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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-
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szére a Rector Magnificus, a kari irodákban 
alkalmazott tisztviselők, altisztek és szolgák 
részére az illető kar Dékánja, az intézeteknél 
alkalmazott tisztviselők, altisztek és szolgák 
részére az illető intézetek igazgatói, az egye-
temi vívómester részére végül az egyetemi 
állandó tornázó és vívóintézeti bizottság elnöke 
engedélyezik. 

Az egyetemi könyvtár tisztviselőinek, al-
tisztjeinek és szolgáinak szabadságidejét illető-
leg a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter úr 1900. évi januárius hó 26.-án 5.067. szám 
alatt kelt rendeletével kiadott szervezeti sza-
bályzat 10-ik §-a és e szabályzat végrehajtása 
ügyében ugyancsak fenti szám alatt kiadott 
„Utasítás" 40-ik és 41-ik §§-ai intézkednek. 

3. §. A szabadságidő rendszerint július 1-je 
és szeptember hó 1-je között vehető igénybe, s 
annak egyhuzamban, vagy megszakítva való 
élvezésére az időt, az ügyvitel akadálytalan 
menetének szemelőtt tartásával és a személyes 
igények figyelembe vétele mellett, a szabadság-
idő engedélyezésére jogosított hatóság (lásd 2. 
§.) jelöli ki. 

4. §. A szabadságidő engedélyezése tárgyá-
ban a Rector Magnificus által első fokon hozott 
határozat ellen, a határozat kihirdetését, illető-
leg kézbesítését követő 3 nap alatt az egyetemi 
tanácshoz; a dékán és intézeti igazgatók által 
első fokon hozott határozatok ellen pedig, 
ugyanazon határidőn belül az illetékes karhoz 
fellebbezésnek van helye. A szabadság Időpont-
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ját megjelölő határozat ellen felebbezésnek 
nincs helye. A másodfokon hozott határozat vég-
érvényes. 

E szabályzat 1911. évi januárius hó 1-én lép 
életbe. 

(Jóváhagyva Budapest, 1911. januárius hó 
14-én a 149.928. sz. vkm. rendelettel.) 

21. A rektori és dékáni hivatalok által szed-
hető kezelési dijak. 

A v-k. miniszter úr 1922. dec. 30-án 98.375— 
vk. sz. a. kelt rendelete alapján Egyetemünk 
rectori és dékáni hivatalai a tandíjon, alap- és ál-
lamviizsgálati, továbbá szigorlati díjakon kívül 
(a szabályszerű bélyegilleték bélyegben való le-
rovását ide nem értve) a következő címen 
szedhetnek —jelenleg kettő pengő, azaz Huszon-
ötezer korona — kezelési díjat: 

1. Szigorlati és pótszigorl'ati, valamint alap-
vizsgálati kérések kezelése, illetőleg kezelési 
díja. 

2.Államvizsgálati és pótállamvizsgálati kér-
vényeik kezelési díja. 

3. Tandíjmentessiégi kérvények kezelési díja. 
4. Colloqummiok, alapvizsgálatok, szigorla-

tok és államvizsgálatok 'kiállásáról kiállított 
külön bizonyítványok díja. 

5. A 4. pontban említett bizonyítványok 
másolatának díja. 


