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ö Főmóltósága sziibtésc napján és névnapján a 
hatósági épületekre a nemzeti lobogó kitűzessék, 
továbbá, hogy a tisztviselők és alkalmazottak ki-
zárólag az ünnepélyek tartamára a szolgálat 
alól mentesíttessenek. 

Jegyzet. E szünnapokon kívül a rectornak szokás-
jogi alapon joga van félévenként egy-egy szünnapot enge-
délyezni. 

10. Az egyetemi tanári állás elnyerésének 
módozatai. 

Jegyzet. E szakasz közlései Egyetemünkön az ügy-
rendtartás 7. §-ában foglalt szabályozás alapján a tan-
székek betöltése körül Jrislakult gyakorlatot rögzítik meg. 
AT~~pozsonyi és debreceni 'egyetemek szabályzata erre a 
szakaszra is kiterjed s nagyjában (mint alább látni tehet) 
ennek a gyakorlatnak megfelelő intézkedéseket tartalmaz. 

Meghívás. 
Az egyetemi tanári állás elnyerése vagy 

pályázat útján, vagy meghívás útján történik. 
Ha a tanszék megürül vagy új tanári állás szer-
veztetik s annak betöltéséről kell gondoskodni, az 
érdekelt kar a rokonszakok tanáraiból alakult 
öt tagú bizottságot alakít vagy a dékán vagy a 
kar egyik idősebb professzorának elnöklete alatt. 
A bizottság megalakulván, előadót választ, ki-
nek kötelessége már most a bizottság elé javas-
lattal járulni. Előadó javaslatában szemlét tartva 
az összes számbajöhető jelöltek felett, vagy 
azzal a javaslattal járul a bizottság elé, hogy 
a tanszék meghívás útján töltessék be, feltéve, 
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hogy a jelöltek között minden tekintetben rá-
termett egyén is akad, avagy ilyennek nem 
letében vagy ha több egyenlő értékű jelölt van, 
pályázat kiírását javasolja. A részletesen kidol-
gozott javaslatról a bizottság elnöke a karnak 
jelentést tesz s azt az ülésen az előadó ismer-
tetvén, dönt a kar a kérdésben. 

Ha a kar is a meghívás mellett foglal állást, 
mindenekelőtt az érdekelt féltől beleegyező nyi-
latkozatot szerez a dékán útján s csak azután 
terjeszti fel az iratokat a tanács útján a v-k. min. 
úrhoz. A meghívandó professzort figyelmeztetni 
kell arra, hogy h'a korábbi szolgálatának; vagy 
működésének beszámítására igényt tart, ezt a 
körülményt kifejezetten juttassa a kar tudomá-
sára, a megfelelő okmányokat is becsatolva. A 
meghívás eredményességéhez rendszerint egy-
hangú vagy túlnyomólag szótöbbséges határo-
zat szükségeltetik. 

i Pályázat. 
• 1 Ha a kar a pályázat kiírása mellett dönt, 
erről a vk. miniszter úrnak jelentés teendő, 
egyidejűleg a pályázat szövege is bemutattat-
ván. A pályázati hirdetményben a pályázók 
íigyelmeztetendők arra, hogy korábbi szolgála-
tuk beszámítását kérelmezniük kell. 

A pályázat lezárása után a dékán jelentést 
tesz annak eredményéről, az iratokat javaslat-
tétel végett ismét a bizottságnak adja ki. 

A bizottság javaslata fölött kar szótöbbség-
gel határoz, de nincs kötve ainnak részleteihez. 

6 
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A kar tehát mindenekelőtt abban határoz, hogy 
a tanszéket ny. r. vagy rendkívüli tanárral kí-
vánja-e betölteni. Azután külön-külön ejti meg 
a hármas jelölés minden helyére a szavazást. Az 
iratok az előbb leírt módon terjesztendők a vk. 
min. úrhoz. 

A kinevezési javaslatot legcélszerűbben a 
dékán személyesen adja át a vk. min. úrnak, 
őt külön (is informálva a kar határozatának 
indokai felől. 

A kinevezés közlése. 
A kinevezést a vk. min. előterjesztésére az 

államfő eszközli s annak a hivatalos lapban való 
publikálása után a kinevezési okmány és az ösz-
szes iratok az Egyetemi Tanácshoz küldetnek 
le. A Tanács kötelessége az újonnan kinevezett 
tanárt értesíteni s őt a szükséges eskütételre 
felhívni, ami azért fontos, mert az illetmények 
csak a hivatali eskü letétele után folyósíthatnak 
(újabb jelentéstétel után) a vk. miniszter úr által. 

Jegyzet. A pozsonyi és debreceni egyetem szabály-
zatának 26—28. §-ai így szólnak: 

A nyilvános rendes és nyilvános rendkívüli tanári 
állások pályázat vagy pedig meghívás útján töltetnek be. 
A pályázati -hirdetményt a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter bocsátja ki. A pályázat feltételeire nézve azonban 
a tort is meghallgatja. A pályázat folytán a k.ar jelölés 
előkészítése céljából 3—5 tagú bizottságot küld ki, amely 
a karnak megokolt kijelölő javaslatot tesz. A bizottság 
jelentésében minden pályázó tudományos és irodalmi mű-
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•ködéséről kimerítő véleményt köteles mondani. Köteles 
minden más körülményre . is kiterjeszkedni, amelyek a 
pályázónak közalkailmazására, különösen egyetemi tan-
székre való kinevezéssel ^ f o l y á s s a l lehetnek. (26. §.) 

A kar a jelölések;,.fsrgyában a bizottsági jelentés 
alapján titkos szavazás útján, általános szavazattöbbség-
gel határoz. Ha több a pályázó, a kar az első, második, 
illetve harmadik helyre is jelöl. Ha azonban a kar a pá-
lyázat eredménye alaPiái?1; szükségesnek tartja, csak az 
első és második helyrg^yagy, épen csak az első helyre: 
jelöl. Ha a bizottság egynél'több helyre tett kijelölő javas-
latot, TTMüTlHEeirTnfn3egyik helyre külön-külön szava"-' 
zás~uTjan kell jelölni. Ugyanarra a helyre egynél több 
pályázóra senki sem szavazhat, hogy így. ugyanazon a 
helyen több pályázó egyenlően jelöltessék. Több pályázó 
csak akkor tekinthető ugyanazon helyen jelöltnek, • ha a 
szavazatok köztük egyenlően oszlanak meg. E jelölés 
figyelembevételével a vaffl'ás- és közoktatásügyi miniszter 
tesz előterjesztést ö Felségéneik a .kinevezés iránt. (27. §.) 

A kar akkor is küld ki 3—5 tagú bizottságot, ,ha azt 
határozza el, hogy az állás pályázat mellőzésével, meghí-
vás útján töltessék be. A bizottság a 26. §. harmadik,, 
negyedik és ötödik bekezdése értelmében tesz a karnak 
javaslatot, melynek alapján a ikar a 27. §. első bekezdése 
szerint határoz. Ha a kar olyan tanárt kíván meghívni, 
aki a karnak korábban már tagja volt, meghívás tárgyá-
bn bizottság kiküldése nélkül határoz. Ha pedig pályázat 
esetében a bizottság azt találja, (hogy a pályázat nem 
eredményes, a meghívás céljából, saját kezdeményezésé-
ből is tehet a karnak javaslatot. Ekkor is azonban jelen-
tésében nemcsak a meghívaindóról, hanem a pályázókról 
is érdemlegesen nyilatkozni köteles. A vallás- és közokta-
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tásügyi miniszter a meghívott kinevezése iráni belátása 
szerint tesz előterjesztést ö . Felségének. A 9. §. utolsó 
bekezdése esetében a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
pályázat, vagy meghívás nélkül ,is tehet előterjesztést 
a kinevezés iránt. A kart azonban ekkor is meghallgatja. 
(Üi tanszék esete.) 

Eskütétel. 

Az eskü letétele rendes vagy rendkívüli ta-
nácsülésen történik. Ez ülésen Rector az iratokat 
ismertetvén s az új tanárt üdvözölvén, a tanár 
a következő esküt teszi le: 

„Én . . . esküszöm a mindenttudó és minden-
ható Istenre, hogy Magyarországhoz, annak 
alkotmányához és Magyarország kormányzójá-
hoz hü leszek, Magyarország törvényeit és tör-
vényes szokásait, valamint az alkotmányos kor-
mány rendeleteit megtartom, hivatali elöljáróim-
nak engedelmeskedem, a hivatali titkot megőr-
zöm és hivatali kötelességeimet pontosan és lelki-
ismeretesen teljesítem; esküszöm továbbá, hogy 
a magyar királyi Ferencz József Tudomány-
egyetem autonómiáját, privilégiumait, törvényeit 
és törvényerejű szabályait mindenkor tisztelet-
ben tartom, a Rector Magnifieus és a tek. Tanács 
iránt állandóan kellő tiszteletet é s hivatali dol-
gokban engedelmességet fogok tanúsítani s hogy 
állásomban iparkodom mindazon kötelességeim-
nek megfelelni, amelyeket a törvényes szabá-
lyok, rendeletek és az erkölcs elém szabnak. 

Isten engem úgy segéljen!" 
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Előadások tartása. 

Állandó fizetéssel- kinevezett tanárok heten-
kint legalább öt órára vannak kötelezve s tanári 
működésüket különösen azon leckékre kötelesek 
fordítani, melyek kinevezésük szerint főieckéiket 
(kollégium) képezik. 

Arra nézve, hogy hány órára legyen köteles 
az alkalmazott tanár főleokéit hetenkiint kiter-
jeszteni, a következők szolgálnak irányadóul: 

a) legelőbb a kinevezési okmány, vagy a 
tanár meghívását megelőző tárgyalás veendő a 
határozat alapjául; 

b) ehhez képest a már régibb időtől alkal-
mazott tanároknál a eddigi törvényes határoza-
tok, vagy a fennálló szokás mérvadó; 

c) tekintettel kell lenni a tantárgyaknak fon-
tosságára és a kellő arányra, az egyenlő fontos-
ságú tanszakok tárgyalási terjedelmének meg-
szabásánál; 

d) arra kell különösen ügyelni, hogy a ta-
nuló képes legyen egyetemi 'ideje alatt tanszaká-
nak legalább minden főrészletét rendszeresített 
tanároknál hallgathatni. (Tft. szab. 44. §.) 

Azon leckéken kívül, melyeket a tanár ki-
nevezése szerint tartani köteles, még egész tan-
szakából, vagy annak egyes részeiből, vagy oly 
szakokból, melyekből leckéket adni feljogosítta-
tott, egy vagy több leckét is tarthat. (Tft. sz. 
45. §.) 

Az előadások iskolai félévek szerint akként 
rendezendgk, hogy minden félévvel az előadások 
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egy egészen új ciklusa kezdődjék s hogy a hall-
gatók a kollégiumikat féléveinkint választhassák. 

, Nagyobb terjedelmű tudományszakokból, 
melyek csak több félévi tanfolyamban adhatók 
elő teljesen, hogy az ily tantárgyaknak egy fő-
része minden félévben befejezendő, a kar arra 
köteles ügyelni. (Tft. sz. 50.) 

11, A rendes tanári kinevezést megelőző szol-
gálatok beszámítása. 

A) Ö cs. és apóst, királyi Felsége Bécsben 
f. évi április hó 9-én kelt legfelsőbb elhatározásá-
val előterjesztésemre legkegyelmesebben meg-
engedni méltóztatott, hogy hivatali elődöm ö cs. 
és apóst. kir. Felsége 1892. évi március hó 30-án 
kelt legfelsőbb elhatározásával jóváhagyott ja-
vaslatának azon, része, mely az alsóbb fokú 
tanári szolgálatnak az egyetemi tanári szolgá-
lati Időbe korpótlék szempontjából való beszá-
mítását kizárja, hatályon kívül helyeztessék, s 
egyidejűleg a tudományegyetemi és műegyetemi 
tanárok által állami vagy kir. alsóbb fokú tan-
intézeteknél eltöltött szolgálati éveknek az 
egyetemi (műegyetemi) tanári szolgálatba kor-
pótlék szempontjából való beszámítására vonat-
kozólag általam bemutatott s az egyetem taná-
csával •/. alatt idezárva ezennel közlött új 
szabályzatot legkegyelmesebben jóváhagyni 
kegyeskedett. (20.599/1896. vkm. rendelet.) 


