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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 
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minden egyes gyakornokról az ugyanazon ren-
delettel előírt minta szerint külön törzskönyvi 
lap készítendő s a vezetendő törzskönyv többi 
lapjával együtt gondosan megőrzendő. 

A gyakornoki alkalmazás meghosszabbítása 
esetén hivatali eskü — az idézett esküszabály-
zat értelmében — újból nem lévén teendő, a 
megválasztásról szóló okmány szövege meg-
felelően módosul. 

Egyetemi tanszékek mellé, valamint a bába-
képezdékhez akár díjas, akár díjazatlan gyakor-
nokul a jövőben csak befejezett képesítéssel 
(tudori oklevél vagy végbizonyítvány) bíró 
egyének választhatók meg, s csak az ilyenek 
részére állítható ki a fent körülírt okmány, a 
jelzett minősítést még el nem nyert egyének 
pedig a gyakornoki teendők végzésével csak 
ideiglenesen bízhatók meg s egyelőre csak u. n. 
megbízó levelet kapnak. A szabályszerű képesí-
tés megszerzése után azonban az ilyenek azonnal 
megválasztandók s. megválasztásuknak e hely-
ről leendő megerősítése után haladéktalanul fel-
esketendők. 

Az egyetemi gyakornokok (vegyész-, műtő-
növendékek) eltöltött szolgálati ideje, ha azt 
közvetlenül végleges állami alkalmazás követi, 
azon időponttól kezdve, amelyben az illetők a 
képesítő oklevél birtokában voltak, a nyugdíja-
zás alapjául szolgáló időbe tisztviselői szolgálat 
gyanánt beszámíttatik. 

Az 1893. évi jún'ius 24-én tartott miniszter-
tanácsi határozat értelmében a tanársegédi és 
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adjunktusi szolgálat nyugdíjazásakor 30:40 
arányban számítandó, vagyis tanári szolgálat-
nak tekintendő. 

Gyakornokok részére, kik olyan intézetnél 
alkalmazvák, ahol költségvetésileg rendszeresí-
tett gyakornoki állás nincs, személyi pótlék nem 
utalványozható. (72.646/1906. X. 6. vkm. sz.) 

A vk. miniszter által egyízben már megerő-
sített gyakornokok megbízatásának ugyanabban 
a minőségben kétszeri (másod- és harmadízben 
való) meghosszabbítását a kar átruházott hatás-
körben maga eszközölheti. Gyakornokoknak 
három éven túl való alkalmaztatásához minden-
kor miniszteri jóváhagyás szükséges. (46.854— 
1924. vkm. sz.) 

20. Egyetemünk tisztviselőinek, altisztjeinek és 
szolgáinak szabadságidejét megállapitó 

szabályzat. 

1. §. Az egyetemi tisztviselők közül az 
egyetemi tanácsjegyző hat heti, a gondnok, 
quaestor, vívómester, mechanikus és füvész-
kerti intéző öt heti, a többi tisztviselők négy 
heti, az altisztek három heti, a szolgák pedig 
évenként legföljebb két heti szabadságidőt jogo-
sultak igénybe venni. 

2. §. Az 1. §-ban megállapított szabadság-
időt a tanácsjegyző, gondnok, quaestor, quaes-
torai ellenőr és rectori hivatali irodatiszt ré-


