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E szabályzat az 1914/15. tanévvel lép életbe. 
A külföldön, szerzett orvostudori oklevelek 

honosítása körül követendő eljárást a vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. miniszter által 60.982. ex 
1910/1911. I. 9. v'km. szám alatt kibocsátott alábbi 
szabályrendelet szabályozza. 

50. Szabályrendelet a külföldi orvosi okleve-
lek honositása (nostrificatio) tárgyában. , 

1. §. Külföldön szerzett orvostudori okleve-
let — ideértve a monarchia másik államának 
egyetemei által kiadott okleveleket is — a hazai 
tudományegyetemek csak abban az esetben 
honosíthatnak, ha a külföldi oklevéllel megegye-
zőt maguk is kiállítanak. 

2. §. Minden honosítandó orvosdoktori ok-
levél jogszerű birtokosa igazolni tartozik, hogy 
oklevelét hasonló előtanulmányok (érettségi bi-
zonyítvány, hasonló tanulmányi idő, tantárgyak 
és vizsgálatok) alapján szerezte, mint amelyeket 
a magyarországi tudományegyetemek orvos-
doktor-jelöltjeiiktől megkívánnak. 

3. §. A hasonló előtanulmányok alapján szer-
zett külföldi orvostudori oklevél honosítása a 
következő feltételek mellett eszközölhető: 

A) Az oklevél honosítását kérő folyamod-
ványt, valamelyik hazai tudományegyetem or-
voskari tanártestületéhez címezve, az illető 
egyetem orvoskari dékánjánál kell benyújtani és 
a következő okmányokkal fölszerelni: a) a szü-
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letési bizonyítvánnyal; b) az oklevél tulajdono-
sának állampolgárságát igazoló okmánnyal, 
illetve bizonyítvánnyal; c) az előéletet igazoló 
hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal; d) az egye-
temre felvétel jogosságát és a tanulmányokat 
igazoló okmányokkal (érettségi bizonyítvány v 
leckekönyv, szigorlati bizonyítványok); e) az 
eredeti '/külföldi orvosdoktori oklevéllel; f) ma-
gyár honos pedig, ki külföldön, szerezte oklevelét, 
ezenkívül négy félévnek magyar egyetemen 
való hallgatását és magyar állampolgárságát 
igazoló Okmányt, illetve bizonyítványt is tarto-
zik folyamodványához csatolni. 

B) Ha a folyamodvány fölszerelése kifogás-
talan és az orvoskari tanári testület meggyőző-
dött arról, hogy az oklevél megszerzése a ma-
gyarországiakkal ázonos feltételek közt történt, 
a Kar folyamodót, annak bizonyítása céljából, 
hogy az orvosi gyakorlat tízesének joga Magyar-
országon a honosítással megadható-e, az ö cs. 
és a.p. kir. Felségének 1901. évi január hó 11-én 
Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával jóvá-
hagyott üj orvosdoktori szigorlati szabályzatban 
előírt II. és III. orvosi szigorlat letevésére kötelezi. 

C) Á jelzett szigorlatok sikeres letevése 
után a Kar folyamodó oklevelét: honosítandónak 
jelenti ki és erre vonatkozó határozatát jóvá-
hagyás végett a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszterhez felterjeszti. A miniszteri jóváhagyás 
megtörténte után, a honosítás tényének igazo-
lásáulaz illető eredeti külföldi, oklevél hátlapjára 
a következő záradék vezettetik rá: „Ezt a Jcül-
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földi oklevelet szigorúan megvizsgálva s a ben-
nünket kötelező honosító szabályzat szerint híven 
eljárva, ezennel honosítjuk, saját egyetemes 
orvosdoktori oklevelünkkel teljesen egyenérté-
kűnek tartjuk, tulajdonosát: NN. urat, ki 
évben,-. . . . . született, a reánk ruházott hata-
lomnál fogva mindazon jogokban és előnyökben 
részesítjük, amelyek a mi egyetemünk oklevelé-
vel egybekötve vannak". 

Ez a záradék az illető egyetem rectora, or-
voskari dékánija és kari jegyzőjének aláírásával 
és az egyetem kisebbik pecsétjével látandó el. 

D) A honosításhoz előírt szigorlatok sikeres 
letétele után új, Magyarországon érvényes or-
vosdoktori oklevéllel csak azon németországi 
orvosok látandók el. kik orvosdoktori cím nélkül,, 
államvizsga (Staatsprüfung) sikeres letétele 
alapján bírnak orvosi gyakorlatra jogosultsággal. 
Az ilyen folyamodók a szigorlatok sikeres le-
tevése után külön fel is avatandók orvosdoktorrá. 

E) Azon külföldi orvosdoktori oklevél tulaj-
donosa. ki egyetemi tanulmányait a Magyar-
országon érvényes új orvosi szigorlati szabály-
zat életbelépte óta — tehát az 1900/901. tanévvel 
kezdődőleg — végezte, külföldön, a magyaror-
szági orvosdoktorokra előírt egyévi kötelező 
kórházi gyakorlat kitöltését is tartozik hitelesen, 
illetve, ha oly országból származik, hol az egy-
évi kórházi gyakorlat nem kötelező, úgy azt a 
honosítási záradéknak az oklevélre rávezetése 
előtt Magyarországon pótolni tartozik. A külföl-
dön tötlött kórházi év igazolása gyanánt a né-
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metországi oklevelek tulajdonosainál az oklevél 
ú. n. aporobatiója is elfogadandó. 

4. §. A külföldi orvosdoktori oklevél hono-
sítási díja 90 korona. Ebből a rectornak 20 ko-
rona. az orvoskari dékánnak és a kari jegyzőnek 
15—15 korona, az egyetemi központi irodának 
(oklevélzáradékolás, pecsét, bélyeg) 20 korona 
jár és a maradék 20 korona a kari pénztárt illeti. 

A 3. §. D) pontja esetéhen a felavatás teljes 
díja (108 korona) fizetendő. 

Jegyzet. Mind e díjak aranyértékűek s jelenleg 
60%-u'k fizetendő 17.000-es szorzószámmal. 

A honosítás ajkaiméval a II. és 111. orvosi 
szigorlat letevéséért az . ezen szigorlatok után 
előírt rendes díjak kétszeres összege fizetendő. 

5. §. Ha az'orvosi kar a folyamodás mellék-
leteiből arról győződik meg, hogy a folyamodó 
orvosdoktori oklevelét kiállító főiskolának tanul-
mányi tervezete a Magyarországon érvényes 
tanulmányi és szigorlati szabályzat követelmé-
nyeitől eltér, jogában áll a Karnak, hogy a hono-
sítás feltételéül nemcsak a 3. §. B) pontjában 
említett honosítási szigorlatokat, hanem egyes 
tárgyak hallgatását, félévek pótlását', esetleg az 
I. orvosi szigorlat tárgyainak egyikéből való 
vizsgálatot is megállapítson. Ha a különbség 
még így sem volna kiegyenlíthető, a külföldi 
oklevél a honosításból kizárati'k és tulajdonosa 
magyar oklevél szerzésére utasítíatik. Mind-
ezekben az esetekben folyamodó az orvosi kar 
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határozata ellen a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszterhiez fellebbezhet. 

6. §. Valamely magyar egyetemi tanszékre 
való meghívás és kinevezés a külföldi orvos-
doktori oklevél érvényességének elismerésével 
egyértelmű; az ilyen külföldiek orosi oklevelei 
ad honoris honosítási záradékkal látandók el. 
Ez annak az elvnek, hogy minden külföldi ok-
levelet honosítani kell, szükségszerű következ-
ménye. 

7. §. A szabályszerű honosítási záradékkal 
ellátott külföldi orvosdoktori klevél úgy a tiszti, 
mint a törvényszéki orvosi vizsgálat letevésére 
ép úgy jogosít, minf a hazai orvostudori oklevél. 
(2885/910—11. r. sz.) 

A külföldi oklevelek honosítása körül az 
általános rendelkezéseket illetőleg a jog- és ál-
lamtudományi, valamint a bölcsészettudományi 
farokon, az illető kar speciális viszonyainak 
szemmeltartása mellett, ugyanaz az eljárás van 
gyakorlatban, amely eljárás a külföldi orvos-
doktori diplomák honosítása tárgyában kibocsá-
tott szabályrendeletben rnégállapíttatott. 

Külföldi jogtudori oklevél honosítása alkal-
mával a jelölt a magyar alkotmány jogtörténeté-
ből, a magyar közjogból teendő pótszigorlata 
alkalmával kérdezhető. (112.622/904., 1905. I. 5. 
vkm. sz.) 

A bécsi tudományegyetem által kiállított 
jogtudori oklevél honosítása a magyar magán-
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jogból és a magyar közjogból — valamelyik 
hazai egyetem jog- és államtudományi karán 
leteendő pótszigorlathoz köttetett. (149.745. ex 
1910—11. II. 13. vkm. sz.) 

51. Szabályrendelet az egyetemi orvostudo-
mányikaroknál tartandó doktori szigorlatokról. 
(Jóváhagyatott Magyarország Kormányzója ö Főméltó-
ságának Gödöllőn, 1922. évi szeptember hó 5-én kelt 
magas elhatározásával. — Kiadatott a vallás- és köz-
oktatásügyi m. kir. miniszter 1922. évi 122.329. sz. a. kelt 

rendeletével.) 

1. §. Magyarországon egyetemes orvos-
gyakorlatot csak olyan egyének űzhetnek, akik 
valamely hazai egyetemen maguknak orvos-
doktori oklevelet szereztek, amelynek elnyerése 
meghatározott tanulmányoknak tíz egyetemi 
féléven át való végzéséhez — melyből legalább 
4 félév hazai egyetemen töltendő el, — továbbá 
12 havi klinikai vagy kórházi gyakorlathoz és 
az alább elsorolt szigorlatoknak valamely hazai 
egyetemen való sikeres letételéhez van kötve. 

Nem hazai egyetemen szerzett, orvosdok-
tori oklevelek orvosi gyakorlatra csak honosí-
tási eljárás után jogosítanak, amit külön szabá-
lyok állapítanak meg. 

2. §. A szigorlatok csak a tanév folyama 
alatt tehetők le és azok, valamint tárgyaik a 
következők: 


