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rak előző szolgálatainak a fentiek szerint való beszámí-
tása pedig esetről-esetre ugyancsak revisio alá veendő. 

Válasz e felterjesztésre eddig nem érkezett. 
2. A tanszékre kinevezendő egyének korábbi 

szolgálati idejének beszámítása tárgyában kibocsátott 
rendeletben a beszámítás iránti esetleges igény bejelen-
tésének időpontja, ha a tanszékre pályázat hirdettetett: 
a pályázati kérvény benyújtása, ha pedig meghívás szán-
dékoltatik: a .meghívás elfogadására vonatkozó nyilatko-
zat kiállítása. (159.093/1914. vkm. sz.) 

3. Minden egyetemi tanszék betöltésekor, midőn 
oly tanár hozatik kinevezésre javaslatba, aki nem a meg-
üresedett tanszékkel egybekötött legalacsonyabb, vagyis 
a VI. fizetési osztálynak megfelelő illetményeket élvezi, 
hanem már magasabb fizetési osztályba van kinevezve, — 
ezen körülményt a javaslatba hozó felterjesztésben vilá-
gosan fel kell tüntetni. (18.211/1914. II. 14. vkm. sz.) 

4. Tanszék betöltése iránti javaslatban a meghívás, 
illetőleg a pályázat alapján .kinevezendő egyéneknek a ko-
rábbi szolgálati időnek korpóflék szempontjából való be-
számítására irányuló esetleges igényeit is kellő mérlege-
lés tárgyává kell tenni s a beszámítás mérve iránt az 
illetőktől írásban beadandó igénybejelentés alapján kon-
krét javaslatot előterjeszteni (109.443/1913. vkm. sz. a 
budapesti egyetemi Tanácshoz intézve.) 

12, Az egyetemi tanárok illetményügye. 

Az egyetemi nyii.lv. r. és nyilv. rk. tanárok 
kezdő törzsfizetését az 1899. évi október hó 
6-án kelt legfelsőbb elhatározással jóváhagyott 
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és a 32.498/1900. VI. 1. vkm." sz. alatt kibocsá-
tott szabályzat 3-ik §-ámak a) pontja állapítja 
meg'és pedig: a ny. r. tanárok részére 6000 ko-
ronában, n ny. rk. tanárok részére 4000 koroná-
ban, amely előleges havi részletekben esedékes. 

A napidíjak szempontjából az egyetemi ny. r. 
tanárok már 1877-ben a Vl-ik, a ny. rk. tanárok 
pedig a VII4k napidíj-osztályba soroztattak. 

Jegyzet. Az u. n. szanálási törvény alapján kibocsá-
tott rendeletek az egyetemi ny. rendes tanárokat az V., 
a ny. rendkívüli tanárakat pedig a VJ. fizetési osztályba 
sorozottnak tekintik a napidíjak szempontjából, azzal, 
hogy különleges megbízások folytán netán, szükségessé 
vált kiküldetéseknél más napidíjak is utalványozhatok. 

55.973/912. VI :8. vkm. sz. a. a miniszter úr 
közölte, hogy az .1911. évi április hó 19-én kelt 
legfelsőbb elhatározással ö Felsége megadta a 
felhatalmazást arra, hogy a tudományegyetemi 
ny. r. tanároknak, akik a 3-ik ötödéves korpót-
lék élvezetébe jutottak, eredményteljcs szolgálat 
után az V-ik fizetés® osztályba való kinevezése 
iránt előterjesztés tétethessék. 

Az 1904. évi I. t.-c. 1. §-ának a) pontja sze-
rint a személyi vótlékban a tudományegyetemi 
ny. r. és ny. rk. tanárok is részesültek. A sze-
mélyi pótlékot szabályozta a 4600. M. E. 1906. 
sz. miniszteri rendelet, amelynek 3. §-a szerint 
a ny. r. tanárt a kinevezéskor 400 korona, — a 
ny. rk. tanárt pedig 800 korona személyi pótlék 
illette meg. Ezen személyi pótlék minden további, 
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egyetemi tanári állásban eltöltött, öt évi szolgálati 
idő után a ny. r. tanároknál kétszer évi 800—800 
koronával — a ny. rk. tanároknál pedig évi 600— 
600 koronával emelkedett. 

Személyi pótlék az új fizetésrendezés szerint 
nem jár, minthogy ennek rendszere nem ismeri 
a személyi pótlék 'intézményét. 

Ugyancsak a múltban megillette az egyetemi 
ny. r. tanárokat az ötödéves korpótlék is. Ezt 
a 32.498/1900. VI. 1. vkm. szám alatt kibocsátott 
szabályzat 3. §-ána;k c) pontja szabályozta. Esze-
rint az egyetemi ny. r. tanárokat öt 800 koronás, 
a ny. rk. tanárokat pedig öt 400 koronás ötöd-
éves korpótlék illette meg. 

Az 1911. évi XIV. t.-c. 9. §-a szerint (a 3-ik 
ötödéves korpótlék élvezetébe jutásuk után) az 
V. fizetési osztályba kinevezett tudományegye-
temi ny. r. tanároknak az V. fizetési' osztályban 
eltöltött szolgálati idejük az ötödéves korpótlékra 
nem jogosít, a kinevezés időpontjában élvezett 
ötödéves korpótlékaik a fizetésben és az ezt ki-
egészítő személyi pótlékban nyert többlet 
erejéig beszüntettetnek, azonban az élvezett tan-
díjkárpótlásból, tandíjjutalékból vagy leckepénz-
böl 2000 koronánál nagyobb összeg nem szün-
tethető be. 

Amennyiben az V. fizetési osztályba kineve-
zett tanárnak a kinevezést követő valamely idő-
ponttól kezdve, korábbi (VI.) fizetési osztályban 
fizetés, személyi pótlék és ötödéves korpótlék 
címén -együttvéve magasabb összegű illetmé-
nyekre lett volna igénye, a különbözet részére 
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ugyanattól az időponttól kezdve korpótlék címén 
kiutalványozandó, azonban, ez a korpótlék az 
V. fizetési osztályra nézve megállapított személyi 
pótléknak emelkedése esetén beszüntetendő. 

Ilyformán az a professzor, aki 15 évi szol-
gálat után került be az V. fiz. osztályba s e fiz, 
osztályba való jutása előtt 8000+2400 K-t ka-
pott, továbbra is jogot szerzett 10.000 K-ás fize-
tése mellett 400 K korpótlékra, öt év multán 
azonban fizetése 12.000 K-ra emelkedvén, 400 K 
pótlékát elvesztette. 

Az 1911. évi XIV. t.-c. az egyetemi tanáro-
kat már kifejezetten a . fizetési osztályokba 
sorozza és helyzetüket ott meg is merevíti. 

Az ötödéves korpótlék nem volt hivatalból 
utalványozandó járandóság s így annak utal-
ványozását az érdekeltek kellő időben kérel-
mezni tartoztak. (64.897/1914. vkm. sz.) 

Az állami alkalmazottak statusrendezése 
tárgyában kelt 1919, január 13-liki miniszter-
tanácsi határozat 23. pontja érteimében a tudo-
mányegyetemi ny. r. tainárok részére 1919. jan. 
1-től az V. fizetési osztályban is biztosíttatik a 
már kiérdemelt ötödéves korpótlék folytatólagos 
élvezete. Ezen rendelkezés értelmében az V. 
fizetési osztályba kinevezett ny. r. tanárok ré-
szére az I—V. ötödéves korpótlékok folyósíttat-
tak is (igaz, hogy ezek koronaösszege neim 
emeltetett), mígnem az 1924. évi IV. t.-c. alapján 
kibocsátott 1924. évi 5000. M. E. számú kor-
mányrendelet I. fejezet 4. pontja az egyetemi és 
műegyetemi tanárokat, valamint az állatorvosi 

» 
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főiskolának rendes tanáiait az 1924. június 1-től 
kezdve a fizetés szempontjából külön statusba 
sorolta és a részükre biztosított ötödéves kor-
pótlékokat megszüntette. Ugyanily értelmű ren-
delkezést tartalmaz az 1924. évi IV. t.-c. alapján 
a statusrendezés ügyében kelt 1925. évi 7000. M. 
E. számú kormányrendelet II. fejezetének 17. 
pontja. Megjegyzendő azonban, hogy a nemzet-
gyűlés plénuma 1925. márciusában a pénzügyi 
bizottság javaslatát magáévá tevé, kimondta, 
hogy a tanszemélyzet, így az egyetemi taná-
rok részére is az ötödéves korpótlék visszaállí-
tandó. 

Az imént idézett rendeletek a nyilv. rendes 
tanárok fizetési osztályai felől is tájékoztatnak. 
A ny. rendkívüli tanárok 1919-ben és 1924-ben 
is a VI. fiz. osztályba soroltattak. A szintén idé-
zett 1925. évi 7000. M. E. számú kormányrende-
let az egyetemi, műegyetemi és állatorvosi fő-
iskolai nyiilv. r. tanárokat, valamint most már 
az egyetemi és műegyetemi nyilv. rk. tanárokat 
is 'az állami fizetési 'osztályoktól -eltérően; to-
vábbra is külön statusba sorolja, noha illetmé-
nyeiket a több® kategóriákhoz képest az előző 
évi statusrendelettel szemben kedvezőtlenebbül 
állapítja meg és pedig július hó 1-étől kezdődő-
leg a következő módon: 

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

Az egyetemi vagy műegye'.emi ny. r. 
tanári minőségben eltöltött hányadik 

évben ? 

Egy hónapra Egy évre Az egyetemi vagy műegye'.emi ny. r. 
tanári minőségben eltöltött hányadik 

évben ? millió papírkorona 

Az 1., 2 . é s 3. é v b e n 6 0 7 2 0 
A 4., 5 . és 6 . „ 6 6 79-2 
A 7. , 8 . é s 9 . „ 7-2 8 6 4 
A 10., 11. é s 12. 7 -8 9 3 6 
A 13., 14. é s 15. „ 8 4 100-8 
A 16., 17. é s 18. „ 9 0 1 0 8 0 
A 19., 2 0 . é s 2 1 . „ 9 - 6 115 2 
A 2 2 . évtől 10-2 122-4 

b) Egyetemi és műegyetemi nyilv. rk. tanárok 
részére: 

A szolgálat hányadik évében ? 
Egy hónapra Egy évre 

A szolgálat hányadik évében ? 
millió papírkorona 

Az 1., 2. é s 3 . é v b e n • 4 -5 54-0 
A 4. , 5 . é s 6 . „ 5 -0 6 0 0 
A 7 . évtől 5 ' 5 6 6 0 

A várakozási idő, mint a táblázatból is lát-
szik: mindig egyenlő. Az előlépésre vonatkozó-
lag pedig a rendelet I. fej. 11. §-<a az irányadó, 
mely szerint 

az előlépés a magasabb fizetési 
fokozatba a közvetlenül alacsonyabb fizetési 
fokozatban töltött három év után történik. Ezt 
a három évet azoknál a tisztviselőknél, akik az 
illető fizetési osztályba vagy annak magasabb 
fizetési fokozatába a jelen rendelet hatálybalé-
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pése előtt valamely évnek január—június hónap-
jaiban jutottak, ugyanannak az évnek január hó 
1-étől kezdve, azoknál a tisztviselőknél pedig, 
akik az illető fizetési osztályba vagy annak ma-
gasabb fizetési fokozatába a jelen rendelet ha-
tályba lépése előtt valamely évnek július—de-
cember hónapjaiban jutottak, ugyanannak az 
évnek július hó 1-étcl kezdve kell számítani. 

A jelen rendelet hatálybalépése után bekö-
vetkezett kinevezés esetén a fenti bekezdésben 
említett várakozási időt a kinevezést követő ja-
nuár, illetőleg júlips hő 1-étől kell számítani". 

Az 1924. évi 5000. M. E. számú kormány-
rendelet I. fejezet 18. §-a a) pontja szerint az 
egyetemi és műegyetemi nyilvános rendes és 
rendkívüli tanárok fizetésükön felül 1924. július 
1-étől kezdve, nyugdíjba be nem számítható havi 
harminc aranykorona egyetemi tanári pótlékban 
részesültek. Ezt a tanári pótlékot az 1925. évi 
7000. M. E. számú kormányrendelet a IV. fejezet 
45. §-ának c) pontja szerint 1925. július elsejétől 
kezdve havi 500.000 papirkoronában állapítva 
meg. Ez a pótlék a nyugdíjba nem számítható be. 

A családi pótlékot előbb az 1912. évi XXXV. 
t.-c. 1—21. §-ai és az 1917. évi IX. t.-c. 14. §-a 
és legutóbb pedig az 1925. évi 7000. M. E. számú 
rendelet VI. fej. 65—74. §-ai szabályozták. 

Ezek szerint az egyetemi nyilv. r. és rk. 
tanárokat szülői ellátás alatt levő, önálló kereset-
tel nem biró édes, mostoha és vérrokonságban 
álló örökbefogadott gyermekei után a gyermek 
24. életévének betöltéséig vagy másnemű ellá-

7* 
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tásáig, családi pótlék illeti meg, amely családi 
pótléknak összege jelenleg havi 170.000 korona. 
A közös háztartásban élő törvényes feleség után 
havi 170.000 korona családi pótlék jár, tekintet 
nélkül arra, hogy a feleségnek bármiféle forrás-
ból származó jövedelme vagy keresete van. Az 
ellátatlan kiskorú gyermekek, valamint a fele-
ség után járó családi pótlékok a nyugalmazott 
tanárokat 'is megilletik. 

' Jegyzet. A kereseti határ — melyen túl a családtag 
után családi pótlék már nem jár, — jelenleg havi 400.000 
koronában van megállapítva. (7000. M. E. sz. 1926. sz. rend.) 

Az 1908. évi XVII. t.-c. 7. §-a szerint a la-
káspénz a VII. fizetési osztályban (egyet, nyilv. 
rk. tanárok számára) évi 1600 korona, a VI. 
fizetési osztályban (ny. r. t.) évi 2000 korona és 
az V. fizetési osztályban (ny. r. t.) évi 2500 ko-
rona volt Budapesten, Szegeden 1440, ill. 1800 
és 2250 koronia. 

Az 1925. évi 7000. M. E. számú rendelet az 
egyetemi nyilv. rendes és rendkívüli tanárok 
lakáspénzére nézve nem tartalmaz újabb intéz-
kedést. Az egyetemi nyilvános rendes tanárok 
részére jelenleg az állami V. és a nyilvános 
rendkívüli tanárok részére az állami VI. fizetési 
osztályban levő tisztviselők részére lakbérnegye-
denkint megállapított lakáspénz jár. 

A ma folyósított lakáspénzek alapösszege 
azonban kisebb, mint az említett fiz. osztályok 
békeévekben számított lakbéreinek összege. 
Különbség az is, hogy minden fiz. osztályban 
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kétféle lakáspénztipus állapíttatott meg: egy 
magasabb, a legalább 3, egy alacsonyabb pediiig 
a kevesebb családii pótlékkal vagy azzal egy-
általán nem bíró állami alkalmazottak számára. 

Az egyetemi tanári karnak állandó törek-
vése — illetményügyének általános rendezésén 
kívül — az, hogy részére az V. és IV. fiz. osztály 
számára megállapított lakáspénzek folyósíttas-
sanak. 

13. Az 1912. LXV. törvénycikknek az egyetemi 
tanári kart érintő főbb rendelkezései. 

11. § A szolgálati idő tartamát is polgári idő-
számítás szerint kell számítani. ' 

Annál a tisztviselőnél azonban, akinek tu-
dományegyetemen, műegyetemen vagy jogaka-
démián szerzett 'főiskolai képzettsége van, is 
aki főiskolai tanulmányait a jelen törvény értel-
mében .beszámítható tényleges szolgálatba 
történt belépését meglőző időpontban fejezte be, 
az állami vagy a 2. §. szerint az államival 
egyenlőnek tekintendő vagy a 16. §-ban, említett 
törvényhatósági -szolgálatban eltöltött minden 
teljes hét hónapját nyolc hónapnak kell számí-
tani . . . A hét hónapon aluli részt csak egy-
szerűen lehet számítani. 

31. §. . . . véglegesen alkalmazott tiszt-
viselő, valamint az ugyanígy alkalmazott és 
rendszeres évi fizetést • élvező altiszt és szolga, 


