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illetőleg gyakornoknál kétszeri folytatólagos 
megválasztása, ide megerősítés végett nem ter-
jesztendő fel. Mindenkor miniszteri jóváhagyás 
kérendő azonban ki, az adjunktusoknak hat, a 
tanársegédeknek négy és a gyakornokoknak há-
rom éven túl" való megválasztásakor. Fizetéste-
len segédtanerők itteni megerősítés kikérése nél-
kül továbbii intézkedésig,' — vagyis a fizetés nél-
küli segédtanerők létszámának az egyetemtől 
felérkezendő javaslatok alapján leendő végleges 
megállapításáig — csak az 1923/24. tanévben al-
kalmazott fizetéstelen tanerők létszámának ke-
retén belül választhatók meg. Amennyiben kivé-
telesen szüksége merülne fel annak, hogy fize-
téstelen segédtanerők a múlt tanévi létszámon 
felül még az 1924/25. tanévben is alkalmaztassa-
nak, ezek megválasztása, — ennek kifejezétt 
megemlítésével — ide megerősítés végett feltét-
lenül felterjesztendő. 

7. Az egyetemi Aula használatára vonatkozó 
szabályzat. 

1. §. Az egyetemi aula fölött a mindenkori 
Rector MagnJificus rendelkezik. 

2. §. Az egyetemi aulát rendszerint csak az 
egyetemi szokásos ünnepekre, a rendes és az 
ünnepies doktori fölavatásokra, valamint az 

• egyetemi tanács által rendezett más alkalmi 
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ünnepekre lehet használni; de használhatását 
rendkívüli esetekben, nyomós okok alapján kér-
hetik: 

a) az Egyetem egyes karai, azoknak tanári 
testülete, valamint az Egyetem tanári testülete 
egyetemlegesen; 

b) az Egyetem hallgató ifjúsága egyetem-
legesen, vagy ennek jóváhagyott alapszabályok-
kal bíró egyesületei; 

c) kolozsvári, vagy más hazai tudományos, 
irodalmi, jótékonysági és közművelődési egye-
sületek : 

Jegyzet. Ma szegedi intézmények értendők e sza-
kasz rendelkezésén. 

d) magánszemélyek az egyetemen művelt 
tudományszakok körébe vágó előadásokra és 
mutatványokra. 

3. §. A 2. §. a) b) c) d) pontjainak eseteiben 
az aula használatához mindenkor rectori enge-
dély szükséges, amit szóval vagy írásban kér-
hetni s amit a Rector az előadásnak vagy be-
mutatásnak egyidejűleg múlhatatlanul beter-
jesztendő előrajza alapján, akár írásban, akár 
szóban ad ki. 

4. §. Az aula ki nem adható: 
a) politikai és vallásfelekezeti összejöve-

telekre; 
b) a közerkölcsiséget vágy a jóízlést sértő, 
c) esetleg tüzet, robbanást vagy más kárt 
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okozó szerekkel járó előadásokra, mutatvá-
nyokra; 

d) semmiféle olyan előadásra, amelyek a 
hely komolyságával össze nem egyeztethetők; 

e) a nagyobb lármával, zajjal járó előadá-
sokra, ha azok az egyetem épületében bárhol 
tartott valamely egyetemi előadással egy időbe 
esnének. 

5. §. Az aula használatát megengedő vagy 
megtagadó rectori intézkedés végérvényes s az 
ellen az Egyetem Tanácsához csak a 2. §. a) és 
b) eseteiben lehet fölfolyamodni 

6. §. Az engedély megadása esetében a már 
bemutatott előrajztól az engedélyt kérő csak 
újabb rectori engedély után térhet el. Ha elmu-
lasztaná azt kikérni, a Rector a már megadott 
engedélyt visszavonhatja. 

7. §. Minden előadásra, mutatványra stb. 
a rectori hivatal számára két ingyen jegyet ren-
delkezésre kell bocsátani, hogy az előrajz be-
tartásáról a Rector magának meggyőződést 
szerezhessen és e rend föntartására, főleg pedig 
az aula fölszerelésének megfelelő használatára 
ügyeltethessen. 

8. §. Az engedélyt a belépti díjas előadásokra 
a Rector az egyetemi szolgák segélyalapja ja-
vára fizetendő mérsékelt díjtól teheti függővé. 

9. §. Az aula használatával kapcsolatos szol-
gai teendőket, a Rector által meghatározandó 
mérsékelt díjért, az egyetemi szolgaszemélyzet-
tel kell végeztetni. 
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10. §. Az engedélyt nyerő minden kárért 
felelős, amii az aula használata következtében 
az aulát és annak berendezését érheti. Felelős-
ségére az engedélyt kérő eleve figyelmeztetendő. 

8. Az egyetemi előadások rendezésére s a tan-
rend fogalmazására és közzétételére vonatkozó 

szabályzat. 

(Az 1872. évi 26.339. sz. vk. min. rendelet 3. sz. melléklete.) 

Az egyetemi előadási rend szervezése és 
nyilvánossá tétele körüli eljárás ügyében követ-
kező intézkedés tétetik: 

Előadások bejelentése. 
1. §. Minden tanfélév közepe körül a karok 

tanszemélyzete rövid, írásos nyilatkozatot kéz-
besít dékánjának, hogy a következő tanfélévben 
minő tárgyakat s minő terjedelemben fog elő-
adatni, mennyi tanpénzt óhajt ez előadásokért, 
s minő helyiségekben kívánja azokat tartani. 

Jegyzet. A tanpénzre vonatkozó rendelkezés termé-
szetesem ma már tárgyatlan. A gyakorlatban a dékán 
hívja feil1 a tanárokat előadásaik bejelentésére. 

A tanrend elkészítése. 
2. §. Erre a dékán vagy az ügyrend értel-

mében az e célra kijelölt előadó az előadási 
rend tervezetét elkészíti s az egész tanszemély-


