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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 
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címén fognak kiutalványoztatok (33.580/1893 
sz. vkm. rendelet.) 

Tanársegédek megválasztása rendszerint 2, 
esetleg 1 évi időre szokott történni, a megbíza-
tás csak egy-egy évre. 

Tanársegédek alkalmazási idejének meg-
hosszabbítására vonatkozólag az egységes elvek 
szempontjából kívánatos, hogy a választás min-
denkor ne pár hónapra, hanem egy évre ter-
jesztessék ki. (90.643/1906. XI. vkm. sz.) 

Az összes adjunktusi, tanársegédi és gya-
kornoki választások a tanártestületek júniusi 
ülésében eszközöltessenek és aug. 31-'i határ-
idővel szept. l-re szóljanak. Évközbeni ürese-
dések is csak aug. 31-i lejárattal tölthetők be. 
(28.425/1911. vkm. sz.) 

Tanársegédek és gyakornokok visszaható-
lag nem választhatók meg, mert ellenkező eset-
ben' megválasztásuk csak az Egyetemi Tanács 
felterjesztésének keltétől fog jóváhagyatni s 
illetményeik is csak ezen utóbbi időponttól fog-
nak folyósíttatni. (72.398/1901. vkm. sz.) 

A vk. miniszter által egy ízben már meg-
erősített tanársegédek megbízatásának ugyanab-
ban a minőségben egyszeri, elsőízben való meg-
hosszabbítását a kar átruházott hatáskörben 
maga eszközölheti. Tanársegédeknek négy éven 
túl való alkalmaztatásához mindenkor miniszteri 
jóváhagyás szükséges. (A 64—68. lapokon kö-
zölt 46.854/924. vkm. sz. rendelet.) 

Az 1919. január 1-től kezdve a szabály-
szerű képesítés alapján megválasztott tanársegé-
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dek az első ízben való megválasztás alkalmával 
a X. fizetési osztály 3. fokozatába kerülnek s elő-
léptetés útján bejuthatnak a IX. fizetési osztály 
1. fokozatába. Úgyanily értelemben intézkedik 
a státusreridezésre vonatkozó 1925. évi 7000. M. 
E. sz. kormányrendelet. 

A szabályszerűen megválasztott és minisz-
terileg megerősített tanársegédek alkalmazta-
tása megbízatásuk lejárta előtt és minden vizs-
gálat nélkül nem szüntethető meg. (80.515/1920. 
vkm. sz.) Tanársegédnek is — mint.más alkal-
mazottnak —• elbocsátása, a megbízatás lejárta 
előtt vagy fegyelmi ítélet alapján vagy pedig 
az illető kérelmére felmentés útján történhetik. 
(55.862/1924. vkm. sz.) 

Megbízott tanársegédnek sem természetben 
való lakás, sem ezzel egyenértékű lakáspénz nem 
jár, részére nem fizetés, hanem tiszteletdíj folyó-
síttatik s így személyi pótlék sem illeti meg. 
(120.294/1909. vkm. sz.) 

Megbízott tanársegéd egyúttal gyakornokká 
meg nem választható. (142.056/1912. sz. vkm. 
leirat.) 

Fizetéstelen segéátanszemélyzetnek (tanár-
segédek, gyakornokok) meghatározott létszá-
mon belül való alkalmazását a kar átruházott 
hatáskörben maga eszközölheti, tehát az ily ter-
mészetű megválasztáshoz miniszteri jóváhagyást 
nem kell kérni. (46.854/1924. vkm. sz.) 

Az egyetemi fizetéstelen (díjtalan) tanárse-
gédek és gyakornokok vasúti menet áíjkeávez-
ménye ügyében a vk. miniszter intézkedett, hogy 
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az említett alkalmazottak tényleges szolgalat-
ban állását a vk. miniszteri számvevőség is iga-
zolja, ha az illetők menetdíjkedvezménye ügyé-
ben szerkesztett névjegyzékeken közvetlen hiva-
tali főnökük és az illetékes dékáni hivatal részé-
ről szabályszerűen igazoltatik, hogy az érdekel-
tek szabályszerűen megválasztattak, a.z illető 
intézetnél tényleges szolgálatban állanak és a 
hivatali esküt letették. (6709/1925. vkm. sz.) 

19. A gyakornokokra vonatkozó főbb szabá-
lyozások. 

Gyakornokok (egyetemiek) fizetési osz-
tályba nem sorozott állami tisztviselőknek minő-
síttetnek. A kellő minősítéssel (tudori oklevél, 
vagy végbizonyítvány) bíró díjas, vagy díjazat-
lan gyakornokoktól (vagy vegyésznövendékek-
től) az illetékes kari dékánok a hivatali esküt 
az állami tisztviselőkre nézve előírt minta szerint 
— a megválasztást megerősítő vkm. leírat vétele 
után — vegyék ki és erről esküigazolványt állít-
sanak ki, azzal a módosítással, hogy a 
sz. min. rendelettel „kinevezett" szó helyébe a 
„megerősített" szó illesztendő, s -melynek egyik 
példányát a vkim.-ba terjesszék fel. 

=> Az egyetemen alkalmazott gyakornokoknak 
(vegyész-, műtőnövendékeknek) megválasztá-
sukról — a tanársegédekre nézve az 1898. évi 
36.965. sz. itteni rendelettel előírt minta szerint 
szövegezendő — okmány állítandó ki s egyúttal 


