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tok feltüntetése mellett félévenként a vallás- és 
közoktatásügyi miniszterhez jelentés teendő. 

Jegyzet. A ni. -kir. pénzügyminiszter úr-na-k 1925. 
évi december hó 22-én 97.277/IV. a. 195. szám alatt kelt 
átirata alapján tudomás és további eljárás végett értesí-
tem a tek. Tanácsot, hogy. az egyetemi tanszéki .helyet-
tesítési szabályzat 8. §-ában foglalt rendelkezések akként 
értelmezendők, hogy a helyettesítési díj nem haladhatja 
meg a helyettesítendő tanár fizetését. Abban az esetben 
tehát, ha egy több tan-székkel ellátott tanár 'helyettesíté-
sének a szüksége merül fel és a -helyettesítést többen lát-
ják el, a -helyettesítési díjak megfelelően leszállítandók. 
(A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 99.655/.1925. 
IV. ü. o. számú rendelete.) 

15. A tandíjbevételek felosztásának szabá-
lyozása. 

(A ,m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 19.847—• 
1925. márc. 10. IV. ü. o. számú rendelete.) 

Tudomás és további eljárás végett értesítem 
a tek. Tanácsot, hogy az 1921. évi XXIII. t.-c. 12. 
§-ában nyert fel-hatalmazás alapján a m. kir. pénz-
ügyminiszter úrral egyetértőleg a tandíjak fel-
használásának módját az 1924/25. tanévre szóló-
lag a következőképen szabályozom: A féléven-
ként befolyó tandíjbevételből a visszafizetések 
és visszatérítések levonása után fennmaradó 
összeg képezi a tiszta tandíjjövedetme-t, illető-
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leg a tiszta tandíjbevételt. 1. Ezen tiszta tan-
díjbevétel 'L része, azaz 25%-a, a vallás- és 
közoktatásügyi tárca javára a postatakarék-
pénztárnál vezetett vonatkozó bevételi csekk-
számlára befizetendő. 2. Ugyancsak a tiszta 
tandíjbevétel 10%-a az egyetemi magántanáro-
kat illeti meg, 1-25%-a pedig a tandíjak besze-
dése és kezeléseért adminisztratív kezelési 
jutalékul szolgál. 3. A fenti levonások után fenn-
maradó összegből fedezendő a szabadságolás, 
betegség vagy tanulmányút miatt szabadságon 
levő, valamint az egyéb okból előadásaik meg-
tartásában akadályozott tanárok, szóval a be-
töltött kanszékek helyettesítési díjai, — míg a 
megüresedett tanszékek helyettesítése továbbra 
is az illető üres tanszék javadalmából fedeztetik. 
4. A tiszta tandíjbevételnek a fenti levonások 
után fennmaradó része az egyetemi rendelkezési 
alap, valamint a karitativ célok; úgymint a tan-
díjsegély fedezésének figyelembevételével az 
azon félévben előadást tartott nyilvános rendes 
és rendkívüli, valamint a törvényesen helyette-
sítő tanszemélyzet tandíjjutaléka céljára az 
egyetem tanácsának szabad rendelkezésére bo-
csáj tátik. 

Jegyzet. Oharitativ céloknak tekinti egyetemiünk 
tanácsa pl.: az Egyetemi Diákvédő és Diákjóléti Iroda 
segélyezését; az államkincstárból/karácsonyi jutalmat nem 
kapó alkalmazottak jutalmazását; 'bizonyos egyetemi köz-
és tudományos célok istápolását, stb. Ezekre a célokra 
szánt összegeket tehát a Tanács a tulajdonképen az egye-
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íem tanárait megillető tandíjbevételből vonja el, minthogy 
a tanári karnak jutó hányad összege végső eredményben 
oly csekély, hogy kiegészítésre szorul. 

A beiratkozások lezárása után a tandíj-
bevételből a kincstárt. megillető 25% azon-
nal befizetendő és ennek megtörténtéről szóló 
jelentés a tandíjbevételről és annak felhaszná-
lásáról szóló részletes okmány olt számadás 
kíséretében a vezetésem alatt álló minisztérium 
számvevőségének az I. félévre vonatkozólag 
azonnal, a II. félévet illetőleg pedig a beiratkozás 
lezárásától számítandó négy héten belül feltét-
lenül beküldendő. 

Egyben értesítem a tek. Tanácsot, hogy 
tekintettel a tanárokat megillető- tandíjjutalék 
aránytalanul csekély voltára, a tandíjjutalék ki-
egészítése végett 218,368.093 koronát engedé-
lyezek, mely összegnek megküldése iránt jelen 
szám és kelet alatt egyidejűleg intézkedtem. 

Erről a tek. Tanácsot oly felhívással értesí-
tem, hogy a tandíjjövedelem felosztását a fenti 
értelemben foganatosítsa és hogy a tandíjjöve-
delem, valamint az egyetemi tanárok tandíjjuta-
lékának kiegészítésére küldött összeg felhasz-
nálásáról a vezetésem alatt álló minisztérium 
számvevőségének a részletes okmányolt szám-
adását küldje meg. Végül értesítem a tek. Taná-
csot, hogy az 1-25% adminisztratív kezelési 
jutalékból a tandíjak beszedésével, valamint az 
azzal kapcsolatos adminisztratív teendőkkel 
foglalkozók aránylagoson részesítendők. 

7* 
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Jegyzet. Az 1925126. tanévben új rendetet nem bo-
csáttatott ki a tandíjjutalékokra vonatkozólag. A felosztás 
jövőben is fenti rendetet szerint történik. 

2. A rendelet nem mondja meg kifejezetten, 
de a helyzet tényleg az, hogy az egyetemek elvileg köte-
leztetnek arra, hogy a fentebb 1—3. pontok alatt felsorolt 
levonások után megmaradó tandíjbevételek 10%-át (fel-
osztás előtt) a vk. minisztériumnak félévenként fizessék be 
felsőoktatási célokra s a vk. minisztérium ebből az alap-
ból eszközli a kiegészítéseket. Egyetemünk álláspontja 
mindig az volt, ihogy a tanárokat megillető tandíjjutalók-
nak minden egyetemen egyenlőnek kell leni, de legalább 
is 2/a-rész annyinak, mint amekkora a budapesti tudo-
mányegyetem, József Műegyetem és a közgazdaság-
tudományi egyetemi kar professzorainak tandíjjutaióka. 
A gyakorlatban 'ezit — sajnos — nem sikerült eddig el-
érni s a k'eg'észített tandíjjutalék az- 1924/25. tanév 1. 
felében 11, a másodikban 9, az 1925/26. tanév két felében 
pedig 11, ili. 10 millió korona volt. 

A tandíjjutalékra vonatkozó régebbi rendelkezések 
tartalma a következő: 

A 32.498/1900. VJ. I. vkm. szám alatt (a budapesti 
egyetemre vonatkozólag) kibocsátott szabályzat 4. §-a 
szerint: 

a) a hittudományi kar szolgálati időre nézve két 
legidősebb ny. r. tanára közül az egyik 3200 korona, a 
másik 1600 korona, b) a jog- és államtudományi kar 
minden ny. r. tanára 3200 korona, c) az orvostudományi 
kar műiden ny. r. tanára 3200 korona, d) a bölcsészettu-
domáyi kar 12 legrégibb ny. r. tanára 3200 korona, a szol 
gálati idő szerint következő 12 ny. r. tanára pedig 1600 
korona tandíjjutalékot élvez. 
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Az 56.507/1909. VI. 9. vkm. sz. min. leirat szerint 
az 1908. évi szeptember hó 20-án kelt legfelsőbb elhatá-
rozással e rendelkezések a jövőben kinevezendő taná-
rokra nézve hatályon kívül helyeztettek. Ugyanezen ren-
delkezést tartalmazza az 1911. évi XIV. t.-c. 10. §-a is. 

A 121.816/.1914. XLI. 23. vkm. sz. leirat szerint az 
1909. évi január hó 1-je után kinevezett tudományegye-
temi tanárak tandíjjutalékra igényt nem tarthatnak; azon 
tanárok részére azonban, akik a fenti határnapot követő-
leg más egyetemről neveztettek ki, a tandíjjutalók. folyósí-
tandó, ha előző egyetemi tanárt kineveztetésük a határ-
napot megelőzi. 

A 2718/1893. VIII. 21. vkm. számú leirat szerint az 
előadások félbeszakítása esetén a tanárok azon félévre, 
melyben előadásaikat meg nem tartották, vagy csak négy 
hétnél rövidebb ideig tartották meg, tandíj kárpótlásukat 
vagy jutalékukat egészen elvesztik, illetőleg tandíjjuta-
lékban nem részesülnek; kárpótlásuknak vagy jutalékuk-
nak, illetőleg tandíjosztaíékuk-nak felét veszítik el, ha az 
előadások félbeszakítása nyolc hétnél tovább tart, vagy 
ha a négy ihétnél tovább tartó félbeszakításnak oka a ta-
nár saját elhatározásában fekszik. 

16. Egyetemi magántanári képesítő (habilita 
tionalis) szabályzat. 

(Kiadatott - a vallás- é s közoktatásügyi m. kir. minister 
1892. évi 45.520. számú rendeletével.) 

A magántanárság értelmezése. 
1. §. Az egyetemi magántanárok határozott 

tanszakok nyilvános tanítására jogosított fér-


