmúlag tegyenek, részemről helyesnek 
nem találhatván, tisztelettel felkérem Nagyméltóságodat, misze-
rint intézkedni méltóztassék, hogy jövőben a tanárok részére, 
akár tanczélból akár pedig gyógyezélból, szükséges megrendelé-
sekért mindenkor a kórház igazgatójához forduljanak, ki az inté-
zet költségvetésének pontos megtartásáért és túllépésének meg-
gátlásáért személyesen felelős. Fogadja Nagyméltóságod kiváló 
tiszteletem őszinte nyilvánítását. Budapesten, 1878. évi julius 
hó 1-én. A minister úr megbízásából: Lukács György s. k., 
ministeri tanácsos. Trefort Ágoston úr, vallás- és közoktatásügyi 
m kir. minister ő Nagyméltóságának. 

A másolat hiteleül: 
H Í R T J Á N O S S . k . , 

aligazgató. 

24,501. szám. 

Az egyetemi tanács f. évi 557. sz a. kelt fölterjesztése 
alapján, Agyagásy Gábor ref. lelkész kérelmét öcscse Agyagásy 
Károly ügyében, ki már mint orvostudor múlt évi októberben 
mint közember soroztatott be, a honvédelmi ministeriumhoz 
tettem át, kinek e tárgyban tett szíves közvetítése folytán a 
cs. és kir. közös hadügyminister úr Abth. 14. Nro. 1801. sz. a. 
kiadott átiratával tudósította a honvédelmi minister urat. 
hogy fennírt dr. Agyagásy Károly sorezredbeli gyalogkatonára 
vonatkozólag, ki ez idő szerint a kolozsvári csapatkórházban 
orvosi szolgálattételre van alkalmazva, már részben történt 
intézkedés, a további pedig ezen folyó szeptember hóban meg 
fog történni. 

Ez ügygyei kapcsolatban a honvédelmi minister úr a 
közös hadügyminister úrnál megtette a lépéseket azon visszás 
állapot megszűntetésére, hogy a kolozsvári egyévi orvosnöven-
dékek, állítólag kellő katonai helyőrségi kórház hiánya miatt, 
fegyveres állományban köteleztetnek eleget tenni egy évi szol-
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gálati kötelezettségüknek. Ezen átírat alapján a közös hadügy-
minister úr az említett visszásság megszüntetése végett útasí-
totta a katonai hatóságokat, hogy már f. évi október l-jétől 
fogva a kolozsvári egyévi önkéntes orvosnövendékek, rendes 
helyőrségi kórház hiányában, kivételesen az ottani csapatkór-
házban (Truppenspital) nyerjék kiképeztetésüket mint katonai 
orvosnövendékek, s így ezentúl ne kényszeríttessenek fegyveres 
állományban való szolgálatra. 

Az egyéves önkéntes gyógyszerész növendékeket illetőleg 
a közös hadügyminister úr fennírt átirata szerint úgy intézke-
dett, hogy ezek egyévi önkéntesi vizsgaidejüket nem fejezhetik 
be Kolozsvárott, miután ott nincs katonai gyógyszertár. 

Erre vonatkozólag a honvédelmi minister úr átiratához 
képest felhívom az egyetemi tanácsol, hogy ha e részben szük-
ségesnek tartja további lépések megtételét, észrevételeit minél 
előbb közölje velem. <= 

Budapest, 1878. évi szeptember hó 20 án. 
A minister úr meghagyásából: 

S Z Á S Z K Á R O L Y S . k . , 
ministeri tanácsos. 

12,225. szám. 

Folyó évi május hó 11-ikéről 715. szám alatt kelt jelen-
tésére, a mellékletek visszacsatolása mellett, közlöm az egye-
tem tanácsával a budapesti tudomány-egyetem tanácsához a 
bölcsészetkari ingyenes órák be nem számítása tárgyában 
egyidejűleg intézett rendeletemet, ahhoz alkalmazkodás végett. 

Budapest, 1878. október 6-án. 
T R E F O R T s . k . 

A vallás- és közokt. m. kir. minister 1878. okt. 6-án 
12,225. sz. a. kelt s a budapesti egyetem tanácsához menesz-
tett rendeletének mása: 

Czímet f. évi 357. sz. a. az ingyenes collegiumok be nem 
számítása ügyében tett felterjesztésére vonatkozólag s a mel-
lékletek visszacsatolása mellett értesítem, hogy miután az egye-
temi tanulmányi rend az ingyenes és fizetéses előadások közt 
elvi megkülönböztetést nem tesz, ily megszorítás átalában és 
elvileg kimondható nem volna, s a szakpályákra készülők 
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ellenében azért sem volna szükséges, mert ezeknek az ingyenes 
collegiumokkal való visszaélései ellen a szakvizsgálati rendszer 
úgy is biztosít; de tekintve, hogy a szóban forgó megszorítás 
csakis a bölcsészeti kar hallgatóira nézve javasoltatik, kik 
amúgy is csak heti 10 óra hallgatására vannak kötelezve, s 
az általok netán hallgatni kívánt ingyenes órák mellett 10 órai 
rendes collegiumokat a legcsekélyebb szorgalom mellett is 
megterheltetés nélkül hallgathatnak, ennélfogva a budapesti 
tudomány-egyetem bölcsészet-kara által javasolt módosítást 
helybenhagyandónak találtam s felhívom czímet, hogy a fe-
gyelmi rend 48. §-át ily értelemben módosítsa, s annak a böl-
csészetkari hallgatók tudomására juttatásáról gondoskodjék. 

• A másolat hiteleül : 
H Í R T J Á N O S s . k . . 

' aligazgató. 

1068. szám. 

Minthogy könnyen megtörténhetik, hogy a mozgósítás 
folytán a hadsereghez behívott állami és,megyei tisztviselők 
és szolgák a hadi élet eseményei miatt polgári illetményeikről 
szóló nyugtáikat kellő időben az illető fizető pénztárakhoz be 
nem küldhetik, s így a f. é. aug. 23-án 802. eln. sz. a. kör-
rendeletem értelmében a kormány által részükre biztosított 
polgári illetményeikről tényleg nem rendelkezhetnek: — a 
magy. kir. ministertanács oly czélból, hogy az illetőknek pol-
gári illetményeik felvételét megkönnyítse, f. évi september hó 
27-én elhatározta, hogy a mozgósított állami és megyei hivatal-
nokok és szolgák polgári illetményei, a mennyiben személyesen 
kiállított nyugtáikat be nem küldik, a fizetési ív felmutatása 
mellett oly harmadik személyek nyugtáira is kifizettessenek, 
a kiket az illetők erre a ministeriumhoz intézett folyamod-
ványban, vagy egyéb, — bár a szokásos alakszerűségeket nél-
külöző — írásbeli nyilatkozatban, illetve levélben meghatalma-
zottukúl kijelölnek. 

Mivel továbbá előfordúlhat az is, hogy valamely mozgó-
sított hivatalnoktól vagy szolgától a legközelebbi általa még 
fel nem vett fizetési havi részlet lejárta napjáig sem nyugta, 
sem meghatalmazás nem érkezik: ily esetben a viszonyok 
megvizsgálása után kivételesen megengedhető, hogy az egy 
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havi illetményeknek megfelelő járandóságaik, de csak egy 
ízben, azon családtagnak vagy rokonnak is kiszolgáltassanak, 
a kiről az illető mozgosított tisztviselő vagy szolga gondos-
kodni tartozik, vagy a kiről az illetőhöz való különös viszo-
nyánál fogva az véleménj'ezhető, hogy az illetményeknek neki 
való kiszolgáltatása a fizetés felvételére jogosult hivatalnok 
vagy szolga jóváhagyásával találkozik 

Oly czélból pedig, hogy az államkincstár a mozgósított 
tisztviselők és szolgák illetményeinek kifizetésénél lehetőleg 
megóvassék minden károsodástól, mely az által következhetnék 
be, ha olyanoknak illetményei is kifizettetnének, kik már elhal-
tak, vagy pedig, ha az egész illetmények kifizettetnének olyanok 
számára, kik időközben tisztekké kineveztetvén, a katonai 
havi díjasok sorába léptek, vagy mint ilyenek nagyobb fizetésbe 
előléptetve lettek, — a ministertanács czélszerűnek találta, 
hogy minden ministerium az ügyköréhez tartozó mozgósí-
tott tisztviselők- és szolgákról ezred parancsnokságok (a tábori 
és. tartalék-ezredek megkülönböztetésével) szerint osztályzott 
kimutatásokat küldjön a közös hadügyministeriumhoz, mely 
ezen kimutatásokat azon útasítással közlendi az illető parancs 
nokságokkal, hogy egyrészt a fent említett kedvezményeket 
a katonaság tudomására hozzák, másrészt pedig a mozgósí-
tott tisztviselőket és szolgákat a tekintetben tartsák nyilván, 
hogy ha valamelyik közülök meghal, vagy valamelyiknek 
állapotában" oly változás áll-be, mely polgári illetményeinek 
élvezetére befolyással van, ezt mindig a hadügyministeriumhoz 
bejelenteni tartozzanak, mely utóbbi azután ezen jelentések 
tartalmát külön kimutatások útján minden hó vége felé a 
magy. kir. ministerelnökséggel közlendi. 

Erről az egyetem tanácsát a fent idézett 802. eln. szám 
alatt kelt körrendeletem kapcsán azzal értesítem, hogy a veze-
tése alatti intézet., s illetőleg hivatalnál alkalmazásban levő, 
ez idő szerint mozgósított egyénekről a •/. alá zárt minta sze-
rint táblás kimutatást készítvén, azt kellően kitöltve, jelen 
rendeletem vételétől számítva, két hét alatt terjessze fel. 

Budapesten, 1878. október hó 12-én. 
T R E F O R T S . k . 



127 

1092. eln. sz. 

A hadköteles állami és megyei tisztviselők és szolgák 
személyi és szolgálati viszonyainak ideiglenes szabályozása 
tárgyában f. évi julius hó 18-án 1245. Min. Eln. szám alatt 
kiadott szabályrendelet egyes határozmányai, melyet Nagysá-
goddal f. évi augusztus hó 23-án 802. eln. sz. a. kelt leírálom-
mal közöltem, különböző magyarázatokra szolgáltatván okot: 
felkéretett a m. kir. honvédelmi minister úr, hogy mint a kér-
dés alá jött határozmányok intentióinak legilletékesebb, értel-
mezője, az e tekintetben felmerült kételyek eloszlatása s álta-
lában az idézett szabály valódi értelmének megállapítása 
czéljából, annak értelmezésére nézve felvilágosítást nyújtani 
szíveskedjék. A m kir. honvédelmi minister úrnak f. évi 5876. 
eln. sz a. kelt s a m. kir. ministerelnök úrhoz intézett, s. ez 
által velem f. é. 1732. eln. szám alatt közölt, átiratához képest, 
a kételyek eloszlatása, illetőleg a téves magyarázatok helyes 
megállapítása végett a szabályrendeletnek kérdés alá esett, a 
havidíjas katonák (tisztek stb.) sorába tartozó tisztviselőket 
és szolgákat érintő 3-ik pont egyes kikezdéseiben foglalt hatá-
rozatokat példákkal tartom legczélszerűbbnek felvilágosítani. 

Ugyanis a 3. pont a) alatti kikezdése szerint a nyugdíja-
zásnál vagy ellátásnál számításba eső polgári illetménynek, 
vagyis a tényleges fizetésnek és segélydíjnak Va"3^ része min-
den körülménj' közt, azaz: minden esetben, t. i. akár nőtelen, 
akár nős vagy családos az illető tisztviselő vagy szolga, tekintet 
nélkül a katonai és polgári illetmény mennyiségére, kifizetendő. 

Ez igen világos határozat és példa felsorolást nem szük-
ségei. 

A b) alatti kikezdés első része szerint, ha a katonai havi 
díj összege, úgy a mellék-illetmények, mint az a) alatti kikezdés-
ben említett V3~ad rész beszámítása nélkül, a polgári illetmény-
nél kisebb, a különbözet (hiány) az utóbbiból egészítendő ki, 
vagyis, ha a katonai havi díj évi összege . . 600 frt - kr. 
a polgári illetmény 800 » — » 
ez esetben a tisztviselő 600 » •— 
katonai havi díj évi összegén felül, az a) kikezdés 
alatt, a polgári illetményből biztosított /4-ad ré-
szen,- vagyis 266 írt 662/3 
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krajczáron kivűl, még a b) kikezdés 1-ső része 
értelmében, a csekélyebb katonai havi díj és 
polgári illetmény közti különbözet kiegészítéséül, 
utóbbiból még 200 frtot 

összesen tehát . . 1066 frt 662/3 
krajczárt addig élvez, mig mint mozgósított tényleges katonai 
szolgálatban áll. 

Nevezetes azonban a következő példa, ha 
t. i. a katonai havi díj évi összege 600 frt — kr. 
a polgári illetmény 2500 frt — » 
ez esetben az illető katonai havidíj évi összegét 600 frtot, 
továbbá polgári illetményéből az a) kikezdés 

szerint y3-adot, vagyis 833 frt 33y3 
krajczárt, s ezen felül a 600 frt katonai havi-

díjhoz, 2500 frtnyi polgári illetménye kiegé-
szítéséül, utóbbiból még ; 1900 frtot, 

vagyis összesen . . 3333 frt 33'/3 ' 
krajczárt, tehát rendes polgári illetménye fejében 233 frt 3S4 
krajczárral többet fog a polgári javadalmazásból élvezni. 

Ezen eset, valamint magasabb rangú és még magasabb 
fizetésű polgári tisztviselőknél előfordulható hasonló esetek oly 
visszásságok, melyek a törvény (osztrák) tervezőjének szándé-
kában nem fekhettek, mit azon körülmény is igazol, hogy az 
osztrák törvényjavaslat eredetileg úgy hangzott: 

§ 6. Punkt4. Absatz a) »unter allén Umstanden wenigstens 
einen. drittheil* stb. ezen wenigstens szót azonban az ottani 
törvényhozó testület az 1878 ik évi junius 22-iki törvényből 
szándékosan törülte s ennek következtében az egyenlőség miatt 
a julius 18 Lú magyar szabályrendeletbe is felvétetvén, már 
köztudomásra jutottak, a kormány tekintélyének és a közös 
hadsereg tagjai illetékeinek a monarchia mindkét felében szük-
séges egyenlősége különbeni megsértése nélkül többé tehát nem 
is módosíthatók, de másrészt oly anomaliák, melyek csak 
elvétve a legritkább esetben, és pedig az állam alig érezhető 
kára nélkül fordulhatnak elő, a mellett azonban a véradói 
leszolgáló tisztviselő előnyére s nagyobb buzdítására s mintegy 
jutalmazására szolgálnak. 

A b) kikezdés 2-ik része értelmében, ha a katonai havi 
díj évi összege, a polgári illetmény évi összegével egyenlő vagy 
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magasabb, ez esetben a polgári illetményből csak az a) kikez-
dés szerint minden esetré (minden körülmény közt) biztosított 
Vs-ad fizetendő. 

A példák következők : 
1. Mindkét illetmény egyenlő/úgymint: 

a katonai havidíj évi összege 600 frt 
a polgári illetmény 600 » 
ekkor az illető a . . . 600 frt 
katonai havi díjon kivűl, polgári illetményéből csakis 

73-adnak, vagyis . . . . . . . 200 frtnak 
összesen . . . 800 frtnak 

élvezetére van jogosítva. 
2. A katonai havidíj évi összege magasabb, mint a pol-

gári illetmény, úgymint: -
katonai havidíj évi összege . . 1200 frt 
polgári illetmény 600 » 
ekkor a tisztviselő katonai havidíja évi összegét . 1200 frtot 
és polgári illetménynek csak 1/3-dot, vagyis .< . . . 200 » 

összesen . . 1400 frtot 
élvéz, azaz polgári .fizetéséből 400 frt levonatik, illetőlegezen 
utóbbi részösszegnek kifizetése a pénztárnál betiltatik. 

A c) kikezdés úgy első mint 2-ik része csupán a nős vagy 
családos és háztartással biró tisztviselőket és szolgákat illeti. 

Ennek első része szerint, kinek neje vagy törvényes gyer-
meke van s háztartást víszen, a lakpénz és természetben járó 
illetmények élvezetében meghagyatik stb. 

A 2-ik rész szerint a fizetésből (nyugdíjból) és bérből, 
vagy -segélydíjból a b) kikezdés 'alatti (igazabban a b) kikez-
dés 2-ik részében érintett) levonás csak az esetben rendelhető 
el, ha a polgári illetmény a katonai havidíj évi összegével 
együttvéve 1200 frtot meghalad, vagyis ha a katonai havidíj 
évi összege ' . . . . 900 frt, 
a polgári illetmény szintén 900 frt, 

ekkor a járandóságok ezek: 
katonai havidíj évi összege 900 frt 
a polgári illetményből csakis az a) kikezdés szerint 

minden körülmény közt biztosított 1/3 vagyis . . 300 frt 
összesen . . . 1200 frt, 

9 
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minthogy ezen összeget a két járandóság együttvéve meg nem 
haladhatja. 

Az 1200 frton felül azonban a nős vagy családos tiszt-
viselő a lakpénzt stb. is élvezi ínég. 

M á s i k p é l d a : 
A katonai havidíj évi összege 900 frt, 
a polgári illetmény 500 » 
ez esetben következő illetményekjárnak, úgymint: 

katonai havidíj évi összege 900 frt, 
az a) kikezdés szerint a polgári illetmény y3-a, 

vagyis . 166 frt 66 y3 kr,' 
s a mennyiben ezen két fizetés együttvéve csak 1066 frt 66a/3 kr, 
teszen, a b) kikezdés 1-ső része értelmében a pol-

gári 500 frtnyi illetményből az 1200 frt ki-
egészítéséül még l33frt33y8 kr, 

vagyis összesen . . 1200 forint 
s a lakpénz stb. járandóság is utalványozandó 

és kifizetendő, Vagyis a mennyiben a katonai 
illetmény 900 frt, 

és a polgári illetmény 500 » 
• együtt véve . . . 1400 frtot 

tevén, az 1200 frtot meghaladó . . . . . . . 200 frt 
levonandó, illetőleg a pénztárnál beállítandó leszen. 

H a r m a d i k p é 1 d a : _ 
Ha a katonai havidíj évi összege csak . . . . 600 frt, 
ellenben a polgári illetmény 1200 » 
ekkor az illetőnek a katonai havidíj évi . . . 600 frtnyi 

összegére, az a) kikezdés szerint polgári illet-
ményének biztosított Vg-dára, vagyis . . . . 400 frt, 

a b) kikezdés 1-ső része szerint az 1200 frt illet-
ménye kiegészítéséül 600 frtra 

összesen . . . 1600 frtra . 
és lakpénz stb. járandóságára is van igénye. 

Megjegyzem továbbá, hogy a létszám felemelés követ-
keztében behívott tisztviselők és szolgák, a mennyiben ily behí-
vás a mozgósítással egy természetű, sőt ennek következménye, 
szintén az 1878-ik évi julius hó 18-iki Szabályrendelet értelmé-
ben való elbánás alá esnek, ellenben azok, kik egyéb szolgálatra 
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hivattak be és kik a Szabályrendelet 2-ik pontjának 3-ik kikez 
dése szerint a törvényes egyévi vagy ennél hosszabb idő tar-
tamú tényleges katonai szolgálatukat még ki nem töltötték, 
fizetést (nyugdíjat-stb.) nem, hanem csakis bizonyos ellátást 
élvezhetnek. 

A többször idézett Szabályrendelet kiegészítéséül megem-
lítem még, miszerint a nem terhes illetmények közé a műkö-
dési pótlékok nem tartoznak, vagyis ezek terhes illetményekül 
tekintendők. 

Végül megjegyzem, hogy a katonai (honvéd) szolgálatra 
behívott tisztviselők és szolgák illetékeinek bármi változása 
esetében, a régi polgári illeték beszüntetendő, az új pedig 
külön utalványozandó és a számvevőségek az illető tisztvi • 
selőknek vagy szolgáknak járó katonai havidíj évi összegét, 
egészen figyelmen kivül hagyva, a polgári illetékekre vezetett 
birói letiltások' következtében eszközlendő levonásoknál — és 
pedig nem a beállított, tehát egy időre megszűnt régi, hanem 
egyedül az újonnan utalványozott polgári illetmény összegét 
véve a tényleges fizetés stb. alapjáúl, — szorosan az 1876-ik évi 
XXXI. t.-cz. korlátaihoz, illetőleg ennek 8-ik szakasza 2-ik kikez 
désében említeti esetekben, az 1878-ik évi LIV-ik t.-ez. 399. 
szakaszhoz alkalmazkodjanak 

Erről Nagyságodat, többször idézett leíratom kapcsán, 
tudomás és miheztartás végett ezennel értesítem. 

Budapesten, 1878. évi deczeriiber hó ll-én. 

T R E F O R T s . k . 

29,199. szám. 

Folyó évi szeptember hó 28-ról 17. sz. a. kelt s az egye-
temi segéd-hivatali személyzetnek ötödéves fizetési pótlékban 
leendő részeltetését újólag sürgető felterjesztésére értesítem az 
egyetemi tanácsot, hogy az államnak, már f. évi augusztus 
hó 31-től 19,309. sz. a. kelt intézvényemben is hangsúlyozott 
jelen pénzügyi helyzetében nem érzem hivatva magamat ily 
irányban akár ő Felségéhez legal. előterjesztéssel, akár a tör-
vényhozáshoz javaslattal járulni. Kedvezőbb viszonyok remél-

9* 
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hető beálltával azonban az egyetemi tanácsnak szabadságá-
ban álland előterjesztését megújítani. 

Budapest, 1878. deczember 28-án. 
Minister úr meghagyásából: 

S Z Á S Z K Á R O L Y S . k . , 
ministeri tanácsos. 

33,649. szám. 

Kérdés tétetvén az iránt, vájjon oly hallgatók, kik vala-
melyik magyarországi .ösztöndíjat élvezve, — habár csak ideig-
lenesen is, külföldi, vagy a monarchia másik felében le.vő egye-
temekre lépnek át tanulmányaik folytatása végett — ily eset-
ben jogosítva vannak-e ösztöndíjaik folytatólagos élvezetére? 
avagy azokat távollétük alatt elvesztvén, visszatértükkor ismét 
visszanyerik-e? Az egyetemi tanácsot tudomás és kellő mihez-
tartása végett értesítem, hogy minden oly esetben, midőn egy, 
magyarországi ösztöndíjt élvező hallgató külföldi vagy a 
monarchia másik felében levő egyetemre távozik, ösztöndíja 
végképen megszűntnek lészen tekintendő.. 

Budapest, 1878. deczember 29-én. 
T R E F O R T S . k . 

3419. szám. 

Izsák János elhunyt egyetemi szolga ideiglenes helyette-
sítése iránt tett s f. é. 477. sz. a. kelt jelentésében felsorolt 
intézkedését'jóváhagyólag tudomásul veszem, azon megjegy-
zéssel, hogy nevezettnek egyidejűleg "beszüntetett illetményeit 
a helyettesnek csak akkor fogom kiutalványozhatni, ha az 
egyet, tanács annák nevét s alkalmaztatásának idejét felje-
lentendi. 

Helyeslem az egyet, tanácsnak az egyetemi szolgák elha-
lálozása esetére a temetkezési költségek fedezése iránt tett 
javaslatát s ezennel felhatalmazom az egyetem rektorát, bogv 
jövőben az egyetem bármelyik szolgájának elhalálozása ese-
tére, a kezelése alatt álló átalányokból 50 azaz ötven frtot 
adhasson ki a temetkezési költségekre, mely összeg azután 
az örvegynek járó nyugdíj- vagy végkielégítési összegből lész 
levonandó. 
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Á pályázati hirdetményt szokott módon leendő közzé-
tétel végett megküldöm. 

Budapest, 1879. február hó 15-én. 
Minister úr meghagyásából: 

* SZÁSZ K Á R O L Y S. k . , 
ministeri tanácsos. 

12,521. szám. 

szülésznői eskünek a mai kornak megfelelő átalakítása 
s úgy ennek, mint a bábautasítás egyformaságának elérhetése 
czéljából, egyetértésben a kir. belügyminisztériummal az ide-
zárt eskümintát és utasítást megállapítottam s azoknak jövőbeni 
használatát az ország tudomány-egyetemein, valamint a szü-
lésznői tanintézeteknél ezennel elrendelem. 

Miről az egyetem tanácsát 1876-ik évi 711. sz. a. ez 
ügyben kelt felterjesztése folytán miheztartás és további intéz-
kedés végett értesítem. 

Budapest, 1879. május 8-án. 
T R E F O R T S . k . 

17,318. szám. 

Addig is, mig az 1874. évi február hó 5-ről 3055. sz. a. 
kelt ministeri rendelettel kibocsájtótt és az 1876. évi 24511. 
sz. a. kelt rendelettel módosított jog- és államtudományi 
tanulmányi és vizsgálati rendszer újjászervezése iránt beha-
tóbb intézkedések tétethetnének, a következőkről kívántam 
az egyetem tanácsát értesíteni; 

Mivel a fentebb idézett rendeletekkel kibocsájtott tanul-
mányi és vizsgálati rendszer 3. és 5-ik pontjai szerint, az első 
és második alapvizsgálat a második, illetőleg a negyedik félév 
végén, úgyszintén a harmadik illetőleg az ötödik félév ele-
jén vagy végén is letehető s csak ha ezen utolsó határ-
időben sem tétetnék le, nem lesz a negyedik illetőleg a 
hatodik félév a rendes quadrienniumba beszámítható; ebből 
a tapasztalás szerint az következik, hogy sokan, s különösen 
a hanyagabb tanulók, alapvizsgálataikra való készülésöket az 
utolsó határidőre halasztván, a miatt a harmadik, illetőleg az 
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ötödik félévre előszabolt tanulmányaikat — ámbár az előadá-
sokra beiratkoznak is — elhanyagolják s nem azokra, hanem 
az előbb letenni elmulasztott alapvizsgálatokra készülnek. 

Mivel továbbá ugyanazon tanulmányi és vizsgálati rend-
szer 9. pontja szerint az egyik államvizsgálat a harmadik tanév 
végén, de azon túl is bármikor letehető ; miből, a tapasztalás 
szerint, az következik, hogy a hallgatók nagy része a harmadik 
tanév folytában túlnyomólag az államtudományi előadásokat 
hallgatja ugyan, de az államtudományi vizsgálat letételét a 
negyedik évre halasztja s így az utolsó évben az államtudo-
mányi államvizsgálatra való készülés miatt a jogi előadásokat, 
bár azokra beiratkozott, alig kísérheti kellő figyelemmel s 
osztatlan tanulmánynyal; vagy megfordítva: mindezeknél fogva 
az alapvizsgálatoknak és az egyik államvizsgálatnak letételére 
szorosabb batáridőt találtam szükségesnek megállapítani; és 
pedig oly módon, hogy a két alapvizsgálat letehető legyen 
ugyan a második, illetőleg" negyedik félév végén, de a har-
madiknak, illetőleg ötödiknek elején mindenesetre leteendő 
legyen s a hallgató a második, illetőleg a harmadik tanévre 
addig föl ne vétethessék, míg első, illetőleg második alapvizs-
gálatát sikeresen le nem tette. Akár az első, akár a második 
határidőben, egy tantárgyból való felfüggesztetése esetén, a 
vizsgálatnak azon tárgyból ismétlésére hat heti idő adandó a 
hallgatónak; s csak ha az ismétlést e határidőben sikeresen 
leteszi, lesz a harmadik, illetőleg ötödik félév neki beszámolható. 

A harmadik év végén, vagy a negyediknek elején az 
egyik államvizsgálat mindenesetre leteendő s a negyedik évre 
csak annak sikeres letétele esetén vétethetik fel a hallgató; 
felfüggesztés esetén az ismétlésre ismét hat hét engedtetvén. 

Tapasztalván továbbá, hogy a félévi beíratásoknál, a 
jelenleg érvényben álló ^Tanulmányi,- fegyelmi és leczkepénz-
szabályzat* I. fejezetében körülírt módozatok mellett, sok idő-
nek a tanulástól s az előadásoktól elvonásával járó s általá-
ban laza eljárás kapott lábra, az érintett módozatokat oda 
kivánom változtatni, hogy 

a) a quaestorán való beiratkozás a félév első 12 napjára 
szoríttassák, mely idő eltelte után 

b) a quaestorán való beiratkozás csak kari, illetőleg dékáni 
engedélylyel — és pedig 3 napig; azután 
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c) tanácsi, illetőleg rectori érigedélylyél csakis 8 napig 
történhessék. 

A két utóbbi kedvezményes beíratási engedély az illető 
kari dékánok, illetőleg a rector által, csakis alapos okokból, 
úgy mint: beigazolt betegség, az egyetem székhelyén való meg-
jelenést gátló természeti akadály, vagy tényleges katonai szol-
gálatban létei esetén adandó meg. 

A tényleges katonai szolgálatban létei, illetőleg az évi 
katonai gyakorlatokban való elfoglaltság esetén, a rector — 
tekintettel arra, hogy e gyakorlatok évenként szeptember hó 
végéig tartatnak — azoknak, kik e gyakorlatokban tényleg 
elfoglaltságukat kimutatják, az első félévben még október hó 
5-ig adhat engedélyt az utólagos beíratásra. 

A quaesturán történt beíratás után, akár a rendes idő-
ben, akár dékáni vagy rectori e.ngedélylyel történjék, a hall-
gató tartozik három nap alatt jelentkezni a tanároknál kik-
nek előadását hallgatja. 

A kitett határidők után, előfordulható egészen rendkívüli 
esetekben a beíratásra kivételes engedély megadhatását ma-
gamnak tartom fenn. 

Mind a jogi alap és államvizsgálatokra, — mind a beíra-
tásokra vonatkozó fentebbi rendelkezések (mely utóbbiak nem 
csak a jog és államtudományi, hanem a más három karra 
is kiterjednek) teljes szigorral csakis az 1879/80. tanév má-
sodik felétől kezdve léptethetők életbe, miután most már nincs 
mód és idő a tanév befejeztével szétoszlott hallgatók minde-
nikének a fentebbi rendelkezéseket biztosan tudomására 
juttatni. 

Minthogy azonban meg is kívánom, hogy ez intézke-
dések már a következő tanév első felére nézve irányadóknak 
tekintessenek és a lehetőségig foganatosíttassanak is, fehívom 
az egyetem rectorát, hogy a lapokban tegye közzé mind a 
beíratásra, mind az alapvizsgálatokra vonatkozó intézkedé-
seimet s azokat oly módon juttassa a közönség és hallgatók 
tudomására. 

Az egyetem tanácsát pedig felhívom, hogy jelen intéz-
ményemet a tanévben tartandó első ülésében tárgyalás alá 
vévén, úgy »Tanulmányi és vizsgálati rendszerben*, mint 
a »Tanulmányi-, fegyelmi- és leczképénz-szábályzatban« 
ennek megfelelő módosításokat formulázva, azokat hozzám 
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terjeszsze fel és az erre nézve teendő intézkedéseket hozza 
javaslatba. 

Budapesten, 1879. évi junuis hó 28-án. 
T R E F O R T S . k . 

16,509. szám. 

A jogi kar dékánjának f. évi junius hó 17-ről 387. sz. a. 
kelt s az egyetem tanácsa részéről 918. sz. alatt fölterjesztett 
jelentésére, a mellékleteknek egyelőre visszatartása mellett, érte-
sítem az egyetem tanácsát, hogy a jog- és államtudományi 
kar mellett működő vizsgálati bizottságoknak a tanév végén 
tartott értekezletében létrejött azon megállapodását, mely sze-
rint a jogtudományi államvizsgálaton a magyar magánjog és 
az osztrák magánjog egyenlő terjedelemben kérdezendő és a 
két tanszak tanára a vizsgálatokra felváltva hivandó. meg, 
jóváhagyó tudomásúl vettem. 

Budapest, 1879. julius 9-én. 
A minister úr meghagyásából: 

Szisz K Á R O L Y S k., 
ministeri tanácsos. 

1879/80. 

28,071. szám. 

Az egyetem rectorának f. évi október hó 2-áról 65. sz. a. 
kelt fölterjesztését, melyben az állam-orvostani intézetben alkal-
mazott szolga, Keresztúri János panaszát az intézet főnöke 
ellen és saját e panasz folytán tett ideiglenes intézkedését 
bejelentve, további utasítást kér, azzal küldöm le mellékletei-
vel együtt az egyetem tanácsának, hogy miután az egyetemi 
kari éŝ  intézeti szolgák fölfogadása, elbocsátása és áthelyezése, 
az egyetemi hatóságok körébe tartozik, s az 1872. évi 26,239. 
sz. a. kelt rendelet értelmében a rector, mint az egyetem idő-
szerinti feje által, de a dolog természete és az eddigi gyakor-


