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rülnek az Egyetemi Tanácsnak fegyelmi joghatósága alá, 
hanem csak a magántanári szabályzat alapján állanak a 
kar ellenőrzése alatt. A jelleggel való felruházásnak tehát 
ez irányban csak az a követkfzménye, .hogy az illetők 
a hivatalos névsorban, tanrendben stb., azoktól a magán-
tanáraktól, akik csak a tanári címet kapták, elkülönítve 
említendők fel és az utóbbi körülirtakat megelőzik, to-
vábbá, hogy ők az egyetemen kívül is használhatják azt 
a kitüntetést, hogy részükre a tanári jelleg adományoz-
tatok. (58.497/1904. sz. vkm. rendelet.) 

2. Az 58.497/1904. számú vkm. rendelet változatlanul 
érvényben marad és az annak 4-:'k pontjában foglaltak 
nemcsak a nyilvános rendkívüli, hane-m a nyilvános ren-
des tanári cím- és jellegre is kiterjesztendők, nem tévén 
különbséget, hogy vájjon egyetemi magántanárnak ado-
mányoztatott-e a cím és jelleg, avagy volt egyetemi ta-
nár számára fentartatott. (85.107/1910. vkm. sz.) 

3. Magántanároknak ny. rendkívüli tanári címmel 
való felruházása körül követendő eljárásra vonatkozólag 
1. a Hatósági Szervezet 2. §-ához fűzött 2. Jegyzet szöve-
gét e gyűjtemény 17. 1. 

17. Szabályzat az adjunktusi intézményről. 

(52.89/1896. sz. vk. -miniszteri rendelet.) 

1. §. Az adjunktusi intézmény célja jeles 
szakemberek kiképzése és új tanári nemzedék 
fejlődésének biztosítása azáltal, hogy egyes 
egyéneknek alkalmat ad, miszerint az elméleti és 
gyakorlati oktatásban és tudo-mányo-s bűvárko-
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dásban a tanárnak segítségére legyenek s így 
magukat bizonyos tudományszak művelésében 
gyakorolják. 

2. §. Minden rendszeresített intézettel vagy 
klinikával bíró egyetemi tanszék képviselője fel 
van Jogosítva, hogy a körülményekhez és szük-
séghez képest a kar elé javaslatot terjesszen az-
iránt, hogy az 'illető tanszékhez adjunktus, illető-
leg adjunktusok alkalmaztassanak. 

Jegyzet. 1. Az egyetemi adjunktusok karonként el-
különített statust .képeznek; egy és ugyanazon karon belül 
is az adjunktusok statusa csa.k a II. oszt. (VIII. f. o.) ad-
junktusi állásból I. oszt. (VII. f. o.) adjunktusi állásba 
való előléptetés szempontjából tekinthető egységesnek, 
mely körülmény azonban még nem hozza magával, hogy 
az egyik karon üresedésbe jött adjunktusi állás terhére, 
a másik .karnak vagy ugyanazon kar más inté-
zetének tanársegédje legyen adjunktussá megvá-
lasztható. Ehhez képest az egyik karon megüresedett 
adjunktusi állásnak a másik kar valamely intézeténél 
való betöltéséhez egyáltalában nem, ugyanazon kar 
más intézeténél való betöltésénél pedig csak akkor járul 
hozzá a vk. minisztérium, ha azon intézet igazgatója, 
mely intézethez az adjunktusi állás költségvetésileg szer-
veztetett, az állásnak az intézet részére való igénylésétől 
az átengedés idejére lemond. (197.359-/1919. vkm. sz.) 

2. Ha valamely intézetnél, -melyhez adjunktusi állás 
eddig szervezve nem volt, ily állásra szükség van, úgy az 
illető intézet igazgatójának módjában van ily állás szervezése 
iránt előterjesztéssel élni, melynek alapján azután a kö't-
ségvetés tárgyalása során a szükséges lépések megtehe-
tők. Ha pedig csak egyik vagy másik hosszabb szolgálattal 
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biró tanársegéd előléptetése céljából volna szükség vala-
mely intézetnél adjunktusi állásra, úgy az illető tanársegéd 
állásának átszervezése iránt az illető intézet igazgatója 
előterjesztést 'tehet. (30.518'1923. v,km. sz.) 

3. §. Az adjunktus a tanár és intézeti igaz-
gató vezetése alatt az intézetben vagy klinikán 
segédtanárképpen működik, az intézet vagy 
klinika főnöke által kidolgozott, a tanártestület 
és a vallás- és közoktatásügyi miniszter által 
elfogadott házirend alapján. 

. 4. §. Az adjunktusok kvalifikációját illetőleg 
szükséges, hogy az alkalmazandók orvos-, illető-
leg bölcsészet- vagy gyógyszerészdoktorok, 
esetleg okleveles középiskolai tanárok legyenek; 
kívánatos, hogy a szakmával, melynél szolgála-
tot tenni hivatvák, hosszabb ideig behatóan fog-
lalkoztak légyen s abban önálló búvárkodást 
képességgel birjanak. Előnnyel birnak azok, akik 
az illető vagy rokonszakmán már tanársegédek 
voltak. 

5. §. Az adjunktusi állások esetről-esetre 
töltetnek be. Megfelelő egyén hiányában az ad-
junktusi állás betöltetlenül marad. Egy tanszék-
nél esetleg a szükséghez képest több adjunktus 
is alkalmazható. 

Az adjunktust az illeti intézeti főnök aján-
latára az illetékes -kar tanártestülete választja 
meg és intéz felterjesztést a vallás- és közoktat, 
miniszterhez megerősítése és 'illetményeinek ki-
utalványozása céljából. 

A megválasztás 3—3 évre történik; azonban 
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az alkalmaztatás, a szolgálati idő lejártakor, 
annyiszor, amennyiszer kívánatosnak mutatko-
zik, az illető tanszék képviselőjének ajánlatára 
megújítható. 

Jegyzet. A vk. miniszter által egy ízben már meg-
erősített adjunktusok megbízatásának ugyanabban a 
minőségben egyszeri, első ízben való meghosszabbítását 
a kar átruházott hatáskörben maga eszközölheti. Adjunk-
tusoknak hat éven túl való alkalmaztatásához mindenkor 
miniszteri jóváhagyás szükséges. (46.854'1924. vkm. sz.) 

6. §. Az adjunktusképpen teljesített szolgá-
lati idő, ha azt végleges alkalmazás követi, ép-
pen úgy beszámíttatik az állami szolgálatba, 
mint a tanársegédi állásban töltött idő. 

7. §. A javadalmazás a szolgálati idő szerint 
emelkedő három fokozatban állapíttatik meg, úgy 
hogy az első fokozatban évi 2400 korona, a 
másodikban 2500 korona a megfelelő tiszti fize-
tési pótlékkal és lakbérillétménnyel egybekötve. 
Ügy a 2-ik, mint a 3-ik fokozatú adjunktusi állás 
a VIII. fizetési osztályba tartozik, az előlépés 
nem fokozatok szerint, hanem az eltöltött öt-öt 
évi szolgálatok után következik be. (95.355/1904. 
sz. vk. miniszteri leiratból.) 

Jegyzet. Az 1919. január 1-től kezdve az adjunktusok 
az első ízben való megválasztás alkalmával a Vltl. fize-
tési osztály 3-ik fokozatába kerülnek s előléptetés után 
bejuthatnak a VII. fizetési osztály 1. fokozatába. Az ad-
junktusok statusát ugyanily értelemben állapítja meg az 
1925. évi 7000. M. E. sz. kormányrendelet is. 
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Jegyzet. 1. Adjunktusok, tanársegédek, gyakorno-
kok, vegyésznövendékek megválasztásának megerősítése 
céljából minden egyes jelöltre nézve külön-külön teendő 
(72.805/1898. vkm. sz.) Az újabb szabályozást ill. 1. a 
45.854/1924. vikm. sz. rendeletet e gyűjtemény 67—68. 1. 

2. Adjunktusok, tanársegédek szabadságolása tárgyá-
ban mindig az illetékes kar határoz; e határozat azonban 
jóváhagyás végett a vk. miniszterhez felterjesztendő. 
(72.805/1898. v.km. sz.) . 

Az újabb szabályozást ül. 1. a. 46.854'924. sz. rende-
letet e gyűjtemény 66—67. 1. 

3. Adjunktusi, tanársegédi és gyakornoki megvá-
lasztásra vonatkozó felterjesztésekhez a kari ülés jegyző-
könyvi kivonata 'csatolandó. (86.140/1912. vkm. sz.) 

4. Adjunktus-okul, tanársegédeikül és gyakornokokul 
az'intézeti igazgatók fiai vagy vejei az atyjuk vagy apó-
suk vezetése alatt álló intézeteknél, illetőleg kórodáknál 
nem alkalmazhatók. (59.652/1897. sz. vkm. leirat.) 

Adjunktusok (és egyetemi -tisztviselők) eskümintája: 
„Én esküszöm -a miinde-nttudó és min-

denható Iste-nre, hogy Magyarországhoz, aninak alkot-
mányához és Magyarország kormányzójához hű leszek, 
Magyarország törvényeit és törvényes szokásait, vala-
mint az alkotmányos kormány rendeleteit megtartom, 
hivatali elöljáróimnak engedelmeskedem, a hivatali titkot 
megőrzöm és hivatali .kötelességeimet pontosan és lelki-
ismeretesen teljesítem; esküszöm továbbá, hogy a rnagyár 
királyi Fer-encz József Tudományegyetem autonómiáját, 
a privilégiumait,, törvényeit és törvényerejű szabályait 
mindenkor tiszteletben tartom, a Rector Magnificus és 
a tek. Tanács -iránt állandóan kellő tiszteletet és hivatali 
dolgokban engedelmességet fogok tanúsítani s hogy állá-



• 1 3 6 

somban ipar-kodpm mindazon .kötelességeimnek megfe-
lelni, amelyeket a törvényes szabályok, rendeletek és az 
erkölcs elém szabnak. 

Isten engem úgy segéljen!" 

18. A tanársegédekre vonatkozó főbb intéz-
kedések. 

A tanársegédek szolgálati 'ideje nyugdíjba 
csak azon esetben, illetőleg azon időponttól 
kezdve számítható be, amelyben az illető tanár-
segéd képesítő oklevélnek (orvosdoktori, böl-
csészetdoktor!, tanári, mérnöki stb.) már birto-
kában volt, illetőleg annak birtokába jutott és 
ha a tanársegédi szolgálatban eltöltött időt a 
végleges alkalmazás közvetlenül követi. 

A tanársegédi állásokra a költségvetésben 
rendszeresített illetményekkel csak olyanok lesz-
nek megválaszthatok, illetőleg ksinevezhetők, 
akik már a képesítő oklevél birtokában vannak. 

Amennyiben ilyen pályázók nem volnának, 
vagy más nyomós körülmény miatt ezen fel-
tételtől el kellene tekinteni és a tanársegédi 
teendőket még nem okleveles egyénre kellene 
bízni, az ilyenek tanársegédekké nem választ-
hatók, illetőleg nem nevezhetők ki, hanem csak 
a tanársegédi teendők végzésével lesznek ideig-
lenesen megbízandók és nem részesülhetnek a 
rendszeres fizetés- és lakáspénzben, hanem ré-
szükre a tanársegédi Illetmények tiszteletdíj 


