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Akadémiai ülések.
Januarius havában. Május havában.

2- án I. (nyelv- és szép- 1-én I. osztály, 
tudományi) osztály. 8-án 11. osztály.

9-én II. (bölcs., társad. 9—14-én a M. T. A. 
és tőrténettudomá- nagyhete.
nyi) osztály. 15-én 111. osztály.

16-án III. (math. és tér- 22-én I. osztály.
mészetlud.) osztály. 29-én összes ülés.

23-án I. osztály. Junius havában.
39-án összes ülés. 5-én II. osztály.

Februáriiis havában. 19-én III. osztály és 
6-án II. osztály. összes ülés.

13-án III. osztály. Julius—.szeptember
20-án I. osztáty. nyári szünet.
27-én összes ülés. Október havában.

M árczius havában. 9-én összes ülés és
6-án II. osztály. I. osztály.

13-án III. osztály. 16-án II. osztály.
18-án összes ülés. 23-án III. osztály.

Jelentés a gr.Teleki- 30-án összes ülés.
pályázatról. Novem ber havában.

20-án I. osztály. 6-án I. osztály.
27-én összes ülés. 13-án II. osztály.

Jelentés a Farkas- 20-án III. osztály. 
Kaskó-pályázatról és 27-én összes ülés.
a br. Wodinncr-ju- Jelentés a Kóczán- 
tnloniröl. pályázatról.

Április  havában. Deozem ber havában.
3- án II. osztály. 4-én I. osztály.

10-én III. osztály. 11-én II. osztály.
17-én összes ülés. 18-án III. osztály és

összes ülés.

____________________  II



.1 avilások és pótlások. 

Javítandók.

39. oldal 11. sor felülről: teljesíteni, ha helyett: 
teljesíteni. Ugyané: teendő akkor is, ha 
a beiratás teljesítésevei más tanár van 
megbízva.

39. oldal 11. sor alulról: tanév helyett: tanfélév. 
41. « 3. «  « egyenesen helyett: azon.
47. «  11. c « (7. §.) helyett: (61. §.)
47. a 7. « * tanulmány helyett:

tanulmányi.
48. « 6. sor alulról: (21. §.) helyett: (66. §.)
49. « 11. « « (í. §.) helyett: (55. §.)
76. «< 4. « » A rendes illés helyeit a

kar által helyett: /1 bölcsészeti karban 
a magántanári képesítési colloyuium 
és próbaelőadás a tanártest ö leli ren
des ülés helyeit a kar által 

87. • 7. sor alulról: nézve indítványok he
lyett : nézve indítványt tenni: de ily 
indítványok
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Pótlások.

A 38. oldalra, a «Tanulmányi, fegyelmi és tan- 
dijszabályzaU-ból:

5. S*.

A beiktatás arra jogosított tanintézeten kellő 
sikerrel letett érettségi vizsgálat és erről tör
vényes alakban kiállított bizonyítvány alapján 
történik.

I .Jegyzet. 1. A bölcsészettudománykari rendes 
hallgatók általában gymnasiumi érettségi bizo
nyítvány alapján iktattatnak be. A középisko
lákról szóló 1888: XXX. t.-ez. és a görög nyelv 
és irodalomból való pótló érettségi vizsgálatot 
szabályzó 1890 : XXX. t.-ez. a kővetkező különös 
intézkedéseket állapítja meg:-

«A gymnasiumi érettségi vizsgálat általában 
a főiskolákra való felvételre, a reáliskolai érett
ségi vizsgálat azonban csak a műegyetemre 
és a tudományegyetemnek muthematika- ter
mészettudományi karára (illetőleg bölcsészeti 
karának ezen szakosztályára), s a tanárképző 
intézet ugyanezen szakosztályára, nemkülön
ben a bányászati, erdészeti és gazdasági aka
démiákra való felvételre jogosít.
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Azon tanulók, kik a reáliskolát elvégezték és 
az érettségi vizsgálatot jó  sikerrel letették, 
valamely nyilvános fögymnasiumban a latin- 
nyelvből, illetőleg a latin- és görögnyelvből 
vizsgálatra bocsáthatók: a kik ekkor a latin- 
nyelvből a vizsgálatot sikerrel kiállják, az 
egyetemnek orvosi és jogi karába : azok pedig, 
kik a vizsgálatot a latin- és görögnyelvből 
sikerrel kiállják az egyetemnek bármely karába 
fölvehetők» (1883: XXX. t.-cz. 26. §-n).

2. «Az 1883 : XXX. t.-cz. 20. §-n akként módosit- 
tatik, hogy azon gymnasiumi tanulók, a kik a 
ogörögnyelv és irodalom« helyett a jelen tör
vény 2. S-»ban megnevezett tantárgyakból 
(fi) a magyar irodalom bővebb ismertetése 
kapcsolatban a görög remekírók műveinek 
ismertetésével, magyar fordításban, s a görög 
irodalom- és művelődéstörténet alapvonalai: 
bf a rajz(mértani- és szabadkézrajzi elemekkel) 
nyertek rendes oktatást, habár le is tették az 
érettségi vizsgálatot, a tudomány egyetemek és 
egyéb főiskolák bittudományi karára, vágj- azok 
nyelvészeti, bölcsészeti és történelmi szakosz
tályaira (s a tanárképző intézet ugyanezen 
szakosztályaira) nem bocsáthatók Ha azonban 
a «görögnyelv és irodalom -hói pótló érettségi 
vizsgálatot tesznek az 1883: XXX. t.-cz. 20. §-a 
2-ik bekezdésének a reáliskolai tanulókra vonat- 
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kozó rendelkezése reájok nézve is érvényes» 
(1890: XXX. t.-cz. 5. §-a).

3. Reáliskolai illetőleg görögpótló érettségi 
bizonyítvány nyal beiktatott rendes hallgatók 
indexében érettségi bizonyítványuk c minőségét 
és a látogatható szakok körét az e.-i dékán 
megjegyezendőnek tartotta.

4. Felső kereskedelmi iskolai érettségi bizo
nyítvány nem jogosít a beiktatásra.

Külföldi tanintézetek bizonyítványai csak 
annyiban szolgálhatnak a beiktatás alapjául, 
a mennyiben a fölveendőnek oly érettségi foká- 
ró. tanúskodnak, milyent az érettségi vizsgála
tok sikeres kiállására a hazai tanintézetek meg
kívánnak.

Kétség esetében a felvétel megengedése iránt 
azon kar tanártestülete határoz, melyben a 
jelentkező mint rendes hallgató felvétetni kíván.

II. Jegyzet. 1. Azon magyar honpolgárok, kik 
külföldön tették az érettségi vagy ezt pótló 
középiskolai zárvizsgálatot. de külföldiek is, 
ha tanulmányaikat magyar egyetemen a tör
vényes minősítés megszerzése czéljából mint 
rendes hallgatók kívánják végezni: a magyar 
nyelv es irodalomból s a magyar történelemből 
kötelesek valamely hazai nyilvános közép
iskolán egy év alatt a tanidő beszámítása te
kintetében minden joghátrány nélkül kiegészítő 
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érettségi vizsgálatot tenni (v. ö. az 1892. évi 
46,497., az 189». évi 2061., az 1898. évi (»5,318. és 
az 1898. évi 71,916. sz. V. k. minister! rcnde- 
letekkel).

A külföldi érettségi bizonyítvány alapján a 
kir. ni. tudomány-egyetemre rendes hallgató
kul beiratkozni kívánó egyéneknek erre irá
nyuló kérvényei minden esetben a vall. és 
közokt. minister elé terjesztendök (V. k. mi
nister 2011/1903. sz. rendeletéből).

2. Horvát-szlavon illetőségű tanulók otthon 
szerzett érettségi bizonyítványuk alapján a 
kiegészítés-kötelezettségtől menten, rendes hall
gatókul felveendők (v. ö. 46,9 »7/1892. és 2061,'1891. 
minister! rendele lekkel).

Ugyanígy nem követelendő kiegészítő érett
ségi vizsgálat a rendes hallgatókul felvétetni 
kívánó külföldi állampolgároktól sem. IC kül
földi tanintézetek bizonyítványai azonban csak 
annyiban szolgálhatnak a hazai egyetemi be
iktatás alapjául, a mennyiben a felveendőknek 
oly érettségi fokáról tanúskodnak, milyet az 
érettségi vizsgálat sikeres kiállására hazai 
középiskoláink megkívánnak. ^Különös felté
telekről az 1. jegyzetben.) E kérdés eldöntése 
czéljából az illető külföldi bizonyítványok az 
azokat kiállító tanintézet programmjával együtt 
minden egyes esetben vélcményes jelentés ki
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séretében a vall.- és közokt. m. kir. minis- 
teriumlioz terjesztendők fel is  az illetők a 
szóban forgó kérdés eldöntéséig csak rendkívüli 
hallgatókul vehetők fel (v. ö. 05,318/1898. sz. 
V. k. ministeri rendelettel).

3. Boszuia-llcrczegovinn területén magyar 
állampolgár részéről megszerzett érettségi bi
zonyítvány hazai tudomány-egyetemi rendes 
hallgatói felvételre a magyar nyelv és iroda
lomból és a magyar történelemből valamely 
magyar középiskolán egy év alatt leteendő 
pótló érettségi vizsgálat feltétele alatt jogosít 
(v. ö. 65.317/1898. 74,878/1898. sz. V. k. ministeri 
rcndeletekkel).

•I. A mostari főgymnasium által kiadott osz
tály- és érettségi bizonyítványok Magyarorszá
gon is államérvényesek oly feltétellel, hogy a 
nevezett gymnasiumbói a magyarországi közép
iskolákba átlépő ifjak a tantervi különbözeiből, 
különösen a magyar nyelv és irodalomból, 
valamint Magyarország történetéből felvételi, 
illetőleg kiegészítő érettségi vizsgálatot köte
lesek tenni.

E középiskola oly mohamedán vallási) tanulói
nak, a kik a görög nyelv helyett rendes tan
tárgyként az ó-arab nyelvet tanulták, úgy 
osztály-, mint érettségi bizonyítványaik Magyar- 
országon szintén államérvénvések, oly meg- 
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szorítással azonban, hogy az Ily tanulók, ha 
magyar egyetemen a bölcsészeti kar pliilologiai 
szakára kívánnának lépni, a görög nyelvből 
kiegészítő érettségi vizsgálat letételére köte- 
Iczvék (Honosság az eljárást nem minősíti). 
(V. k. minister 23,544/901. sz. rendeletéből).

5. A honosítási eljárás alapél vei:
<i) viszonossági (nemzetközi egyezmény);
b) előképzettség, (v. ö. az 5. II. jegyzet, 

2. pont, második bekezdésével);
c) a végzett egyetemi tanulmányoknak idő

tartam, tantárgy, vizsgálatok s szigorlatok szem
pontjából a hazai egyetemi tanulmányi renddel 
való egyezősége;

d) a b) és c) alatti feltételeknek szabály
szerűen hitelesített okiratokkal való tanúsítása.

K feltételek bei gazolása esetén az illetékes 
tanártestületnél benyújtott oklevél-hom sitási 
kérvény alapján a külföldi oklevél colloquium 
letétele mellett vagy a nélkül nostrifícálható. 
A honosítási záradék ily esetben az eredeti 
oklevél hátára vezettetik 

Ha a r) alatti feltételek csak részben igazoltat
nak be. megbatározott tantárgyaknak bizonyos 
számú féléven át való hallgatására s kiegészítő 
szigorlatra, vagy az összes szigorlatok letételére 
utasittatik a folyamodó és szabályszerű felavatás 
után rendes tudori oklevél áilittatik ki részére.
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A honosítási eljárás a bölcsészettudományi 
karon a következő:

Folyamodó mellékeli a bölcsészettudományi 
doktori szigorlati szabályzat 2. §-a <i), b), c) és 
</) pontjaiban említett okmányokat

fi doktori értekezését két példányban;
Y doktori oklevelét eredetiben;
o az egyetem szabályzatát, melyen oklevelét 

nyerte:
t 84 (nyolezvan négy) korona honosítási dijat.
E díjból 20 kor. a dékánt, 20 20 kor. a két 

bírálót. 20 kor. a havi rendelkezési alapot, 4 kor. 
az írnokot illeti (V. k. minister 9827/187«. sz. 
rendeletéből).

A kérvény két szaktanárnak adatik ki, a kik 
a kérvényező tanulmányi menetet, az egyetem, 
melyen a doktori oklevél kiadatott, szigorlati 
szabályzatát és a doktori értekezést megbírálják 
és a karnak véleménycs jelentést tesznek.

Ha a tanulmányi menet, a szigorlati szabály
zat általánosságban a budapesti tud. egyetem 
bölcsészeti karának tanulmányi és szigorlati 
szabályzataival egyező és a doktori értekezés 
színvonala a bölcsészettudományi karon meg
követelt színvonalnak megfelel, végre ha folya
modó a külföldi egyetemen szabályszerű vizs
gálatok alapján nyerte el oklevelét, az a kar 
részéről honosítható.



Külföldi egyetem által kiállított túdori oklevél 
honosítás nélkül a túdori czfm használatára 
nem jogosít (V.k. minister 11.637/1870; 19,349/1876 
és »240/1889 sz. rendeletéi).

Nostrifleatiók esetében mindenkor külön fel
terjesztés intézendő a vallás-és közoktatásügyi 
m. kir. ministerhez, hogy a szükséghez képest 
minden egyes esetben megállapíthatók legyenek 
azon végleges feltételek, melyek alatt a tudo
mánykaroknak a nostri 11 cálás tárgyában hozott 
határozatai az eddigi formák között jóváhagyat
nak. kötelességében állván a karoknak, hogy a 
nóstrificatió módozatainak ilyen végleges meg- 
állapitásá t esetenként bevárjálk(4124,903-04. K.sz.).

6. A külföldi egyetemekre beirt és onnan a 
második félévre hazai főiskolákra visszatérni 
óhajtó hallgatók, ha külföldi egyetemeken való 
tartózkodásukat a hazai egyetemek és jogaka
démiák második tanfélévére nézve megállapított 
beirási idő tartama alatt az illető tudománykar 
dékánjánál vagy valamelyik jognkadémin igaz
gatójánál írásban bejelentették, s ha legkésőb
ben márczius hó 15-ik napjáig személyesen 
jelentkeznek a második félévre a hazai főiskolán 
még felvehetők (V. k. minister 45135/1903. sz. 
rendeletéből).

7. A nőknek a bölcsészettudományi-, orvosi- 
és gyógyszerészet tani pályára lépése és az
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egyetemre való beiratkozása és beiktatására 
nézve a következő rendelkezések állanak fel: 

« ( )  császári és apostoli kir. Felsége becsben. 
1895. évi november hó 18-ikán kelt legfelsőbb 
elhatározásával előterjesztésemre legkegyelme
sebben megengedni méltóztatott, hogy a nők
nek — a bölcsészeti, orvosi és gyógyszerészeti 
pályákra való léphetésük ezéljából a felsőbb 
tanintézetekre leendő felvételre a mennyi
ben a szabályszerű feltételeknek megfelelnek 
az illetékes felsőbb tanintézet meghallgatása 
alapján esetröl-esetre engedély adassék és 
részükre, miután tanulmányaikat, a fennálló 
szabályok értelmében sikerrel befejezték, a 
képesítő oklevél kiadassák. (V. k. minister 
1895. évi 65,719. sz. leiratából).

A nöballgatók felvétele iránti folyamodvá
nyokat az illetékes tudománykarok véle
ményezik. A jeles érettségivel bírók azonnal 
felveendők: a jó  érettségi bizonyítványnak 
pedig csak egy rk. hallgatói minőségben eltöl
tendő tanév után terjesztendők fel az elért 
eredményhez képest pártolókig, vagy eluta
s ító ig . A csupán elégséges érettségi bizonyít
ványokat felmutatóknak azonnali elutasítása 
hozandó javaslatba. (V. k. minister 735,138/905. 
leiratából).
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41. oldalra a «T. f. és tandíj'-szab.-ból:

27.

A rendkívüli hallgatók nem beiktatás, hanem 
beiratás utján vétetnek föl. Nem válnak egye
temi polgárokká, de a fegyelmi szabályoknak 
mindenben alá vannak vetve.

28. §.

Rendkívüli hallgatóul fölvehető, ki legalább 
K» éves és oly szellemi képzettséggel bír, mely 
az általa választandó előadások sikeres hallgatá
sának feltétele. Kétség esetében a felvétel iránt az 
illető kar tanártestülete végérvényesen határoz.

Jegyzet. A tanulmányi, fegyelmi és tanpénz- 
szabálvzatnak a rendkívüli hallgatók felvételére 
vonatkozó 38. §-a nőkre nem alkalmazható. 
Nők rendkívüli hallgatókul csak átmenetileg és 
cáupán azon esetben vehetők fel. ha rendes 
hallgatóságra vannak minősítve de az ezt 
tanúsító okmányok hiányosságánál, vagy minis- 
téri engedély hiányánál fogva rendes Ind Igátokul 
egyelőre fel nem vehetők.

Külföldi bizonyítványok alapján nők rend
kívüli hallgatókul csak azon esetekben vehetők 
fel. a midőn az f». §. értelmében az illetékes 
tudománykarok beiktatásukat javaslatba hoz- 
zák(V.k. minister 1896. évi G3.520.sz.rendeletéből).

XIII



Nőgyógyszerész - növendékeknek rendkívüli 
hallgatókként való felvétel iránti kérvényei nem 
terjesztendők fel a V. k. minister úrhoz. Fel
vételüknél azonban minden egyes esetben a kari 
dékán beköveteli azon rendeletét, melynek 
alapján az illetőknek gyógyszerész-gyakornokul 
való felvételét a V. k. minister úr engedélyezte 
(V. k. minister 80,626/1904. sz. rendeletéből).

41. oldalra a «T. f* és tandíj#-szab.-ból:

33. §.

A rendkívüli hallgatói minőségben töltött 
félévek nem számíttatnak be azon tanidőbe, 
mely az egyes karok tanulmányi rendszere 
szerint megkivántatik arra, hogy valaki akár 
pályavégzettnek tekintessék, akár a szigor
latokra vágj’ államvizsgálatokra boesáttassék.

Jegyzet. A rendkívüli hallgatói minőségben 
töltött féléveknek a rendes egyetemi tanidőbe 
való kivételes beszámítása felett az illetékes 
tudománykarok tanártestületének javaslata 
alapján rendszerint a vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. minister határoz.
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65. oldalra, a doktori-szigorlati szabályzat füg
geléke után:

A budapesti tud.-egyet. bölcs.~tud. karán rend
szeresített tanszékkel bíró történelmi tárgyak: 

Magyar történelem (vagy politikai, vagy mü- 
velődéstőrténclem).

Egyetemes történelem (vagy ó-, vagy közép-, 
vagy újkori történelem),

Oklevéltan (czimcrtannal),
Archu’oloyia (classicai).
Keresztény arclneologiti,
Művészet- történ elem,
Földrajz.
A felsorolt tárgyak mindegyike lehet fő- és 

mclléktárgya a bölcsészet doktori szigorlatnak 
és egymással csoportosíthatók. Azonban mind 
a magyar, mind az egyetemes történelem 
ugyanazon csoportosításban csak egyszer sze
repelhet (684 1901 02. sz. a bölcs.-tud.-kar 
IV. rendes üléséből).
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S zab ályzat
110yógyszcrész-növeiid ékek e g y e 

tem i k ikép zése  tárgyában.
(Jóváhagijatatt ú cs. és apostoli Mr. Felségének 189•>. évi 
augusztus hó 9-én kelt legfelsőbb elhatározásával. Ki
adatott a vallás- és közoktatási minister 35,985/1892. 

sz. a. kelt rendeletével).

I. Felvétel.
1. Az egyetemi gyógyszerészeti tanfolyamra 

csak az vehető fel, ki a gyógyszerész-gyakor
nokok kiképzésére nézve érvényben levő sza
bályrendeletben körülirt előképzettséget iga
zolja és a gyakornoki vizsgál (tirociniális vizsga) 
az ott előirt módon sikeresen letette.

2. A gyógyszerész-növendékek, ha nem érett
ségi bizonyítvány alapján vétettek fel, rend
kívüli hallgatók ugyan, azonban a rendes egye
temi hallgatókra vonatkozó fegyelmi szabályok 
reájuk nézve is érvényesek.

Jegyzet. Női gyógyszerész - növendékek fel
vételét illetőleg lásd a 28. §. jegyzetének a 
XIV. oldalon lévő harmadik bekezdését.

3. A beiratásokra, az előadások hallgatására 
es a tandíjmentességre vonatkozó szabályok a 
gyógyszerészhallgatókra nézve is megfelelően 
alkalmazandók.
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4. A gyógysz ere sz h a 11 gn tők az első évben a 
bölcsészeik illetőleg malh.-tcrmé.szel tudományi, 
a második évben az orvosi karhoz tartoznak.

5. Az első évi tanfolyamra való jelentkezés 
a bölcsészet, illetőleg a matli.-természettudo
mányi kari dékánnál történik. A jelentkező 
köteles igazolni, hogy a kellő előképzettséget 
megszerezte. K czélból előnuitatandó:

a) a születési bizonyítvány;
b) a gymnasium, reál- vagy polgári iskola 

legalább hatodik osztályának sikeres elvégzését 
igazoló bizonyítvány; utóbbi két esetben a 
latin nyelvből a gymnasium hatodik osztályá
ban követelt terjedelemben letett vizsgálatról 
szóló bizonyítvány is;

<7 a gyakornoki végbizonyítvány, melyből 
kitűnjék, hogy a gyakornoki idő a szabályszerű 
tartamot túl nem haladta.

0. A második évfolyamra a jelentkezés az 
orvoskart dékánnál történik; ez alkalommal 
igazolandó, hogy a jelentkező az első két fél
évben kötelezett tárgyakat hallgatta és a gyógy
szerészmesteri elővizsgálatokat jó sikerrel le
tette.

II. A tanfolyam tartama és tárgyai.

7. Az egyetemi gyógyszerészeti tanfolyam két 
évig tart.
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8. A tanfolyam láryyai a következők:
.4r első évben: nx I. félévben természettan, 

állattan és ásványtan, heti 5 órában; a II. fél
évben vegytani gyakorlatok heti 15 órában; 
mindkét félévben általános és kísérleti vegytan 
(szervetlen és szerves rész) heti 5 órában ; 
továbbá növénytan elméletileg és gyakorlatilag 
heti 5 órában növény meghatározások és szö
vettani vizsgálatokkal.

/1 második évhen: az I. félévben gyógyszer
isme és elemző vegytan heti 5 órában, köz
egészségtan heti 8 órában, elemző vegytani 
gyakorlatok heti 15 órában; a II. félévben 
gyógyszerészeti vegytan heti 5. gyógyszerészeti 
vegytani gyakorlatok heti 15, és gyógyszerismei 
gyakorlatok heti 10 órában.

y. A gyógyszerészmesteri oklevél elnyerésére 
3 elővizsgálat és két szigorlat sikeres letevése 
kívántatik meg.

III. Mlővizsiinlntok.

10. Az elővizsgálatok a bölcsészeti, illetőleg 
math.-természettudományi karon tartatnak.

11. Az elővizsgálatok, valamint a szigorlatok 
nyilvánosak. A résztvevő hallgatók számát a 
rendelkezésre álló helyiségek terjedelméhez 
képest a vizsgáló bizottság elnöke határozza 
meg.
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12. Az elővizsgálatok a természettanból, az
I. félév végén, a vegytanból és növénytanból 
pedig a II. félév végén leendők le.

13. A vizsgálatokra való jelentkezés a böl
csészeti karnak, illetőleg math.-tcrmészettudo- 
mányi karnak dékánjánál történik. A jelent
kezéskor előírni tatamlők a gyógyszerészeti tan
folyamra való felvételre jogosító okmányok, 
továbbá igazolandó az első év első, illetőleg a
II. félévre előirt kötelező tárgyak hallgatása.

14. A bölcsészeti, illetőleg a máth.-természet- 
tudományi kar dékánja a jelentkezőnek okmá
nyait átvizsgálván, a vizsgálati határidőt kitűzi.

15. Az elővizsgálatokon a bőlcsészetkari. ille
tőleg matli.-természettudományi kari dekán 
vagy annak helyettese elnököl. Kérdezőkként 
az illető szakoknak a vallás- és közoktatásügyi 
minister által vizsgálókul kinevezett tanárai 
műkődnek.

16. Az elővizsgálat tartania minden egyes 
tárgyból egy negyedóra.

17. A vizsgálatokról szabályszerű vizsgálati 
jegyzőkönyv vezetendő, melyben a vizsgálat 
eredménye kitűnő, elégséges, elégtelen — a 
vizsgáló által sajátkezüleg bejegyzendő. Az elő
vizsgálatok végeredményét az elnök állapítja 
meg és írja alá.

18. A vizsgálatokról szabályszerű bizonyit-
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vány síllfttntik ki, mely a második évfolyamra 
való beiratkozáskor előmutatandó.

19. Ha a jelölt ejt)' vágj* két tárgyból fel
függesztő tctl. vizsgálatait a 3-ik félév első hó
napjában ismételheti.

Ha ellenben mind a három tárgyhói elég
telenül felelt, félévei be nem számíttatnak és 
köteles az első tanévet újból hallgatni, a vizs
gálatokat pedig a téli, illetőleg a nyári félév 
végén újból letenni.

20. Azon jelölt, ki ismétléskor csak egy tárgy
ból találtatott elégtelen készültségéinek, még 
ugyanazon félév végén másodszor ismételhet, 
ha ez is sikertelen maradt, a tanári testület 
javaslata alapján a vallás- és közoktatásügyi 
minister engedélyével, az illető tanszak újból 
való hallgatása után. harmadszori ismétlésre 
bocsátható.

21. Azon jelölt, ki ismétléskor újból két vágj' 
mind a három tárgyból elégtelen készültségéi
nek találtatik. köteles azon tárgyakat, melyek
ből visszavettetett, újból hallgatni. Minek igazo
lása után a féléves tárgyból ugyanazon félév 
végén, éves tárgyakból pedig a jövő félév 
végén második ismétlésre bocsátható,

22. Ha a második ismétlés két vagy mind a 
három tárgyból sikertelen marad, a jelöltek 
harmadszori ismétlésre csak a tanári testület
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javaslatára, a közoktatásügyi minister enge
délyével bocsáthatók: kötelesek azonban az 
egész első évi tanfoiyamot újból hallgatni és 
valamennyi vizsgálatot ismételni.

23. Ha valamely jelölt a harmadszori ismét
léskor is habár csak egy tárgyból — meg
bukik: tanulmányait nem folytathatja és netalán 
külföldön szerzett oklevele nem nostrificálható.

21 Ismétlésnek csak ugyanazon egyetemen 
van helye. Rendkívüli körülmények alapján az 
illető tanártestületek meghallgatása után. ki
vételesen a vallás- és közoktatásügyi minister 
a más egyetemen való ismételhetést meg
engedheti.

IV . Szigorlatok .

25. A szigorlatok az orvosi karon tartatnak 
és csak ott tehetők le, a hol megkezdettek, 
megkezdésük legfölchh a tanfolyam befejezé
sét követő tanév végéig halasztható.

További halasztás csak kivételesen, méltány
lást érdemlő esetekben engedélyezhető a vallás
é i közoktatásügyi minister által.

26. A szigorlatokra való jelentkezés az orvos
kari dékánnál történik, mely alkalommal a 
jelentkező bemutatni tartozik:

a) a gyógyszerészeti tanfolyamra való fel
vételre jogosító okmányait;
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b) az elővizsgálatok sikeres letevését igazoló 
bizonyítványt;

c) lecz ke könyvét, melyből a második évi 
tanfolyam kötelező tárgyainak hallgatása és 
úgy a vegytani, valamint a győgyszcrismei 
gyakorlatokban való részt ve vés kitűnjék.

A vegytani, illetve gyógvszerismei gyakor
latok terén tanúsított szorgalom és felmutatott 
eredmény az illető tanárok által a leczkc- 
könyvben külön jelzéssel tüntetendő fel.

Az elméleti szigorlatra való jelentkezésnél 
ezenfelül még a gyakorlati szigorlat letételét 
igazoló bizonyítvány is bemutatandó.

27. A gyakorlati szigorlaton az elemző és 
gyógyszerészeti vegytan, nemkülönben a gyógy
szerisme gyakorlatilag vizsgáltaik.

Az elméleti szigorlat tárgyai az általános és 
győgyszcrismei vegytan, a gyógyszerisme és a 
gyógyszerészeti műtan.

28. A szigorlatokon vizsgálókként az illető 
szakoknak a vallás- és közoktatásügyi minister 
által arra kinevezett tanárai szerepelnek, az 
elnöki teendőket az orvoskari dékán vagy 
szabályszerű helyettese végzi. A szigorlaton 
jelen van a kormány képviselője is.

Elnök és vizsgáló senki sem lehet egyszerre.
Az elméleti szigorlaton mint vendégvizsgáló, 

egy a vallás- és közoktatásügyi minister által 
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c ezé Ira kinevezett gyógyszerész ki egyszer
smind gyógyszertártulajdonos is — működik 
közre.

V. Gyakorlati szigorlat.

29. A gyakorlati szigorlat a negyedik félév 
végén az illető intézetekben tartutik meg.

30. A gyakorlati szigorlat alkalmából a jelölt 
a gyógyszerészeti és elemző vegytanból vala
mely keveréket vagy összetett testet minő- 
legesen elemez, vagy valamely egyszerűbb 
mennyileges elemzést térfogati úton vágj* súly 
szerint hajt végre, továbbá valamely hivatalos 
vegyi vagy gyógyszerészeti készítményt a ma
gyar gyógyszerkönyv szerint azonosságára és 
tisztaságára megvizsgál.

A gyógyszerisméből a jelölt egy vagy több 
gyógyárut azonosságára és tisztaságára meg
vizsgál. midőn egyúttal bemutatni tartozik jár
tasságát a górcsői vizsgálatokban.

A jelölt az általa követett eljárást és az elért 
eredményt röviden Írásba foglalja és a vizs
gáló bizottság elé terjeszti.

Jogukban áll azonban a vizsgáló bizottság 
tagjainak a jelölthöz a vizsgálat menetére, az 
alkalmazott eljárásokra és a jellemző kém
hatásokra nézve kérdéseket intézni.

31. Ha a jelölt a gyakorlati szigorlaton egy
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tárgyból elégtelenül felelt, azon tárgyból a 
vizsgálatot 3 hó múlva ismételheti, esetleg a 
vizsgáló bizottság az illetőt egy félévi labora
tóriumi dolgozásra is utasíthatja. Ha ismét föl
függesztetett, a vizsgálatot az élőbbéni módo
zatok mellett újból ismételheti.

32. Ha a második ismétlés sem sikerült, a 
jelölt harmadik ismétlésre ü hó múlva csak a 
tanári testület javaslata alapján a közoktatás- 
ügyi minister engedélyével jcientkezhetik.

Ha a harmadik ismétlés sem sikerül, tanul
mányait nem folytathatja, és netalán más egye
temen elnyert oklevele nem nostriticáIható.

33. Ha a jelölt mindkét tárgyból elégtelenül 
felelt, <5 hó múlva bocsátható esak ismétlésre 
és ha szükségesnek látszik, egy félévi labora
tóriumi dolgozásra is utasítható.

A második ismétlés hasonló feltételek mellett 
csak újabb <> hó múlva van megengedve.

Az egész szigorlatot harmadszor ismételni 
nem lehet.

34. Ha a jelölt a második ismétlés alkalmával 
csak egy tárgyból függesztctclt fel. abból har
madszori ismétlésre a 32. §. értelmében 1>o- I
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VI. Klmólcti szigorlat.

35. A gyakorlati szigorlat sikerülése esetén a 
jelolt az elméleti szigorlatra jelentkezik.

3<i. Az elméleti szigorlaton a jelölt a vegytan 
tanára által az általános és gyógyszerészeti 
vegytanból, a gyógyszerisme tanára által a 
gyógyszerisméből, a vendégvizsgálóként mű
ködő gyógyszertártulajdonos gyógyszerész által 
pedig a gyakorlati gyógyszerészeiből vizsgál
taiig. mindegyikből egy-egv negyedóráig.

37. A szigorlatokon az egyes vizsgatárgyakból 
elért eredmény ugyanolyan módon jelezendő, 
mint az elővizsgálatokon. A szigorlatokról szin
tén szabály szerű jegyzőkönyv vezetendő.

A szigorlatok végérdemjegye mindenkor az 
egyes tárgyakból nyert jelzések alapján álla- 
pittatik meg. Ha a kitűnő és elégséges jelzések 
egyenlő számnak, a szigorlat végérdemjegye 
elégséges. Ha a jelölt csak egy tárgyból is 
elégtelenül felelt, szigorlata sikerültnek nem 
tekinthető.

38. Ha a jelölt az elméleti szigorlaton elég
telenül felelt, annyiszor 2 hő múlva jelenl- 
kezhetik ismétlésre, a hány tárgyból elégtele
nül felelt.

39. A második ismétlés annyiszor 3 hóna])
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múlva történhetik meg, a hány tárgyból lett a 
jelölt felfüggesztve.

40. Harmadszori ismétlésre a jelölt csakis az 
orvoskari tanári testület javaslatára a köz
oktatásügyi minister engedélyével bocsátható, 
és pedig a 39. §-ban megszabott határidők után.

Az egész szigorlatnak harmadszori ismétlése 
azonban nincs megengedve.

41. A harmadik ismétlésnek sikertelensége 
cselében a 32. §. második bekezdésének ren
delkezései mérvadók.

42. Ha a jelölt az első vizsgálás alkalmával 
vagy ismétlés után minden tárgyból megfelelt, 
a szabályszerű eskü letétele és a megfelelő 
dijak lefizetése után részére a gyógyszerész- 
mesteri oklevél kiszolgáltatandó. Az oklevél 
gyógyszertár nyit hatása vagy kezelése szem
pontjából azonban csak ükkor érvényes, ha az 
illető a szabályszerű segédi időt már kitöltötte 
és az. az oklevélre szintén följegyeztetctl.

A felesketés az elméleti szigorlati bizottság 
elnöke állal a bizottság jelenlétében történik, 
a megfelelő szabályok szerint.

Vll. Dijak.

13. A gyógyszerészmesteri oklevél elnyeré
sére előirt vizsgálatok- és szigorlatokért a kő
vetkező dijak fizetendők:
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Az elővizsgálatokért <50 kor., melyből a 3 vizs
gálót és a bölcsészet, illetőleg math.-természet- 
tudománykari dékánt cgyenkint 10 kor. illeti 
meg.

A gyakorlati szigorlatért 40 kor., melyből 
úgy a vizsgálókat, mint az elnököt és a kor
mányképviselőt cgyenkint 10 kor. illeti meg.

Az elméleti szigorlatért 50 kor., mely összeg
ből az egyes vizsgálóknak, az elnöknek és a 
kormány képviselőnek cgyenkint 10 kor. jár.

Az eskü letételéért és az oklevél kiállításáért 
40 kor. fizetendő, melyből az orvoskari dékánt 
6 kor., az orvoskari jegyzőt 8 kor., az orvos- 
és bölcsészet, illetőleg malh.-természet tudo
mányi kari pénztárt 8 8 kor., az egyetemi 
központi irodát pedig 10 kor. illeti meg.

A központi irodának járó 10 koronából fede- 
zendők az oklevél kiállításával járó költségek.

44. Ismétlések esetében ugyanazon dijak 
fizetendők.

< 1 yóuysze rés/, t ud őrsit j |.

1. Azon gyógyszerészmesterek, a kik érett
ségi bizonyítványt képesek felmutatni, elnyer
hetik a gyógyszerésztudori oklevelet, ha leg
alább egy tanevet még az egyetemen töltenek 
s ez idő alatt a vegytani, gyógyszertani és köz- 
egészségtani intézetekben 2, illetőleg 1 1 fél-
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ív ig  laboratóriumi munkálatokkal foglalkoznak 
ős ez idő alatt az említett tárgyak valamelyiké
ből saját vizsgálataik alapján készült doktori 
értekezést írnak

2. A doktori értekezést az orvoskari dékán, 
mint elnökből és a vegytan, nemkülönben az 
értekezés tárgya szerint a gyógyszerisme. vagy 
közegészségtan tanáraiból álló 3 tagú bizottság 
bírálja meg és annak el, vagy el nem fogadása 
felett szótöbbséggel határoz.

3. Az értekezés bírálatáért ÜO korona dij 
fizetendő, melyből a bizottság minden tagjá
nak 20 korona jár.

4. Az értekezés kinyomatamlő, a nyomtatás 
költségeit a jelölt viseli.

5. A felavatás az értekezés elfogadása után 
az eddigi szokásos módon és dijak lefizetése 
mellett történik.
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A bölcsészettudom ány kari sém i- 
n aríiiinok szervezeti szabályzata.

1. A seminarium czélja: az intézet tagjait 
folytonos érintkezés, útmutatás és gyakorol
tatás által a tudományba és a tudomány mód
szerébe annyira beavatni, hogy idővel képesek 
legyenek akár mint tanárok, akár mint a tudo
mányt művelő búvárok sikeresen működni.

2. E czélra szolgálnak:
a) a seminariumi előadások és gyakorlatok, 

conversatoriumok, interpretatiók, disputatiók 
és egyéb dolgozatok;

b) a könyvtárral és egyéb tudományos esz
közökkel fölszerelt dolgozó helyiségek, melyek 
a seminariumi tagok rendelkezésére vannak.

3. Seminarium a bölcsészeti karban kép
viselt minden tudományszak részére szervez
hető. Egy szakból esetleg több seminarium is 
állítható fel.

4. A seminarlumokat az azokban munkás
ságra vállalkozó tanárok kérésére a bölcsészeti 
kar javaslata alapján a vallás- és közoktatás
ügyi minister állítja fel, a ki azoknak bcrcn-
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dezései költségeiről és évi javadalmazásáról 
gondoskodik s az azokban közreműködő taná
roknak arra való megbízást ad.

f>. Az oly seminariumokban, melyekben több 
tanár működik együtt, közölök egy évről- 
cvre váltakozva az ügyvivő igazgató tisztét 
köteles teljesíteni. Az ügyvivő igazgató a semi- 
nariumi tanárok közös megegyezésével tisztét 
cgv évnél tovább is viselheti.

(». Az ügyvivő igazgató vezeti az intézet ad- 
ministraliőját és kezeli felelősség mellett évi 
átalányát. Hivatalos jelentéseit az eddigi gya
korlatnak megfelelően a bölcsészeti kar útján 
terjeszti föl a vallás- és közoktatásügyi minis- 
terhez.

7. Az egyes seminariumok tanárai a maguk 
seminariumára nézve szabályzatot és háziren
det készítenek s azt a bölcsészeti karnak be
mutatják. A seminariumi szabályzatok kivo
natai a tanrendben közzéteendők (V. k. minis
ter 76,27#/1902. sz. rendelet).
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iié rk o csi-d ijsza b á s Budapesten.

I. Időszerinti d ijak : A vámvonalon belől és 
Kőbánya belső területén a következő viteldijak fize
tendők: Egy fogatú bérkocsi: az első félórára vagy 
azon aluli időre I kor., minden további negyedórára 
40 üli. Kétfogatu bérkocsi: az első félórára vagy 
azon aluli időre 1 kor. GO fill., minden további 
negyedórára 60 üli. Egész napra reggeli G órától 
esti 10 óráig terjedő időn belül Iá órai használatra 
(etetésre két órai idő engedendő) 40 kor., fél napra 
reggel 0 órától délután 1 óráig, vagy délután 2 órá
tól este 10 óráig 10 kor. Éjjel este 11 órától reggel 
batig az időszerű)ti viteldy felével több fizetendő.

//. Vasúti- és gőzhajóállomások. (Az éjjeli és 
nappali időre való különbség nélkül.) Keleti pálya
udvarhoz. nyugatihoz, délihez s az összes hajóállo
másokhoz vagy vissza: a) az I., II., III. kerületnek 
a határvonal utczáig terjedő újlaki részére és a 
IV- IX. kerületekre és tisztviselőtelepre nézve: egy
lovas 1 kor. GO fill., kéUovas 2 kor. GO üli.: b) Ó-Buda 
és Kőbánya belterületére nézve: egylovas 2 kor. GO fill.. 
kétlovas 4 kor. A ferenezvárosi pályaudvarhoz vagy 
vissza: a) az I.. II., Hl. kerületnek a határvonal 
utczáig terjedő újlaki részére és a IV— IX. kerüle
tekre, valamint a tisztviselőtelepre nézve: egylovas 
2 kor. -10 fill., kétlovas 4 kor.; b) Ó-Buda és Kőbánya 
belterületére nézve egylovas »  kor. GO fill., két
lovas 5 kor. A kelenföldi indóbázhoz vagy vissza:
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aj I-, II-. III. kevÜlctckro ás a tisztviselőtelepre nézve : 
egylovas 3 kor., kétlovas 4- kor.; b) a III. és IX. kerü
letek re nézve: egylovas 3 kor. 60 fill., kétlovas 5 kor.

///• Kültelkek: a) Svábhegy, Zugliget és Szép 
juhásxnő I—III. kerületekből egylovas -4 kor., két
lovas 5 kor., b) A IV—IX. kerületből; egylovas 
5 kor., kétlovas G kor., v.) X. kerületre nézve: egy
lovas 7 kor., kétlovas 8 kor. Minden más kültelki 
fuvarozásért, kétfogat ii bérkocsinak 1 kor. 60 fill.. 
az egyfogatunak 1 kor. pótdíj és az időszerűit járó 
dijak fizetendők.

IV. A várba. Gellerl hegy re és vissza a két- 
fogalu bérkocsinak I kor. 20 fill., az egyfogatunak 
80 fill. pótdij és az időszerint járó dijak fizetendők. 
Egy fogatú bérkocsi a várba, Gellérthegyre fuvart 
vállalni nem kőteles

V. lóversenyek. A lóversenytérre futtatás alkal
mával a) várakozással oda és vissza egylovas 10 kor., 
kétlovas 1G kor.; bj várakozás nélkül kimenetre vagy 
visszajövetolre egylovas I., II., IV—X. kerületekből 
2 kor. 40 fill., egylovas s III. kerületből -4 kor. — 
Kétlovas az I., II., IV—X. kerületből -4 kor., a III. 
kerületből 6 kor. ö l órán belüli használatnál a meg
állapított dijakban a lóverseny utáni sélakocsizás is 
benfoglaltatik.

VI. Temetéseknél az időszerinti dijak fizetendők.
VII. Pu dg íjász. A kocsi belsejében el nem he

lyezhető csomagért 20 fill. külön díj fizetendő
V ili. Vámpénz. Mindennemű vámdíjat a hasz

nálónak keli fizetni.
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Nap- és H old fo gyatk ozások.

1905-ben két napfogyatkozás és két hold- 
fogyatkozás lesz. Nálunk a két holdfogyatkozás 
és cgv napfogyatkozás látható.

I. Részleges holdfogyatkozás február 19-én. 
Nálunk látható. Kezdődik 6 óra 54 perczkor 
d. u. és végződik 9 óra 7 perczkor d. u. A fo
gyatkozás közepe 8 órakord. ti. áll be. midőn a 
holdátmérő 0-4 része sötét. Kzcn fogyatkozás lát
ható a Nagy-Oczeán nyűgöti részén, Ausztráliá
ban. Ázsiában, Afrikában és Európában.

II. Gyűrűs napfogyatkozás márczius 6-án. 
Nálunk nem látható. Kezdődik egyáltalán 3 óra 
20 perczkor «1. c . ; vége 9 óra 6 perczkor d. e. 
Ezen fogyatkozás látható Afrika délkeleti part
ján, Madagaskar déli felén, az Indiai Oczeán 
déli részében, Ausztráliában, Uj-Zcelandhan, 
a németalföldi India délkeleti részén és a déli 
Jegestengeren.

III. Részleges holdfogyatkozás augusztus 15-én. 
Részben nálunk is látható. Kezdődik 3 óra 39 
perczkor reggel; közepe 1 óra 41 perczkor d. c. 
Végződik a hold le nyugt a után 5 óra 43 percz
kor d. c. A fogyatkozás nagysága0 29 része a hold- 
átmérőnek. Látható e fogyatkozás Európa dél- 
nyugoti részében. Afrikában, az Atlanti Oczeánon, 
Eszak-Amerikában. Dél-Aincrika északi részé
ben és a Nagy-Oczeán keleti felében.
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~  -------------- ----------------------------------------------- '
0NNKPNAPÓK ÉS EGYETEMI SZÜNNAPOK.

Januárius. Április.
1—5 Kar. és újévi szünet 2 Vas.
0 Vizkcreszt 9 Vas.
8 Vas. I i Nemzeti ünnep (hivatal.)

13 Vas. 16 Yirágvasáruap
22 Vas. 16—22 Húsvéti szünet
20 Vas. 23 liiisv. vas.

24 Husv. hétfő 
30 Vas.

Februarius. .Május.
2 Gyertyaszentelő boldog- i Hétfő 
5 Vas. ’ asszony 7 Vas.

12 Vas. - 13 Egyetem alapítás, finn.
19 Vas. U  Vas.
20 Vas. 21 Vas.

28 Vas.

Márczius. Junius.
5 Farsang vasárnap 1 Áldozó csütörtök
6—8 Farsangi szünnapok 4 Vas.

12 Vas. 8 Koronázási emlékünnep
13 Nem teli ünnep (nem hír.) 11 — 13 Pünkösdi szünet
19 Vas. 18 Vas.
23 Gyümölcsoltó boldog- 22 űrnap
26 Vas. asszony «g  \a8.

26 A nyári szünidő kezdete 1,1
29 Péter és Pál



-------— -— — — — -
Julius. Október.

2 Vas. 1 Vas.
9 Vas. -4 Király nevenapja

16 Vas. 8 Vas.
23 Vas. 15 Vas.
30 Vas. •© 22 Vas.

2  29 Vas.
c

■3
N
•A

Augusztus. — November.
6 Vas. •« I Mindenszentek

13 Vas. £  2 Halottak napja
15 -Nagy Boldogasszony 5 Vas.
18 Király születésnapja 12 Vas.
20 Vas. Szent István napja 19 Vas.
27 Vas. 20 Erzsébet királyné rcqu.

2« Vas.
29 Mária Terézia requiame

Szeptember. Deczember.
3 Vas. 3 Vas.
8 Kisasszony 8 Boldogasszony fogantat.

10 Vas. 10 Vas.
11 Erzsébet királyné rcxju. 17 Vas.
15 Veni sancte s megnyitó 23—31 Karácsonyi szünet
17 Vas. ünnepély
24 Vas.

-------------------------- !--------------------------
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— -— ' -------------------------- ------------------------------ -— ------------- —

M. K1H. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI 
MINISTERIUM.

Vallás-  és közoktatásügyi minister: 
Nngyméltóságu dr. bcrzcviczi Rer/.evlozy Albert, 

v. 1). t. t.. Vili., Erzsőliet-kvrút, New-York palota.

Vallás- és közoktatásügyi állam titkár:
\ Dr. Zsilinszky Mihály, őrs*, kőpv., v.b.t.L VllI.,Vas-u. 6.

Egyetemi ügyosztály :
Dr. Tóth Lajos, ez. minist, tan., Vili.. Józscf-k5rúl 53. 
Papp-Szilágyi László, oszt. tan.,
Dr. Gopcsa László, ez. oszt. lan., IV.. IU'ált;iii<>tl.-i-u. 17. 
Dr. Farkas Géza. fogalmazó, IX., IAnyay-u. Itt.
Dr. Nagy Árpád, fogalmazó, VII., KirAly-u. 10.
Dr. Rénvi József, m. titkár. IV.. Rcáltanoda-u. 18.

Számvevőség :
Cscikc Győző, igazgató, VII. RoUenbiller-n. d/b.

EGYETEMI TANÁCS.
Hector Magnificas:

Dr. Demkó György, IX.. Uoyay-n. 20.
*

Dr. Kiss János, pápai prelátus. hittudományknri 
dőeán. VII., Itottrnbíller-ii. 5/a, III. em.

Dr. Szcntmiklósi Márton, jog- cs államtudomány- I 
kari dőeán, II., Fő-a. 7.

Dr. Genersich Antal, udvari tanácsos, orvost udo- ffl 
mánykari dőeán. Vili., Szentkirályi-u.

| Dr. Lóczy Lajos, hölcsőszettudománykari dőeán. j| 
VII., Stefinia-úi 22. Május 1-tŐI: VII.. léé-u. Ö.
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Prorector :
Dr. Heinrich Gusztáv, minist, tan., MII., Baross-u. 3. 

I «
Dr. Breznay Béla, hitt adomány kari prodécán. VI., 

Bajza-». !-í.
Dr. Balogh Jenő, jog- és állnmtudománykari pro

décán, MII. Szentkirályi-». 13.
Dr. ThanhofTer Lajos, kir. tanácsos, orvostudomány- 

kari prodécán. IV., Peren« Józseí-rak|>art 13.
Dr. Ballagi Aladár, bölcsészet tudomány kari pro

décán, IX., Kinizsi-u. 23.

RECTORI IRODA.*

Egyetemi tanácsjegyző, irodaigazgató és az a la lá t
ványok jogtanácsosa: Dr. Mnrgitai Antal. 

Segédtiszt: Erdélyi Gyula.

Í írnokok: Őslényt József.
Irógépkezelő: Thanhoíícr Irma.

QUESTURA:

Questor: Fontaine Andor.
Ellenőr: Nickmann Ottó. 
írnokok: Laczházy Sándor.

GAZDASÁGI HIVATAL:

Igazgató: Deáky Sándor.
Műszakifelügyelő: Bozinay István.



l)r. Than Károly ny. r. tanár, Vili., Muieum-körut 4. 
Dr. P. Thewrewk Emil ny. r. tanár, I.. Tárnok-». 12. 
Dr. Lengyel Béla ny. r. tanár, IX., Pipa-u. ($.
Dr. Heinrich Gusztáv ny. r. tanár. MII., Baross-«. 3. 
Dr. Törők Aurél ny. r. t.. IV., Fcrencz József-rakpart 20. 
Dr. Seholtz Ágoston ny. r. tanár, IX., Peren ez-konil 3. 
Dr. Fröhlich Izidor ny. r. tanár, VI., Kölvos-n.
Dr. Mcdvcczky Frigyes ny. r. tanár. IV., Sxíp-». 3. 
Dr. Beöthy Zsolt ny. r. tanár, MI., New-York palota. 
Dr. Paucr Imre ny. r. tanár, V., Kálmán-«. 23.
Dr. Ballagj Aladár prodekán, IX.. Kinizsi-ó. 20.
Dr. Lóczy Lajos dékán, VII., Stefánia-út 22.

1005 május l-től VII., Izsó-u. 0. 
Dr.SimonyiZsigmondny.r.t.,M., FerenczJózsef-rakp.27. 
Dr. Pasteiner Gyula ny. r. tanár, IV., Molnár-u. 7.
Dr. Hegedűs István ny. r. t., VI., Hunyadi-tár 12. IH/l-k 
Dr. Lánczy Gyula ny. r. tanár, VI.. Nagy János-«. 13. 
Dr. Hampel József ny. r. tanár, Nemzeti Muzeum.
Dr. Asbóth Oszkár ny. r. tanár. VI., Munkácsy-u. 23. 
Dr. Szinnyci József ny. r. tanár, VIII., Jázsef-kőrul 17. 
Dr. Kremier J. Sándor ny. r. tanár. Nemzeti Múzeum. 
Dr. Mayr Aurél ny. r. tanár, MI.. Nvir-u. 25.
Dr. Marczali Henrik ny. r. tanár, MII., József-körui 59. 
Dr. Koch Antal ny. r. tanár, II., Corvin-tér 0.
Dr. Fejérpatakv I.ászló ny. r. tanár, Nemzeti Muzeum. 
Dr. Pccz Vilmos ny. r. tanár, VII. Damjanich-». 23.

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYKARI TANÁROK
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Dr. Eötvös Loránd báró ny. r. t., VIII., Eszlerházy-u. 3. 
I)r. Decker F. Ágost ny. r. tanár, I., Uri-u. 42.
Dr. Cfocan János nv. r. tanár. VII.. Király-«. 13.
Dr. Margalits Ede ny. r. tanár. VII.. Kertész-u. 20.
I)r. Kéked Kernig ny. r. tanár, Vili.. Józsrí-«. 4.
I)r. Keke Manó ny. r. tanár, II.. Iliinhó-u. 20.
Dr. Entz Géza ny. r. tanár, Vili.. Ujvásiir-iér 910.
Dr. Fináczy Ernő ny. r. tanár, I., .\'3|his-iii 4.
Dr. Mágócsy-Dietz Sándor ny. r. t.. Vili., Üllöi-ui 78. 
Dr. Alexander Kermit ny.r.t.. IV.. Ferancz Józstf-rakp. 27. 
Dr. Petz Gedeon ny. r. tanár, I., Vár, Uri-u. 12.
Dr. Kövesligcthy Kadó ny. r. t., VII.. CsSniörí-ut 02. 
Dr. S/.échv Károly ny. r. tanár, IV., Kecsk«náii-u.«. 
Dr. Kiedl Frigyes ny. r. tanár, VI., Andrissy-ul 82.

Dr. Hatala Pcter, érdemesült ny. r. tanár,
IX.. Prrencz-kSrát 3.

Dr. Váinbérv Ármin, énlemesült ny. r. tanár,
IV ., P crencx-Jáisef-rakpart 111.

Dr. Kuzsinszky Bálint ny. rk. t.. Vili., Cseprrglii-u. 2. 
Dr. Winkler Lajos ny. rk. tanár, Vili.. Muxeiim-könil 4. 
Dr. Zambra Péter ny. rk. tanár. I., Altila-u. 23.
Dr. Klupátby Jenő ny. rk. t., VII.. RoUenbillvr-u. 33.

Dr. Goldziher Ignác/, ez. ny. r. t.. VII., Ilolló-ii. 4.
Dr. Fcrenczi Zoltán ez. rk. t.. IV., Fereiicziek-terc o.
Dr. Némethy Géza ez. rk. tanár, V., Lipút-korul 30.
Dr. Lőrcnthcy Imre ez. rk. tan., VIII., A"(rtfleki-u. 19.
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BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYKAKI MAGÁNTANÁROK

Bodnár Zsigmond, Csillaghegy.
Dr. Bánóczl József. VII.. Király-u. !K>.
Dr. Mangold Lajos, VI.. Podmaniczky-u. íiT.
Dr. Kassai Gusztáv, VL, Ó-ulrzi 20.
Dr. Bokor József. IX., Ferenez-körút I.
Dr. Dadav Jenő. VIII.. József-kőrál 40.
Dr. Buday József, II, Csalogány-u. 13.
Dr. Kunos Ignáez, V., Alkotrninv-u. 12.
Dr. Símonkai Lajos, V II, Wesselcnyi-u. OS.
Dr. Vángel Jenő, L. Gellérthegy 10.053.
Dr. Dcmeczky Mihály. 1L, Ferenc* József nevelőintézet. 
Dr. Négycsy László, Vili., Luther- ii. 1 ra.
Dr. Kégl Sándor, Szentkirályi puszta, n. p. Laezhiza.
Dr. Csuday Jenő. Tisztviselő-telep- 
Dr. Bugarszky István, VII.. Itaross-lér 13.
Dr. Zolnai Gyula, Margitrakpart 50.
Dr. Horváth Cyrill, IX., Lónyay-u. 4/e.
Dr. Filarszky Nándor. I., Ihidaíoki-úl 13.
Dr. Suták József. IV., Kegyesrendiek háza.
Dr. Angyal Dávid, VI.. Kmcliy-u. 0.
Dr. Kőnek Frigyes. II.. Zsigmond-n. 0.
Dr. Thirring Gusztáv, I.. Karálsonyi-u. 15.
Dr. Acsav Antal, IV., Kegyesrendiek háza.
Dr. Vári Rezső. I., Krisztina-kőrát 31.
Dr. Áldásv Antal, 1., Krisztina-kőrút 123.
Dr. Mika Sándor. Nagy János-u. 2.

---------------------------------- » ----------------------------------



I)r. Alcxies György, I.. Városmajor-». 40.
Dr. Mahler Kde, IX., Percacr-körüi 24.
I)r. Cserép József. Vili., Baross-u. 42.
Dr. Patrubány Lukács, I.. KaráDonyi-ii. 6.
Dr. Katona Lajos, II., C*alogány-u. 13.
Dr. Komáromy András. I.. Vár, Or*-zágos levéltár. 
Dr. Degen Árpád, M., Városligeti fasor. 20 1».
Dr. Krcsmárík János, V., Tükör-». 5.
Dr. Melicli János, MII., .lózseí-u. 32.
Dr. Mclczer Gusztáv, II., Fő-utcza 51.
Dr. Schőnherr Gyula, VIII., Rökk Szilárd'». I-S.
Dr. Dézsi Lajos. MII., Cllci-úl 10.
Dr. Hornyánszky Gyula, VII., Damjanich-». 39.
Dr. Paulcr Ákos. L, Linczhid-u. 2.
Dr. Cholnoky Jenő, VII., Csömöri-út 87.
Dr. Kármán Mór. először I872~től 1899-ig \oll in. I. 

II., Bimbó-u. 10.
Dr. Buchböck Gusztáv, IX., I’iva-u. 32 b.
Dr. Bálint Sándor, 1., Krisztina-könil 81.
Dr. Schilbcrszky Károly, I., Bndafoki-út 13.

BÖLCSÉSZ ETTU DOMÁN YK A KI TANITÓK.

Nagy Sándor, oki. gyorsirástonnr, X., Szabőky-u. 31. 
Dr. Yollnnd Arthur Battishill, az angol nyelv 

Icctora, IV., Váczi-O. 10.
Dr. Bezárd Lucien. a franczia nyelv lectora,

IX.. Csillag-». 6.
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BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYRA It I INTÉZETEK ÉS 
GYŰJTEMÉNYEK :

I. Természettan! intézel.
Igazgató: I)r. Báró Eötvös Lóránd. 
Tanársegédek: Dr. Fckár Dezső.

II. Rlsö chemial Intézet.
Igazgató: I)r. Than Károly.
Igazgató-helyettes: Dr. Winkler Lajos; 
Adjunctus: Dr. Buchbőck Gusztáv; 
Tanársegédek: Dr. Matolcsy Miklós,

Dr. Ekkcrl László.
Megbízott tanársegéd: Iliiül Ernő.

III. Második chemial Intézet.
Igazgató: Dr. Lengyel Béla.
Tanársegédek: Weszclszky Gyula;

Dr. Dnby Géza. ]

IV. Növénytani intézet és növénykert.
Igazgató: Dr. Mágócsi Dictz Sándor.
Tanársegéd: Augusztái Béla; j
Megbízott tanársegédek: Tőinek János;
Növény kerti intéző: Fekete József.

V. Zoolojjlni és comparativ anatómiai inté
zet és mtizeiim.

Igazgató: Dr. Kntz Géza. I
Tanársegéd: Dr. Gorka Sándor; I
Megbízott tanársegéd: Abonyi Sándor.
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VI. M inera log ia l és petrogra fia i intézet és 
ni u zen m.

Igazgató: I)r. Krenner József.
Tanársegéd: I)r. Mauritz Béla.
Megbízott tanársegédek : Hulyák Valér, Kimer 

Dezső.
VII. A n lliropo loy ia i múzeum.

Igazgató: l)r. Tőrök Aurél.
Tanársegéd: Dr. Dobsa László.

V I " .  G eológia i és pa laeontologia l Intézet. 
Igazgató: Dr. Koch Antal.
Adjunctus: Dr. Lörcnlhey Imre.

IX. É rem  és régiségtár.
Igazgató: Dl*. Hampel József.

X. G örög  ph llo loyla l inuzeuui.
Igazgató: Dr. Donori Thcwrewk Kmil.

XI. Fö ld ra jz i Intézet.
Igazgató: Dr. Lóczy Lajos.
Adjunktus: Dr. Cholnoky .Fenő.
Megbízott tanársegéd: Littkc Aurél.

XII. Ksztbetlkai gyűjtemény.
Igazgató: Dr. Beöthy Zsolt.

XIII. .Művészettörténeti gyűjtemény.
Igazgató: Dr. Pastcircr Gyula.

XIV. M agyar m űvelődéstörténeti gyűjteni. 
Igazgató: Dr. Békcfí Berni};.

XV. Ph ilosophia! könyvtár.
Igazgató: Dr. Pauer Imre.
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ijöj.csesz  é t it d o m á n y k a r i  s e m in a h iu m o k  :

a) ClasslcA>philolof]iai seminarium.
Igazgató: Dr. Ponori 'l’hewrcwk Emil.
Vezető tanárok: l)r. Hegedűs Istviín, Dr. Pccz 

Vilmos.

b) Modern philoloyini seminarium.
Igazgató: Dr. Heinrich Gusztáv.
Vezető tanárok: Dr. Simonyi Zsigmond. 

dr. Szinnyci .József, dr. Decker Fű lop Ágost, 
dr. Petz Gedeon, dr. Katóim Lajos.

c) Történeti seminarium.
Igazgató: Dr. I/mczy Gyula.
Ve:elő tanárok: Dr. Fejérpataky László, dr. Mar- 

czali Henrik, dr. Békefi Kernig, dr. Áldásy 
Antal.

d) Földrajzi seminarium.
Igazgató: Dr. Lóczy I-ajos.
Vezető tanárok: Dr. Kövesligethv Kadó, 

dr. Cholnoky Jenő.

e) .Matliomntikui sem inarium .
Igazgató: Dr. Scholtz Ágost.
Vezető tanárok: Dr. Beké Manó.

-----------------------------------------------------
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1—IS. J A N U Á R I  U S .

1 Vas. X, Újév.
‘3...........................................................

2 Hétfő «
. . .  -5  -

3  Kedd : ?

•8 ......................................
+  Szerda ^

.  „  ,  '< Dékáni index láttamozások utolsó
&C*ur. napja. ©

O Fentek- V iz k e r e s z L  BUS félév vége.

7  S z o m b . Második félév kezdete.

S Vas.

9 Hétfő

10 Kedd |
.................. o ......................................................... -
11 Szerda Z

n  ít Tandijmenlesséai folyamodványok
' *  c ™ ;  |  benyújtásának határnapja.

13 Péntek |

H  Szomb. ^

Id I ne* ^
1

10 H é tfő  A o n l.  I I I .  ő s z i .  ó l,  se.

17 Kaid
Tandíj mentességi folyamodványok

18 Szerda elintézésének határnapja.
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19 Csüt. ;§a
..........................................

20 Péntek X  c
§•§.........................................................

21 Szomb. S 1*___________________________________®

3 J Vas.
Tandíjmentességért folyamodók beiratkozd• 

cw *mata sónak határnapja.
_ ***[•' Má$o<lik félévi előadások kezdete.

U  Kedd 

26 Szerda

26 Csüt. ■%
..................

27 Péntek = '=

o g  a  Rendesbeiratkozik utólagos tanáril>e-
”  .'szotnu.___________imlkozások és tőrlések határnapja. &

39 Vas.

30 Hétfő Acad. össz. ülés. (Költségű.)

31 Kedd
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I i.. FJBB l UÁ111 US.

I Szerda Alapítványi kamatok felvétele.

'J Csat. G y e r t y a s z e n t e lő  l io ld o g u s s z o n y .

3  Péntek

*  Szomb. ©

a Vas.

0  Hétfő

7 Kedd

8 Szerda

9  Csüt.

10 Péntek Beiratkozás határnapja dékáni enycdélylyel.

I I  Szomb.

1 9  f á s .  3
Dékáni enaedélylyel beiratkozok tanári ke

lti Hctfv Írásainak határnapja. Arad. Hl. oszt. ülés.

14 Kedd

15 Szerda
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10 Csüt.

17 Péntek

18 Stomb. Utólagos beiratkozás rektori cngedélylycl.

Itt Va*. ff)
Decáni engedélylyel beiratkozok utólagos 

„  tanári belratásalnak és törléseinek határ-
popja.

Rectori engedélylyelbeimtkozók tanári belrn-
21 Katit fásainak- utolsó napja.

22 Szerda

23 Csüt. ^

•<s£
21 IVntek SS.

25 Saomb.

26 Vas. <t

27 Hétfő Acad. ossz. ülés.
Rectori enqalélylycl beimtkozók utólagos tan.

28 Kedd beírásainak és törléseinek határnapja.

FBBRUÁR1US. Í6 -*8,
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1 Szerda

2  Cxüt.

3 Péntek 

•i Szomb.

r. Vas. Farsang vasárnap.

8 Hétfő
Farsangi

7 Kedd szünnapok. H ú s h a g y ó

8 Szoild Humvnzó

D Csitt.

10 Péntek

11 Szomb.

v í  vas.

13 Hétfő Aead. III. oszt. ülés.

H  Kedd j>

15 Szerda 

10 Csitt.

1—1«. MÁR CZ IUS.
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17 Péntek »

18 Siomb. .1 cad. összes ülés. _______________________

/0 rajt.

20 Hétfő

31 Kedd ®

23 Szerda

t3 C éüt,

24 Péntek

2Ö Szjniib. G y ü m ö lc s o lt ó  B ok loR n .ss/o iiy .____________

8G Kas.

37 Hétfő Acad. ússz. ülés. <L

28 Kedd 

39 S&rda

Tanár-
vizsgalatok. ^0,Jet pályamunkák határ-

31 a-

MÁR OZ IUS. 17—31.
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1-1- ÁPRILIS.

1 Szomb.______________________

2 Van.

3 Hétfő 

♦  Kedd

5  Szerda 0

8 Cgüt

7 Péntek

8 Szombat 

O Vas.

10 Hétfő Acad. III. oszt. ülés.

11 Kedd N e m z e t i  ü n n e p .

12 Szerda j

13 C«üt.

1*  Péntek Tanárvizsgálatok 

15 Szomb.
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' VI*IU LIS. 16-80.

10 » * « « .  V ir á g v á s á ru l«  p
»

17 Hétfő

1 » Hedd Arad. Ossz. iVés.

19 Szerda 00

20 Caüt. | Nngycsülörtdk
1

41 Péntek Nagypéntek.
•I

42 Szomb. 5  Nagyszombat

Í3  Vas. Husvét vasárnap.

5í7 //. V/v; HiuvétbéUS.

45 Jfafcf

26 Szerda <£

27 C*m7. tse Előadások folytatása.
-o c

28 /Vn/eXr 5  «
........  Sí ?

29 Szonib. °

50 F « .
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V I ' K l  U S .  I t í - : íü .

16 IV««. Virágvásárnál)
•••• — •...........

17 Hétfő

18 Kedd Ai nd. » « : .  ülés.

19 Szerda <ft

10 Csüt. |  Nagy csütörtök

1
11 Péntek ;c Nagypéntek.

»2
12 S s o m b . 5  N a g y s z o m b a t

»3 Vas. Husvétvasárnap.

24 Hétfő Húsvéthétfő.

lő Kedd

IC Szerda <£

27 Csitt. ^  Mondások folytatása.
L £
'= 5

18 Péntek =  =
S $

19 Színűi. ö  

3 0  V a s .
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I —16. MÁJUS.

1 Hétfő

2 Kedd

3 Szerda

■i Gsül. jj

5 A inlek

6 Szomb.

7 Vas.

S ffétfŐ 

»  Kedd

10 Szerda

11 Csüt.

12 Péntek j )

. . . . .  . 4?..*9Vf!.rm "jjáalapilásdnalt ünnepe.
1.1 Szomb. I ’nhjadijak kiosztása.

U  Vas.

15 Hétfő Arad. III. oszt. ülés.

IG Kedd

22







17 Szerda

18 Csüt. ®

19 Péntek

20 Szomlj.________________________________

•Jt Va*.

22 Hétfő

2 3  Kedd 

i i  Szerda

■£> Csál. , ■% 3
'H.l I

26 Péntek £  f *  I  &

27 Szomb. f?
^ Í J

» 8 Vos.

29 Hétfő ;  A ead. ossz. tt lés.

80 Kedd
Második félévi előadások vége.

31 Szerda Indexaláírások kezdete.

MÁJUS. 17—31.
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I 15. .IUM US.
Hapityányl kamatot;

1 Csat. Áldozó csütörtök. felvétele.

2 tűntek Dékán választó rendes havi ülés.

3 Szomh. © 

■t Vas.

5 B*tfs 

0 Kedd 

7 Szerda
Rektorválasz tő

íS Csőt. Koronázási emlékünnep. öles.

9 Péntek

10 Szórni*.______________________________________ J>

/ / Vas. Pünkösd vasárnap.
Pünkösdi

19 Hétfő szünet, Pünkösd hétfő.

13 Kedd 

U  Szerda 

15 Csőt
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10 Péntek

i 7 Szomb._______________________________________ ®

IS  Vom.

19 Hétfő .lead. Hl. őszi. és ossz. ülés. 

áö Kedd

ál Szerda

•JSCsiil. Űrnap. Budán könnend.

20 Péntek

21 Szomb.________________  ff
A: 1904/1905. tanév második felének vége. 

y.I Vns. Dékáni inde.rláttuinozások utolsó napja.

26 Hétfő

27 Kedd 

2S Szerda

29 ('süt. Péter és Pál.

30 Péntek

JUNIUS. 16-31».
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I Szomh. I', l'erd rct/nieme. Dotntiök II. részi, felvet. 

% Vas. ®

3 Hétfő 

* Kedd

5 Szerda

6 Csőt.

7 Pétitek

8 SzomO.

U  F ű m .  j)

JO Hétfő 

II Kedd 

IS Szerda

13 Cxüt.

14 Péntek 

lö Szóm/).

10 Fas. f t

■Ili

I—Hi. JULIUS.







17 llclfő

18 Kedd

19 Szerda

20 Csiit.

21 Péntek 

i l  Szomtß.

SS Vas.

U  Hétfő 

26 Kedd

26 Szerda

27 Csúf.

28 Péntek

29 Szomb.

30 fan.

31 Hétfő

JULIUS 17-81.
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1 Kedd Alapítványi kamatok felvétele. líj

£ Szerda

3 Gxüt.

4 Péntek 

B Szomb. 

fí Pa».

7 Hétfő $

8  Kedd

9 Steida

10 CtQt.

11 Péntek

12 Szomb.

1 3  V o m .

U Hétfő

t<5 Kedd Nagy Boldogasszony. C0

Itt Szerda

1-10. AUGUSZTUS.
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1 Kedd Alafiltványi kamatok felvétele. 9

i  Szerda 

3 Csüt.

* Péntek

6 Szomb. 

fí Vas.

7 Hétfő |>

8 Kedd

8 Szerda

10 Csűr.

11 Péntek

12 Szomb.

13 V om .

14 Hétfő

18 Ke<ld Nagy Boldogasszony. C0

Itt Szerda

f-ltt. AUGUSZTUS.
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17 Csitt.
Király U Feltette születésnapja.

18 Fentek Mise a  budai Mátyás-templomban.

19 Szomb.______________ _____ ________________________________________

v*ö Fos. Szent István napja. Budán körménél.

21 Hétfő 

i i  K ed d  

23 Szerda 

U  Csüt.

25 Péntek 

28 Szomb.

27 Vas.

28 Hétfő

29 Kedd

30 Szerda •

:t l Csúf. .-I nyári szünidő vége. Dékáni hiv. átadása.

Ál
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1—16. SZRPTKM BER

1 Péntek Az im U W . tanév kezdete, 

i  Stomb.

X Vas.

»  BHfő

5 Kedd

6 Szerda '?• J>

7 Csüt.

7s Fentek g Kisasszony.
§

9 Sunnb. J 

to  Vas. j§
'S Erzsébet királyné rvquieme a budai 

II llétfó 5  Mátyás-templomban.
.1 tandíjmentességi foltjamodiKtnyok be

l i  Kedd nyújtásának halát napja.

© = -
W Stcrda ||-|

K I
“  c *f“ -

f f !
15 Péntek ^ 4} 6 Yenl Sundes megnyitó ünnepély.

16 Ssomb. Első félévi előadások kezdete.
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/; i W.
Tandíj mentességi folgamodotinyok Hint hé- 

!8 Hitfő seriek határnapja.'

»0  Kedd

30 Szerda

21 Cifiil. (£

Tandijmcntesséyi folyamodók beiratkozási 
határnapja

Kende* beiratkozok utólagos tanári beírató-
22 Kentek sóinak és törléseinek határnapja.

23 Szomh.____________________________________________________________

2-1 fax.

25 ítél/6

26 KedU

27 Szerda

2* Csat. »

2a Péntek Tanárvizsgálatok.

80 Szomb.

SZK PTK M  ItEK 17—30.
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1-1«. OKTÓ It Kit.

1 Fás.

á  Hétfő 

3  Kedd

Király Ö Felsége uevenapja. Mise a budai 
X Szerda Mátyás-feni plombáit. Szünnap.

5  Csúf. f>

6 Fentek lieiratkozás határnapja dékáni engedélylyel

7 Szórni/.

8 Vas.
Katonai szolgálatról jövök és décáni engedé-

9 Hétfő lyesek tanari beiratkozásának határnapja.

Utólagos beiratkozások határnapja reetorí
10 Kedd engedélylyel.

Katonai szolgálatról jövök tanári beírató-
11 Szerda sainak határnapja.

Katonai szolgálatról Jövök landijmentességi 
Iá  Csitt. folyamodványainak elintézési határnapja.

13 Péntek 3>

U  Szomb.

18 Van.

Dékáni engedéllyel beiratkozottak utólagos 
16 Hétfő tanári heirutasai és törléseinek határnapja.
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17 Kedd
Katonai szolgálalrid jövők utólagos lamiri

18 Szórttá beiratkozásainak és törléseinek határnapja.

10 Csűr.

2<> Péntek
Iteetori engcdélytutl beiratkozik tanári

21 Szoinb. beiratásóinak határnapja._________________

2 2  Vas.

23 Hétfő Acati. III. oszt. ülés.
Rectori engetlélulyel heit atkozok utólagos lan. 

Í  V Kedd behatásainak ex törléseinek határnapja.

25 Szerda 

m Csitt.

27 Péntek Tanárvizsgádalok.
Rectoriengedélylyclbeiratkozok utólagos 

2S Szorul'. lan beinttl:. és törléseinek határnapja. &

•itt las.

30 Hétfő Acad. össz. ülése.

31 Kedd

OKTÓBER« 17-31.
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1-J5. N O V K M B E K .

1 Szerda  Miii<Ictis/iiil.-U. ^
.....  =1

f i  o
2  Csitt. I ln io U n k  n a p ja .  ‘ c

3  Péntek

\ Szomb. j)

Ö Van.

6  Hétfő

7 Kedd

8  Szerda 

0 Csitt.

10 Péntek

11 Szomb.____________________

12 Vas.

13 Hétfő

14 Kedd

15 Szerda
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16 Csitt.

17 Péntek

18 Storni.____________________________________

itt Vas. Néh. Erzsébet királyné ( j  Felsége nem-napja.

Séh. linsebet kintlunc O Felsége rcqnleme 
_  ... .. az egget, templ.-oan; szünnap. —
20 Hét fa Acaa. ///, oszL ütés. « -

i\ Kedd

'22 Szerda

&  Csúf.

24 Péntek Tanárvizsgálatok.

25 Storni. ______________________________________________________ _

3 6  Vas. I»

27 Hétfő Acad. ossz. ülés.

28 Kedd
Mária Terézia regttieme az egyet, templom

id Szerda bán: szünnap.

30 Cxüt.

NOVEM BER. 16-30.
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I Péntek Alapitványi kamatok felvétele, 

i  Szomb.

3 Vas. J)

*  Hétfő 

ő Kedd

6  Szerda

7 Cvüt.

s  IV utek Boldogasszony fogául olása.

9 SzotnV.

10 Vas.

11 Hétfő

m  aUM $

13 Szerda |  |

11 Csat. , 4  1  g.
L ~ o í
'2-5 "SS

15 Péntek £ §■■ £  ~
"S

16 Szomb.

1-16. DECZEMBECt.
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Kivonat a tanulmányi, fej) vei mi 
és I a ml í jsza báI yza t hói.

I.

A liiill'iiitók hcirntá$n.

1.'» s.

A beiratás a tanáraknál akkép történik. hogy 
a jelentkező a beírásra kitűzött határidőn belül 
minden szaktanárnál, kinek előadásait hallgatni 
kívánja, a Icczkekönyv «Kimutatása mellett sze
mélyesen megjclen és a származási ívnek a 
qmesturában átbélvegzett azon szelvényét kéz
besíti. mely a hallgatandó leczkére vonatkozik.

Jegyzet. V. ö. a I!t. Jí-al; a rendes beiratásra 
kitűzött 12 napot követő három napon belül 
kell a tanároknál jelentkezni.

1«. S.

A tanár az öt illető szelvényt, ha azt helye
sen kitöltöttnek találja, átveszi és nevét, to
vábbá a beírás keltét, és pedig a napot arab. a 
hónapot római számmal, a Icezkekönvv illető 
rovatába bejegyzi.



17. §.
A beiratás az egyes tanároknál szinten csak 

személyesen kérhető. E czélro az egyes tanárok 
a heiratásra kitűzött 19. §. szerinti rendes ha
táridő alán következő három nap alatt napon
kint legalább azon órában, melyre előadásaikat 
hirdették, az egyetemi épületben megjelenni 
és a beiratást eszközölni tartoznak. Akadályoz
tatás esetén a kari dékán jóváhagyásával a fe
kete táblán liirnl adandó, hogy a tanár mely 
időben kívánja a beírást saját lakásán teljesí
teni. ha más tanár van megbízva. (A személyes 
jelentkezés követelményének megsértése az 
egyetemi polgárokra a legsúlyosabb fegyelmi 
beszámítás alá esik.)

19. §.
A beiktatás és beiratás rendes határideje mind

egyik tanév első 12 napja. Az egyes tanároknál 
való beiratás pedig minden félév 15 napjáig bezá
rólag eszközlcndő.

20. § .

A kiknek valamely clhárithallan akadály 
miatt -  ide nem értve a tandíjmentesség! ügye
ket _  lehetetlen személyesen jelentkezniük, a 
19. §-ban megszabott határidőn belát tartoznak 
akadályoztatásukat hiteles okmánynyal igazoló, 
az illető kar dékánjához intézett kérvénynyel 
előjegyeztctésükel kikérni és egyszersmind meg-



jelölni azt az időpontot, a mikor személyesen 
megjelenhetnek és heiratásuknt úgy a qrestu- 
rákon. mint az egyes tanároknál teljesíthetik, 
mely határidő azonban az első félévben októ
ber G-ikán, a második félévben február 10-én 
túl nem terjedhet.

Ez elöleges jelentkezés kötelezettsége ki nem 
terjed az első félévben katonai szolgálatban, 
illetőleg az évi katonai gyakorlatban szeptem
ber végéig elfoglaltak!«, kik csupán katonai 
igazolványuk felmutatása mellett, október X-ig 
bezárólag beiratkozhatnak.

Jegyzet. Utólagos beiratkozásra az I. félévben 
október 14-ig, a II. félévben pedig február 18-ig 
alapos ok igazolása mellett a Rector engedélyt 
adhat.

21. S

A 20. S- alapján engedélyezett utólagos felvétel 
esetén a behatás úgy a qmcsturában. mint az 
egyes tanároknál n nyert engedély közzétételé
től számított 3 nap alatt cszközlendő.

(Tehát dékáni engedélyijei utólagosan beirat- 
kozókra a tanári beiratások utolsó napja az I-ső 
félévben október !Mkc. a II. félévben február 
13-ika. katonai szolgálatról jövőkre október
11-ike. Hectori engedélyivel beiratkozókra az
I. félévben október 17-ike, a II. félévben feb
ruár 21-ike.)

In



Az utólagos beiratás egyes előadásokra, vagy 
pedig egyes collegiumok törlése oly hallgatók 
részéről, kik különben úgy a qmesturában. 
mint az egyes tanároknál szabályszerűen be 
vannak írva. csak azon tanárok Írásbeli enge
délye alapján (a leczkekönyv megjegyzések 
részint rovatában) eszközölhető, kiknek előadá
sára az illető még utólag magát beíratni, vagy 
kiknek előadásáról magát töröltetni kívánja.

Az ily utólagos beiratást vagy törlést azon
ban a rendes (12 napi) határidőn belül iratko- 
zók csakis a rendes beiratásra következő héten 
(legkésőbb az I. félévben szept. 22-ikéig. a II. fél
évben január 29-ikéig). az utólagosan beiratko
zok pedig a qwesturánál történt beiratás nap
jától számított egy hét alatt eszközölhetik 
(katonai szolgálatról jövök október 18-ikáig. 
dékáni engedélyivel beiratkozok az I. félévben 
október 16-ikáig, a II. félévben február 20-ikáig. 
rectori engedélyivel beiratkozok az I. félévben 
október 24-ikéig. a II. félévben febr. 28 ikáig.

32. S.

A beiratást az egyes tanároknál a rendkívüli 
hallgatók is egyenesen szabályok szerint esz
közük. melyeket az egyetemi polgárok számára 
a 15—17. §§. megállapítanak.

22.
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A z  előadások tartása és választása.

38. §.

Az előadások az első félévben szeptember 
16-ikán, a másodikban január hó 23-lkán okvcl- 
lenűl megkezdendők és az első félévben bezá
rólag dcczember 20-ig. a második félévben pe
dig junius bő 1-ig tartatnak.

39.

Állandó fizetéssel kinevezett tanárok heten
ként legalább ö l órára vannak kötelezve s tanár 
működésüket különösen azon leczkékrc kötele
sek fordítani, melyek kinevezésük szerint fő- 
leczkéikct (collegium) képezik.

Arra nézve, hogy hány órára legyen köteles 
az alkalmazott tanár föleczkéit hetenként ki
terjeszteni. a következők szolgálnak irányadóul:

a) legelőbb a kinevezési okmány vagy a tanár 
meghívását megelőző tárgyalás veendő a hatá
rozat alapjául;

b) ehhez képest a már régibb időtől alkal
mazott tanároknál az eddigi törvényes határo
zatok vágj* a fennálló szokás mérvadó:

c) tekintettel kell lenni a tantárgyaknak fon
tosságára és a kellő arányra, az egyenlő fon-

III.
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tosságú tanszakok tárgyalási terjedelmének 
megszállásánál:

(l) arra kell különösen ügyelni, hogy a tanuló 
képes legyen egyetemi ideje alatt tanszakának 
legalább minden förészletót rendszeresített ta
nároknál hallgathatni.

40. §.

Azon leezkéken kívül, melyeket a tanár ki
nevezése szerint tartani köteles, még egész 
tanszakából vagy annak egyes részeiből vagy 
oly szakokból, melyekből Icczkékct adni fel- 
jogosittatott. egy vagy több leczkét is tarthat.

Jegyzet. 1. Hirdetett előadások esak kellő indo
kolás mellett vonhatók vissza és pedig szeptem
ber hó 28-ig, illetve február hó 1-ig (48.82IV1889. 
sz. V. K. rendelet).

2. Az előadások a 38. £-ban megjelölt időpont
ban föltétleniil megkezdendők és a záros határ
napig okvetlenül megtartandök. Későbbi meg
kezdés, vagy a további megszüntetésre nézve 
az egyetemi tnnáes előterjesztése alapján a 
vallás- és köxokt. minister határoz (29.223 899. 
V. K. rend.).

41. S.

Az egyetemi hallgatók az előadásokat és elő
adó tanárokat az alábbi feltételek mellett sza
badon választhatják.
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42. $.

A kik bizonyos szakképzettséget feltételező 
életpályára készülnek, és a végett akár állam
vizsgálatoknak. akár tudori szigorlatoknak kí
vánják magukat alávetni, azok az egyes karok 
tanulmányi, illetőleg szigorlati tervezetében 
foglalt szabályokhoz kötelesek alkalmazkodni.

43. §■

Hogy az egyes tudománykarba belépők az 
egész tankör és a hallgatandó előadások leg- 
czélszerűbb berendezése iránt tájékozást nyer
hessenek. úgy a kari dékánok, mint az egyes 
tanárok azokat, kik tőlük felvilágosítást kér
nek. a kellő útbaigazítással ellátni tartoznak.

44. §.

A hittudománykari, jog- és államtudomány- 
kari és bölcsészetkari tanulmányok teljes be
fejezéséhez 4 év, 8 félév; az orvoskari tanulmá
nyok bejejezéséhez 5 év. 10 félév kívántatik meg.

Arra. hogy egy félév beszámíttassák, húsz 
óra hallgatásának kimutatása szükséges.

Hogy az egyes karoknál bizonyos vizsgála
tokhoz mely tantárgyaknak hány féléven hall
gatása kívántatik. hogy az egyes tantárgyak 
hetenkint hány órában hallgatandó)« — és
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hogy a tanfolyamból valamely külföldi egyete
men mennyi idő tölthető el, mindezt a/, illető 
karok tanulmányi, illetőleg szigorlati szabály
zata határozza meg.

Jegyzet. 1. Kegyes tanítórendi III. és IV. éves 
tanárjelöltek csak heti 15 ónt hallgatására köte- 
leztetnek (7325/1897. sz. V. K. ministen rende
letből).

A zirez-cisterci rend növendékei theologiai 
tanulmányaik I. és Il-ik, az országos rahbikcpzö 
intézet növendékei felsőbb tanulmányaik sza
badon választandó két évében csak 12 óra hall
gatására kötelczletnek: a bölcsészeti karon 
kötelező másik két év alatt azonban kötelesek 
legalább heti 20 órára beiratkozni (52.526/1891. 
sz. V. K. ministeri rendeletből).

Az unitárius vallásközönség kolozsvári pap
nevelő intézetének I.. II. és III. éves rendes 
hallgatói heti 10 óra hallgatására köteleztetnek 
(43.083 1897. sz. V. K. ministeri rendeletből).

2. Az egvéves-önkéntosi szolgálatot teljesítő 
hallgatóknak a tanfolyam megrövidítése tekin
tetében nyújtott kedvezményéről intézkedik a 
vallás- és közokt. in. k. ministernek 1889. május 
19-én 22.749. sz. a. kelt s e szabályzathoz csa
tolt rendeleté.

3. A főiskolai tanulmányok megkívánandó ala
posságával és komolyságával összeegyezhetetien.
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hogy egyes egyetemi hallgatók valamely tan
félévnek jelentékeny részét az egyetemtől távol, 
esetleg más főiskolán töltsék cl és azután egy 
csonka félév hallgatása alapján nyerjenek egy 
teljes félév szabályszerű bevégzéséről tanúsít
ványt. Bár kívánatos, hogy oly iQak, akik a 
hazai viszonyok között első sorban szükséges 
ismereteket teljesen elsajátítsák, ezenkívül va
lamely külföldi főiskolát is felkeressenek, egy
általában nem áll a hazai felső oktatásügy érde
kében és meg nem engedhető, hogy ez a kül
földön tanulás a hazai tanterv betartásának 
rovására történjék (3840,1)02—903. r. sz. 10.221/903. 
I I1/6. vkm. sz.).

45. §.
Az előadások iskolai félévek szerint akként 

rendezendők, hogy minden félévvel az előadá
sok egy egészen új cyclusa kezdődjék s hogy 
a hallgatók a colleginmokat félévenként vá
laszthassák.

Nagyobb terjedelmű tudományszakoknál, me
lyek csak több félévi tanfolyamban adhatók 
elő teljesen, a kar arra köteles ügyelni, hogy az 
ily tantárgyaknak egy főrésze minden félévben 
befejeztessék.

46. §.

Az előadások félbeszakítása esetén a kar 
tanártestülete vagy arról gondoskodik, bog},' a
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hirdetett előadás helyettes által tartassék, vagy 
az iránt határoz, vájjon ama collegiumra be- 
irott hallgatók más rokontárgyú előadásra bc- 
irassák-e magukat?

V.

Tandíj mentesség.

55. §.

Tandíj mentességijén esak oly rendes egyetemi 
hallgató részesülhet, a ki szegénységét, tanul
mányi jó  előmenetelét s az előadások szorgal
mas látogatását hitelesen bizonyítja, ha 500 ko
ronát meghaladó ösztöndíjat, jutalmat vagy se
gélyt nem élvez, és ha magaviseleté kifogásta
lan. (7. §.)

Ily feltételek mellett tandíjmentességben a 
gyógyszerész tan hallgatók is részesülhetnek.

50.

A tandíjmentesség elbírálásánál a tanulmány 
karokat az általuk elengedhető -tandíjak vég
összege tekintetében korlátozó rendelkezések 
további intézkedésig felftiggesztetnek.

57. $.

A mentesség egész vagy fél tandíjra adható.
Hatálya cgy-egy félévre szól.
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öS. §•

Az első évre iratkozók. általános jeles, ere
detiben bemutatott crctségi bizonyítvány alap
ján szegénységeik mértéke szerint egész men
tességben is részesíthetők.

A későbbi félévekre iratkozók tekintetében 
pedig a hallgatók szorgalmának és előmenetelé
nek megítélésére a eolloquiumi bizonyítványok, 
valamint az alapvizsgálatok és szigorlatok ered
ménye mérvadók.

ó9.

A tandíjmentes hallgatók bármi néven neve
zendő ösztöndíjakat és segélyüket a mentesség 
elvesztésének és fegyelmi büntetésnek terhe 
alatt az illetékes dékáni hivatalban még az 
esetben is bejelenteni tartoznak, ha az ösztön
díjat vagy segélyt a mentesség tartama alatt 
tiverték el.

00. §.

A mentesség iránti folyamodványok az ille
tékes tudománykar dékáni hivatalában a tanév 
elején szeptember 12-ig (24. §.), a második fél
évben pedig január 12-ig nyújtandók be.

Katonai szolgálatot teljesítők folyamodványai 
október hó 8-ig adandók be.

Később érkezett kérvények iktatás nélkül 
visszautasitandók.
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« 1. 8.

A mentességi kérvényekhez csatolandó:
<0 szegénységi, illetve vagyontalansági bizo

nyítvány :
l>) az előadások szorgalmas látogatását s a 

tanulmányi jó előmenetelt igazoló hiteles bizo
nyítványok (eredeti érettségi bizonyítvány, 
leezkekönyv, leczkeigazolvány. colloquiumi. 
alapvizsgálati, szigorlati bizonyítványok stb.);

c) az 1. Js-ban említett ösztöndíjak, jutalmak, 
vagy segélyekről szóló végzések.

A ki ösztöndíjat, segélyt vagy jutalmat nem 
élvez, kérvényében köteles ezt világosan és 
határozottan kijelenteni, uemkiilönben azon 
ténykörülményt is. hogy fegvelmileg büntetve 
nem volt. (1. jj.)

A felszereletlen vagy hiányos tartalmú folya
modványok iktatás nélkül visszautasíttatnak.

62. $.

A szegénység igazolására az illetékes politikai 
hatóságtól kiadott s lehetőleg az illetékes lel
kész által is láttainozott bizonyítvány szolgál, 
melyben a folyamodó szüleinek vagyoni és jö
vedelmi állapota, társadalmi állása. a család
tagok száma, ezek nctaláni segélyben részesü
lése. valamin 1 az is. hogy a folyamodónak
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nincs*« külön vagyona, jövedelme vagy ellá
tása, hitelesen kitüntetendő.

Állami tisztviselők és tanférfiak gyermekei 
szegénységi bizonyitvány helyett vagyontalan- 
sági bizonyítványt adhatnak be.

K bizonyítványok csak egy évig tekintendők 
érvényeseknek; további használat czéljáböl te

llát megujitandők.
63.

A tandíj mentességi folyamodványokat * ta
nártestületek szeptember 13-ig (24. $.). Január
18-ig s október 12-ig (6. $.) intézik el.

Az elintézés az illetékes tanártestület rendes 
vagy e czétból összehívott rendkívüli ülésében, 
illetőleg a tanártestület előzetes felhatalmazá
sával a dékán vagy egy kiküldött bizottság által 
történik.

K tandijmentességi határozat ellen jogorvoslat
nak helve nincs. Ily irányú beadványok tehát el 
sem fogadhatók.

«4. §.

A tandíjmentességért folyamodók szeptember 
22-ig, január 22-ig s október 16-ig (6. §.) irat
kozhatnak be. Előjegyzésnek helye nincs.

05. §.

\ dékáni o a S-lmn jelzett határ
időt követő táblán



értesítik, hogy tandijmcntcsségi végzéseik :«t- 
vclietök.

A rektori hivatalnak n a kebelbéli qujesturá- 
nak pedig ugyanezen napon az egész és fél- 
mentes hallgatók névjegyzékét megküldik.

tg), §.

Ha a (».. 9., 10. s í i .  g-okhan jelzett határidők 
utolsó napja vasárnapra. Gcrgely-naptár sze
rinti ünnepnapra vagy valamely országos ün
nepre esik. a kérvény-benvujtás, elintézés, be
iratkozás a legközelebbi köznapon teljesíthetők.

Különös liatározmftnyok n bölcsészet
tudományi karra.

75.

A nyilvános rendes és nyilvános rendkívüli 
tanárok elméleti előadásaikból a tanfélév vé
gén külön hirdetményben tandíjmentesség! 
colloquiumokat jelölnek ki.

70. §.

A tandíj mentességi eolloquiumok részére ki
jelölt szaktárgyak heti óraszáma : legalább 
nyolez.

Annak azonban, a ki valamely nyilvános 
rendes vagy nyilvános rendkívüli tanár semi- 
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náriumábun, vagy gyakorlati előadásaiban is 
az előző tanévben szorgalmasan és tevékenyen 
részt vett és megfelelő előmenetelt tanúsított: 
csupán hat órát tevő elméleti előadásokból 
(szaktárgyaiból) kell colloquálnia.

77. $.

Ha a colloquiumok eredménye legalább fele 
részben jeles: egész: ha több mint fele jó : fél 
tandíjmentesség adható.

78.

A második tanév folyamán mindkét szak
tárgyból kitűnő vagy dicséretes, vagy az egyik 
szaktárgyból csak jó  eredményűvel letett tanári 
alapvizsgálat után a colloquiumok mellőzésével 
a harmadik félévre egész tandíjmentesség ad
ható; a második év folyamán mindkét szak
tárgyból jó eredménynyel letett tanári alap- 
vizsgálat után pedig fél tandíjmentesség enge
délyezhető. A harmadik év folyamán tett tanári 
alapvizsgálat a tandíjmentesség szempontjából 
nem vehető figyelembe.

79. § .

A tanulmányi, fegyelmi és tandíjszabályzat
nak a jelen szabályzattal ellentétes határoz- 
mánvni hatályon kívül helyeztetnek.
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Az előadások lá to gatása .

71). §.

Az egyelem! hallgatók az általuk választott elő
adások rendes, szorgalmas látogatására kötelesek.

SO. jj.

Minden félév közepén a kari dékán a tanár- 
testület rendes ülésén a karnál beirott hallga
tók leczkclátogatását tűzi napirendre, liz alka
lommal az egyes tanárok a leczkelátogatás kö
rül tett tapasztalataikat bejelenteni tartoznak.

Ha a tanárok jelentéseiből kitűnik, hogy egyes 
tanulók az előadásokat elhanyagolják, a dékán
nak kötelessége azokat maga elé szólítani, őket 
kihallgatni, meginteni vagy megróni, eshetőleg 
az ügyet a tanártestület elé terjeszteni.

Tartós hanyagság miatt az egyetemi hallgató 
fegyelmi eljárás alá vonható, jelesü l: az egye
temtől el is utasítható.

81.

A félév hevégezte előtt kevés idővel a kari 
dékán a tanártestület tagjait a kar rendes ülé
sében ismét a feletti tanácskozásra szólítja fel. 
vájjon a tanulótól a látogatási bizonyítvány meg-

VI.
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tagadandó- s igy a lefolyt félév a hallgatónál* 
tanszéki idejébe beszámítandó-e vagy sem?

Az aláírás megtagadása esetében e körül
ményt a dékán a kar főnévsorozatában, vala
mint egyes tanár sóját névsorozatában kitünteti.

Ha a tanulónak csak egy előadás látogatásá
ról kell bizonyítványt nyernie, a dékán őt maga 
elé idézi és tanulmányai minőségét megvizs
gálja. Arról, vájjon a félév az illetőnek törvé
nyes tanulmányi idejébe beszámít ható-e vagy 
sem, a tanártestület határoz.

Kisebbmérvíi leczkelátogatási hanyagság ese
tében a kar az egyes leczkék látogatásának 
aláírását és a félév beszámítását a legközelebbi 
félévben tanúsítandó szorgalomtól teheti füg
gővé. Ha ily esetben az Illető hallgató a felté
telnek meg nem felel, az aláírás megtagadná
nak tekintendő.

82. S-

A lcczkclátogatás tanúsítása végett, mely az 
első félévben deczember 20-án. a másodikban 
pedig junius 1-én kezdődik, az egyetemi hall
gató úgy az illető tanároknál, mint a kari dé
kánnál személyesen tartozik jelentkezni.

83.

A lcczkclátogatás bizonyítása akkép történik, 
hogy az egyes tanárok a leczkekőnyv vagy 
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Icczkcignzol vnny illető rovatába nevüket saját
kezűkig beírják és a történt megerősítés napját 
ügy, mint azt a beírásra nézve a 16. §. megálla
pítja. bejegyzik.

84. §.

Ha a hallgatna leczkclátogalás megerősítését 
minden egyes tanártól, kinek előadásaira be volt 
írva. kinyerte, a leczkcköny vet vagy leczkeigazol- 
vánvt a kari dékánnak láttomozás végett benyúj
tani tartozik.

80. $.

Ha valamely egyetemi hallgat» a félév bevé- 
gezléig a leezkelátogatás tanúsítása végett nem 
jelentkezik, ügy tekintendő, mintha a félév fo
lyamában az egyetemet elhagyta volna, és e 
félév előszabott egyetemi tanidejébe csak ügy 
számítható be. ha a karhoz intézendő kérvény
ben az clkésést hitelt érdemlő módon tanúsítja 
és legalább egy tanár bizonyítványával igazolja, 
hogy ennek előadásait szorgalmasan látogatta.

86. Si

lin hallgató valamelyik félévnek láttamo
zásit. mely a 82. S-l>:n» megállapított időben 
szorgalmazandó, bármi oknál fogva elmulasz
totta. ezt utólag csak a karhoz intézendő és a 
mulasztást kellőleg indokoló kérvény alapján 

eszközölheti ki.
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87. $.

Ha a leczkelálogatá.s tanúsítását bánni okból 
csak egy tanár tagadná meg. a tanártestület
nek a hozzá intézett folyamodvány alapján, a 
mennyiben a folyamodó mellett rendkívüli és 
kellőleg kimutatott méltányossági tekintetek 
szólnak, jelesen : ha folyamodó különben ismert 
szorgalmú tanuló, jogában áll elhatározni hogy 
a kérdéses félév a folyamodónak egyetemi ren
des tanidejébe beszámittassék. A tanártestület
nek ezen. valamint az utólagos leezkelátogatási 
tanúsítás ügyében hozott határozata ellen to
vábbi jogorvoslatnak helye nincs.

88. §.

A leezkelátogatási elismerés megtagadása kar- 
végzésiieg azok irányában is kimondható, kik 
hanyagság miatt dékánilag nem voltak ugyan 
idézve vágj' megintve, de kik ellen bebizonyítI. 
hogy a rendes szünidőn kívül dékáni engedély 
nélkül az egyetem székhelyétől, habár rövidebb 
időre is. eltávoztak, vagy a nyert engedély ha
táridején túl elmaradtak, a nélkül, hogy ebbéli 
késedelmüket kellően igazolni tudnák.

Jegyzet A leezkelátogatási elismerést megta
gadó kari határozatról az anyakönyvbe leendő 
főijegyzés végett az egyetemi quaestura az ille
tékes dékáni hivatal utján rendclvényilcg érte
sítést nyer.



Szabályzat
a doktori szigorlatokról.

Jóváhagyatott ó es. és apóst. tár. Felségének 
W8?. évi november 27-én kelt legf. elhatározásá
val ; kiadatott a vallás- és közokt. in. kir. mi
niszter 1892. évi .kí.129. sz. alatt kell rendeletével.

1. A budapesti kir. tudomány-egyetem böl
csészeti. valamint a kolozsvári kir. tudomány
egyetem bölcsészet-, nyelv- és történettudo
mányi és mennyiségtan - természettudományi 
karainál doktori szigorlatok tartatnak és dok
tori oklevelek adatnak ki.

-• A ily doktori oklevelet óhajt elnyerni, 
ez iránti folyamodványát, melyben a szigorlat 
tárgyai (X. jj) pontosan megjclölendök. az illető 
kar dékánjánál nyújtja be.

ICzen folyamodványhoz melléklendők:
a) a folyamodónak keresztlevele, illetve szü

letési bizonyítványa és főkép végzett tanulmá
nyait főitüntető életrajza: 

l>) középiskolai érettségi bizonyítványa; 
c) a szabályszerű főiskolai tanfolyam befeje

zését igazoló végbizonyítvány:
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,/> esetleg az egyetemi tanulmányok ment
iére és sikerére vonatkozó vagy a kérvény 
támogatására szolgáló egyéb okmányok.

;j. A doktori szigorlatok feltétele, liogy a 
folyamodó valamely bel- vagy külföldi egye
tem bölcsészeti (illetőleg bölesészet-nvelvészel- 
történclmi vagy incnnyiségtan-természeltudo- 
mánvi) karánál négy éven át mint rendes hall
gató előadásokat hallgatott.

4. Az illetékes karban végzett rendkívüli vagy 
más egyetemi karokon töltött félévek bcszá- 
míthatása iránt, az illetékes kar véleményes 
jelentése alapján, tekintettel a folyamodónak 
szigorlati tárgyaira, csctről-esctrc a vallás- és 
közokt. miniszter határoz.

5. Olv jelölteknek, kik a mennyiségtant, ter
mészettant vagy vegytant választják főtárgyul, 
a műegyetemen végzett tanulmányaik beszá
míttatnak.

ti. Kivételkép azok is bocsáthatók szigorlatra, 
a kik :$ 5. 5$-bán megkövetelt egyetemi tanul
mányokat ki nem mutathatják, de szakképzetI- 
ségöket az. illető tanszakkal való huzamosabb 
idejű foglalkozással és önálló vizsgálatokon ala
puló irodalmi munkássággal igazolják.

Ily esetekben a szigorlatra bocsátás iránt az 
illetékes kar meghallgatása után a vallás- és 
közoktatási magyar kir. miniszter határoz, ki-



hez a folyamodó ügyiratai a kar vélcményes 
Jelentésiével elvű it hivatalból föl térj esztendők

7. A kari dékán a folyamodót kérvényének 
elintézéséről hivatalból értesíti.

X. A doktori szigorlat az illető karban elő
adott tudományszakok közűi egy fő- és két 
mcllcktárgyból teendő le. K tárgyakat a szi
gorló maga választja, ógv azonban, hogy az 
egyik melléktárgy a főtárgy tudományos műve
lésére szükséges tudományszak legyen.

A tárgyak csoportosítására e szabályzat füg
geléke nyújt tájékoztatást.

A tárgyak csoportosítása iránt a kar, tekin
tettel a jelöltnek tanulmányaira és tudományos 
működésére, esctről-esctrc határoz.

1». A szigorlat alapját a doktori értekezés teszi. 
Doktori értekezésül csak oly önálló tudományos 
dolgozat fogadható el. mely a jelöltnek alapos 
tárgyismeretéről és a tudományos kutatás mód
szereinek alkalmazásában való jártasságáról 
tanúskodik.

10. A doktori értekezés tárgya a jelölt fő
tárgyából veendő.

11. A folyamodó az értekezést kinyomatva 
ŐU példányban a kari dékánnál nyújtja be. ki 
azt két szakelőadónak adja ki megbirálás végett. 
(L. a 26. $.)

12. A bírálók az értekezésnek tudományos
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értékéről írásbeli vélcményes jelentési terjesz
tenek :i kar elé. mely ezek alapján határoz az 
el- vagy cl néni fogadás iránt.

13. Ha az értekezés vissznutnsittatik, a jelölt 
csak egy év mnlva nyújthat he újra doktori 
értekezést.

líltérő vélemények esetében a bírálók meg
hallgatása után a kar határoz.

M. A doktori értekezés elfogadása után a 
jelölt szóbeli vizsgálatra hocsáttatik.

lő. A doktori vizsgálatok nyilvánosak. A kari 
dékán a vizsgálat idejét néhány nappal clöbh 
a fekete táblán kihirdeti.

16. A vizsgáló bizottság elnöke a kar dékánja, 
ennek akadályoztatása esetében a prodékan. 
Ha a szigorló által választott tárgyak két tudo
mánykar körébe esnek, azon kar dékánja elnö
köl, melynek körébe a szigorlat főtárgya tartozik.

A vizsgáló bizottságnak az elnökön kívül leg
alább 2 és legfeljebb I tagja van.

17. Mint bírálók és vizsgálók az illető szakok 
rendes tanárai működnek.

Ha valamely tanszaknak több rendes tanára 
van. ezek váltakozva működnek. Ily rendes 
tanárok híjában vagy akadályoztatásuk eseté
ben az illető szak rendkívüli tanárai, illetőleg, 
ha a helyettesítés szükségesnek mutatkozik, a 
rokon szakok tanárai működnek.
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18. Az elnök megnyitja, vezeti s a bizottság 
beleegyezésével bezárja a vizsgálatot; a jelölt
höz kérdéseket intézhet és az eredmény meg
állapításánál véleményét előadja.

A vizsgálók a szigorlat minden tárgyából in
tézhetnek kérdéseket a jelölthöz.

19. A jelölt a szóbeli vizsgálatnak minden 
egyes tárgyából a tudományos vizsgálódás fö- 
ercdménycinek alapos ismeretét tartozik iga
zolni, a főtárgyból ezen felül a szakirodalom
nak beható ismeretét és a tudományos kutatás 
módszereinek önálló alkalmazásában való jár
tasságát is.

‘20. A szóbeli vizsgálat mind a három tárgy
ból egyszerre teendő le.

21. A szóbeli vizsgálut két óráig tart. Kgv 
óra a főtárgyra, egy óra a két melléktárgyra 
fordítandó.

22. A vizsgálat eredményét a bizottság szó- 
löbbséggcl állapítja meg. A szavazatok egyenlő 
megoszjása esetében az elnök szavazata dönt.

23. Ha a vizsgálat a bizottságot kielégíti, az 
eredmény megjelölésére a következő osztály
zatok használandók: summa cum lande, cum 
laude, rite.

21. Ha a vizsgálat nem sikerül, a jelölt csak 
egy félév múlva tehet az összes tárgyakból újra 
szóbeli vizsgálatot.
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Ma az ismétlő vizsgálat sem elégíti ki a bi
zottságot. a jelölt egy év múlva még egyszer, 
utoljára ismételheti a szigorlatot.

•>.'». A szóbeli vizsgálat után az egyetemi ta
nács Irolcsészctdoktoná avatja a jelöltet és ki
szolgáltatja neki a doktori oklevelet, melyben 
a doktori értekezésének czime, vizsgálatának 
tárgyai és a vizsgálatnál nyert osztályzat meg
említendő. Ha a szigorlat tárgyai kel tudomány- 
kar körébe esnek, a doktori oklevelet az a 
kar adja ki. melynek köréhez a főtárgy tar
tozik. s a melynek dékánja a szigorlaton is 
elnökölt.

26. A szigorlati dijak a dékáni hivatalban 
mindenkor előre Iclizcteudők: a doktori érte
kezés bírálatáért 40 korona, a szóbeli vizsgá
latért g0 korona, a fölavatásért 90 kor. 20 flll.

Minden egyes díjhoz a kari pedellus számára 
kél-két korona járul.

27. A vizsgálat ismétlése alkalmával a meg
felelő díj újra lizeteudö.

28. A felavatásnál, tiszteletbeli doktorok ki
nevezésénél és a jubiláns oklevél kiszolgálta
tásánál további intézkedésig az eddigi eljárás 
marad érvényben.

29. 12x01» szabályrendelet, kihirdetése után 
azonnal életbe lép.
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Függelék.

A bölesészet-doktori szigorlat rendes tárgy
csoportjai a kővetkezők (fönt 8. $)• K csopor
tokban első helyen áll a főtárgy, al alatt az 
első és b) alatt a második melléktárgy. Második 
mclléktárgyul minden csoportban a philosophia 
is választható.

1. Philosophia: a) Acsthctika. bt Psedagogia.
2. Acsthctika: a) Philosophia, b) Művésze I- 

történelem vagy valamely irodalom története.
P iedayoyia : a) Philosophia, b) Ókori. 

Középkori vagy Újkori történelem.
•hí I^itln ph ilo log ia : a) dörög philologia,

b) Ókori történelem, vagy Arclueologia (és Nu- 
inisihaükaj, vagy indogermán összehasonlító 
nyelvészet.

4ft. d örög  ph ilo log ia : «> l^itin philologia, 
bf Ókori történelem, vagy Arclueologia (és Nu- 
mismatika), vagy indogermán összehasonlító 
nyelvészet.

5. Arcliaeologia: (és Numismatika): a) Egye
temes történelem vagy Classica-philologia. bt 
Művészéttörténelem vagy Acsthctika vagy An
thropologin.

6; Egyetemes történelem : a) Diplomatika, 
bt Magyar történelem vagy Földrajz.
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7. Mujjvur történelem : a) Egyetemes tör
ténelem, b) Földrajz vagy Diplomatika vagy 
Magyar irodalom története.

fi. M űvészet-történelem : a) Arclucologia 
vagy Acsthetika. b) valamely irodalom története.

9. D iplom atika: a) Magyár történelem, b) 
Archeológia (és Numismati ka).

10. U(|oi'-mauyar nyelvészet: a) Magyar 
irodalom története, b) Tőrök nyelvek vagy Arja 
összehasonlító nyelvészet.

11. A rja  nyelvészet: a) és b) bármely philo- 
logiai vagy nyelvészeti szak.

12. Török  nyelvek: a) Ugor vagy Magyar 
nyelvészet, b) Árja összehasonlító nyelvészet 
vagy valamely irodalom története.

13. Mnuyar irodalom története: aj Magyar 
nyelvészet, b) Magyar történelem vagy más 
irodalom története vagy Acsthetika.

14. Német (angol vagy szláv) philologia 
(nyelvészet és irodalom): a) Indogcrmán össze
hasonlító nyelvészet, b) más irodalom története 
vagy Aesthetika.

ló. 1'TuneZin (rumén v. olasz) [>hilolo)ji:i: 
<0 hátin philologia, b) más irodalom története 
vagy Indogcrmán összehasonlító nyelvészet vagy 
Acsthetika.

16. Sémi nyelvek : ti) Összehasonlító nyel
vészet. b) valamely más irodalom története.
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I“. Mennyiségtan (elemi es felsőbb): at El
méleti természettan. b) Csillagászat.

IS. Term észettan (kísérleti és elméleti): at 
Mennyiségtan, bt Csillagászat vagy Vegytan.

19. Vciiy lan : at Természettan, bt valamely 
lermés/.etrajzi szak.

‘20. Ásványtan (földtannal): a) Természettan 
vagy Vegytan, bt Paläontologin vagy Állattan 
vagy Földrajz.

21. Palrcontoloyia: aj Ásvány- és Földtan. 
bt valamely természetrajzi szak vagy Anthropo
login vagy Földrajz.

22. Anthropologin : aj Állattan vagy Archeo
lógia. bt valamely természetrajzi szak vagy 
Földrajz.

23. Növénytan : aj Természettan vagy Vegy
tan. b) valamely természetrajzi szak vagy Föld
rajz.

24. Á llattan : aj Természettan vagy Vegy
tan, b) valamely természetrajzi szak vagy Föld
rajz.

23. Földrajz : aj Csillagászat vagy Egyetemes 
történelem vágj- Magyar történelem, b) vala
mely természettudományi szak vagy Arclueo- 
logia.
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S zab ály ren d elet
a «Promotio sub auspiciis Kctjis» 

intézményről.

( j  cs. cs apóst. kir. Felsége f. é. junius hó 
15-én kelt legfelsőbb elhatározásával Icgkegyel- 
mcsebben megengedni méltóztatott. hogy a 
budapesti és kolozsvári egyetemen a «promotio 
sub auspiciis Regis» intézménye rendszeresen 
fel új itta ss ék.

Kzcn ünnepélyes dactorrá avatásnak legfel
sőbb helyen való kicszközlése körül a buda
pesti és kolozsvári egyetemek részéről a kö
vetkező eljárás követendő:

1. Kzcn legfelsőbb kitüntetés kieszközlése 
iránt az illető kar indítványára az egyetem ta
nácsa tesz javaslatot a vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszternek.

A kar indítványát saját kezdeményezésére, 
avagy kérvény alapján teheti meg; kérvények 
ez iránt közvetlenül az egyetemen is benyújt
hatók. a mennyiben pedig legt, helyen nyúj
tanak be, a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
által az egyetemhez Icküldcndők.
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!>. Minden iskolai évben a budapesti egyetem 
összes karainak hallgatni közfii legfeljebb csakis 
kettő, a kolozsvári igvctem hallgatói közül 
pedig csakis egy hozható ezen legfelsőbb ki
tüntetésre javaslatba.

:t. K/.en javaslatnak megtételénél csakis azok 
az erkölcsi magaviselet tekintetében is teljesen 
kifogástalan doctorjclöltck veendők figyelembe, 
a kik úgy gymnasiumi, mint egyetemi tanul
mányaikat általában jeles eredmény nyel végez
ték be és a doctori fokozat elnyeréséhez szük
séges összes szigorlatokat is mind kitüntetéssel 
tették le.

Kgycnlö körülmények között előnyben része
sítendő az. a kinek atyja a haza körüli szol
gálataival érdemeket szerzett.

I. Az egyetem tanácsa javaslatát rendszerint 
minden iskolai évnek végén a szigorlati határ
idők vége felé, vagy pétiig a következő iskolai 
évnek kezdetén teszi meg.

.*>. Az iskolai évnek folyamán ilyen ünne
pélyes felavatás iránti folyamodvány csakis 
akkor tárgyalható, ha ezt a vallás- és közokta
tásügyi miniszter legfelsőbb meghagyásra el
rendeli.

fi. A javaslatok megtételénél az egyes karok 
arányos váltakozására lehetőleg figyelemmel 
kell lenni.
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7. A mennyiben több olyan jelölt volna, a 
ki ezen kitüntetésre méltónak mutatkozik. úg\ 
az elvetem tanácsa a 2. pont értelmében teendő 
javaslatában az iránt is nyilatkozni tartozik, 
hogy a jelölteket milyen sorrendben véli érde
meseknek.

S. A mennyiben valamelyik iskolai évben 
egy jelölt sem volna olyan, a ki a legfelsőbb 
kitüntetésre teljes mértékben érdemesnek lenne 
mondható, az egyetem tanácsa javaslatot sem 
tesz.

Kzen szabályrendelet az 1XÍCHII. tanévtől 
kezdve lép életbe.
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A tanársegédek szolgálati 
viszonyairól.

Tanársegédek szolgálati ideje nyugdíjba csak 
azon esetben, illetőleg azon időponttól kezdve 
számítható be, a melyben az illető tanársegéd 
képesítő oklevélnek (orvos-doktori, bölcsészct- 
doctori, tanári, mérnöki stb.) már birtokában 
volt, illetőleg, annak birtokába jutott: és ha a 
tanár segédi szolgálatban eltöltött időt a végle
ges alkalmazás közvetlenül követi.

A tanársegédi állásokra a költségvetésben 
rendszeresített illetményekkel esak olyanok 
lesznek megválaszthatok, illetőleg kinevezhetők. 
a kik már a képesítő oklevél birtokában vannak.

A mennyiben ilyen pályázók nem volnának* 
vagy más nyomós körülmény miatt ezen felté
teltől cl kellene tekinteni és a tanársegédi te
endőket még nem okleveles egyénre kellene 
bízni, az ilyenek tanársegédekké nem választ
hatók, illetőleg nem nevezhetők ki. hanem esak 
a tanársegédi teendők végzésével lesznek ideig
lenesen meghízandó!; és nem részesülhetnek a 
rendszeres fizetés és lakáspénzben, hanem ré
szükre a tanársegédi illetmények tiszteletdij 
ezimén fognak kiutalványoztatni (335R0'|8ÍKt. sz. 
V. K. rendeletből).
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Szabályzat az adjunktusi 
intézm ényről.

lS!n>. i * .  /.-. miniszteri rendelet).

1.

Az adjunetusi intézmény ezélja jeles szakem
berek kíképezésc és új tanári nemzedék fejlő
désének biztosítása az által, hogy egyes egyé
neknek alkalmat ad. miszerint az elméleti és 
gyakorlati oktatásban és tudományos búvárko
dásban a tanárnak segítségére legyenek s így 
magukat bizománvszak művelésében gyako
rolják.

2.

Minden rendszeresített intézetted vagy klini
kával bíró egyetemi tanszék képviselője fel van- 
jogositva, hogy a körfii menyekhez és szükség
hez képest a kar elé javaslatot terjeszszen az 
iránt, hogy az illető tanszékhez adjunetus. ille
tőleg adjunetiisok alkalmaztassanak.

a.

Az adjunetus a tanár és intézeti igazgató ve
zetése alatt az intézetben vágj* klinikán segéd-
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tanárképen működik, az intézet vág}’ klinika 
főnöke által kidolgozott a tanártestület és a val
lás- és közoktatásügyi miniszter által elfogadott 
házirend alapján. ^

Az adjunctusok qualilicatióját illetőleg szük
séges, hogy az alkalmazandók orvos-doktorok, 
illetőleg bölcsészet- vágj1 gyógyszerész-dokto
rok, esetleg okleveles középiskolai tanárok le
gyenek : kívánatos, hogy a szakmával, melynél 
szolgálatot tenni hivatvák, hosszabb ideig beha
tóan foglalkoztak légyen s abban ónálló búvár
kodás! képességgel birjanak. Előnynyel bírnak 
azok. a kik az illető vagy rokon szakmán már 
tanársegédek voltak.

5.

Az adjunctusi állások esetről-esctre töltetnek 
be. Megfelelő egyén hiányában az adjuuetusi 
állás betöltetlenül marad. Egy tanszéknél eset
leg a szükséghez képest több adjunctus is al
kalmazható.

Az ndjunctust az illető intézeti főnők ajánla
tára az illetékes kar tanártestülete választja 
meg és intéz felterjesztést a vallás- és kőzokt. 
miniszterhez megerősítése és illetékeinek ki- 
u t alvá i ív ozá sa ez élj n bői.

A megválasztás 3—11 évre történik: azonban 
az alkalmaztatás, a szolgálati idő lejártakor, 

71



annyiszor, a mennyiszer kívánatosnak mutat
kozik. az illet«-) tanszék képviseltjének ajánla
tára megújítható.

ti.

Az adjunetuskepen teljesített szolgálati idő. 
ha azt végleges alkalmazás követi, épen úgy 
heszámíttatik az állami szolgálatba, mint a 
tanársegédi állásban töltött idő.

7.

A javadalmazás a szolgálati idő szerint emel
kedő három fokozatban állapíttatik meg úgy, 
hogy az első fokozatban évi 2400 korona, a má
sodikban 2500 korona a megfelelő tiszti lizetési 
pótlékkal és lakbér ületménvnyel egybekötve, 
ügy a 2-ik, mint a 3-ik fokozatú adjuncti si 
állás a VIII. lizetési osztályba tartozik, az elő
k é s  nem fokozatok szerint, hanem az eltöl
tött öt-öl évi szolgálatok után következik be. 
(95,355/1904. sz. v. k. miniszteri leiratból).
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Szabályzat
a m agántanári képesítésről.

tKiadatott o vallás- és kőzoUlulásíujiji ni. leír. 
minister ISO'.1, évi 15,320. számú rendi-leiével.)

1. $•

Az egyetemi ináéin tanárok határozott tan
szakok nyilvános tanítására jogosított férfink, 
kik jogosftványukmíl fogva előadásaikat az 
egyetemen hirdethetik s tarthatják meg.

Annak megengedésére, hogy az egyetemi 
magántanár előadásait az egyetem helyiségein 
kívül tarthassa, a kar indokolt előterjesztése 
alapján, csak a rector van Jogosítva.

'2. S.

A tanítási jogosítvány megszerzése szabály
szerű képesítés (habilitati») s a mngy. kir. val
lás- és közoktatásügyi ministerium megerősítése 
által történik.

3. $.

Magántanári képesítésre rendszerint csak 
karbeli doctorok, és pedig olyanok bocsáttat
nak. kik valamely hazai egyetemen szereztek
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ductori oklevelet, vagy a külföldi egyetemen 
szerzettet valamely hazai egyetemen nostriti- 
cA Itatták.

4.
Magántanári képesítést csak az nyerhet, a ki 

valamely, nyomtatásban megjelent, önálló és 
szigorúan tudományos dolgozattal bizonyítja, 
hogy az egyetem valamelyik karához tartozó 
tudományszak egész körére kiterjedő ismeretei 
mellett, e tudomány önálló művelésére képes 
és a kitől várható, hogy a tudomány s a felső 
oktatás terén hasznos tevékenységet fog ki
fejteni.

5. 5$.

Képesítésért a jelölt az illető kar tanártestü
letéhez köteles folyamodni és a folyamodvány 
benyújtásakor a nyomtatási költségek fedezésére 
<Ut koronát tartozik a kari dékánnál lefizetni.

ü. 5|.

Folyamodásában a szaktárgy, melyből a taní
tási engedélyt fvenia legendi) elnyerni akarja, 
határozottan megnevezendő. A kijelölt tárgy 
csak valamely egész tanszak, vágj- annak egyes 
nagyobb és önálló egészet tevő része lehet.

A folyamodványhoz következők csatolandók :

a) a doctori oklevél, mely legalább három év 
előtt kelt;
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/») életraj/, (curriculum vitae):
«■) az előadások vázlatos tervezete (programúi), 

melyben a tartandó leczkék kőre. rendszere és 
tárgyalási módja feltüntetendő : 

dt a folyamodó tudományos dolgozatai :
c) alkalmas tanhelyiség és taneszközök (inté

zeti anyag, beteg-anyag* kimutatása : végül 
t> egyéb mellékletek, melyek folyamodó pol

gári állására, esetleg hivatalos működésére, 
tartózkodási helyére és keresetére felvilágosí
tást nyújtanak.

7. S-

A dékán a kérvényt mellékleteivel együtt cgv 
előadónak adja ki. a kinek feladata megállapí
tani: vájjon a folyamodvány az előbbi szakasz
ban felsorolt formai követelményeknek meg- 
fclcl-e V így különösen ha a tárgy, melyből a 
habilitatio kéretik, az egyetem, illetőleg a kar 
tanulmányi köréhez tartozó és megfelelö-e

». &

A tanártestület mindenekelőtt vita nélkül 
litkos szavazással arról határoz: vájjon szemé
lyes minősültségénél fogva folyamodót a képe
sítéshez hocsátja-c. vagy sem. Kedvező határo
zat esetén a kar az ügy tárgyalására, illetőleg 
a tudományos munkálatok bírálatára és javas
lattételre két bírálót rendel.
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A bírálók az illető vagy rokon szakok tanárai 
közül választnndók.

1». S-

A bírálók kötelessége : a mellékelt munkála
tok tudományos becsét megítélni és indokolt 
jelentéseiket külön-külön legkésőbb a követ
kező félév végéig a tanártestület elé terjeszteni. 
A dékán a veteményes jelentéseket kinyomatja 
és a kar tagjainak kézirat gyanánt az érdem
leges tárgyalás előtt legalább cgv héttel meg
küldi. (Az ügydarab és mellékletei a kari tagok 
számára megtekintés végett a dékáni hivatalban 
14 napig kiteendők.)

11. &

A bírálók véleményét a tanártestület ülésileg 
tárgyalás alá veszi s azok tartalmához képest 
a folyamodói szóbeli értekezletre bocsátja vagy 
visszautasítja. Ma a bírálók véleménye eltérő, 
a kar az ügyet egy harmadik bírálónak adja ki.

12.

A rendes ülés helyett a kar által ad hoc a 
Dékán elnöklete alatt alakítandó szakosztály 
ülésében tartandó meg, mely a rokon szakok 
képviselőitől és pedig legalább Itt tagból áll. (Ma a 

<i *i
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meghívottak többsége megjelenik, az értekezlet 
határozatképesnek tekintetik). (1 l.»1Xl 1903. sz. 
V. k. minister! leirattal.)

13. $.
A szóbeli értekezlet czélja. hogy a tanári tes

tület a képesítendönek alapos ismereteiről biz
tos tudomást szerezzen. Alapjául a bemutatott 
munka vagy értekezés szolgál, de azon szak 
egész körére kiterjeszthető, melyből a jelölt 
előadásokat kivan tartani: különösen abból a 
szempontból, hogy a jelölt bir-c szakában kellő 
irodalmi tájékozottsággal ? Az értekezlet ered
ményét a jelenlevők szótöbbséggel állapítják

” * *  .4. (.
Az értekezlet kielégítő eredménye esetében a 

tanártestület a Jelöltet nyilvános próbaelőadásra 

bocsátja.
15. §.

A próbaelőadás tárgyát a jelölt szabadon 
választja.

16. §•
A nyilvános próbaelőadás ideje legalább 3 nap

pal előbb a fekete táblán kihirdetendő.

17. $.
A próbaelőadás legalább 1 i óráig tartandó. 

1 óránál többet azonban nem vehet igénybe.
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KIfo#adós:i esetében a tanártestület a jelöltet 
maga részéről képesítettnek nyilvánítja és a 
magántanári képesítés megerősítése végett az 
ügyiratokat az egyetemi tanács útján a vallás- 
és közoktatásügyi m. kir. ministereié terjeszti.

1H. S.
A vallás- és közoktatásügyi in. kir. minister 

határozatát az egyetemmel tudatja, mely a 
tanításra jogosított számára kiállítja a képesí
tési oklevelet. (Decretum liabilitationis.)

19. S.

A képesítés akármelv fokozatában visszauta
sított jelölt a határozat közlésétől számítandó 
négy héten helöl a vallás- és közoktasásügyi 
m. kir. ministerhez felfolyamodással élhet.

20. §.

A felfolyamodás a dékánnál nyújtandó he. ki 
azt a tanártestület észrevételeivel haladéktalanul 
felterjeszti.

21. $.

A hahilitatio bármely fokozatában visszauta
sított jelölt csak két év múlva bocsátandó új
ból hahilitalióru.

Jegyzet. A 21. S- azon rendelkezése, miszerint 
a hahilitatio bármely fokozatába visszautasított
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jelölt csak kel év múlva bocsájtamió újból 
habilitatióre. a személyes minősültségnek a 
szabályzat 8. S-a alapján történt elbírálásánál 
elutasított folyamodóra nem vonatkoztatható. 
Kgyebekben a személyi minösültség érinteti 
kérdésében az idézett alapján a jövőben is 
az illető tantestület vita nélkül önállóan ha
tároz. A személyi minősültség kérdésében ho
zott határozatok tekintetében és azok hozata
lán» való minden érdemleges beavatkozás nél
kül. az eljárási szabályok megtartása vagyis 
alakszerűség szempontjából az egyetemi tanács 
által első fokon gyakorolt s a szabályzat 
213. Jj-ában gyökerező felügyeletet a Minister 
úr végső fokon gyakorolja. (A 101X7) 1904. sz. 
V. K. Ministeri leiratból.)

22. j$.

Kiismert tudományosság»» férfiakat a tanár
testület kivételképen a szóbeli értekezlet és a 
pröbaclőndás, vagy azok egyikének elengedésé
vel kiadott munkáik alapján is képesíthet.

23. §.

Az egy etemi tanács a képesítés alakszerűségei 
felett őrködik és az előző esetében a tanár
testület ajánlatát saját indokolt véleményével 
kísérni tartozik.
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A nuis karnál vagy más egyetemen nyeri 
tanítási jogosítvány, ezen egyetemen csak kivé
telesen. a viszonossági elv tekintetbe vételével 
szolgálhat a magántanári működés alapjául.

25. $•.

Az egyetemi magántanárok csak azon karnál 
és azon szak előadására vannak feljogosítva, 
melynél és melyre nézve jogosítványukat nyer
ték és előadást csak a kar által elfogadott elő
adási tervrajzunk szerint tarthatnak.

26. S.

Hosszabb időn át sikerrel működött magán
tanár kérelmére tanítási jogosítványa a tanszak 
egész terjedelmére kiterjeszthető. Kzen enge- 
gedély jóváhagyás végett a vallás- és közokta
tásügyi m. kir. ministerhez felterjesztendő.

27. §.

A magántanárok hallgatóiknak a rendes és 
rendkívüli tanárokéival hasonló érvényességű 
leczkelátogatási bizonyítványokat állíthatnak ki. 
a mennyiben az áltatok tartott leczkék mind óra
számuk. mind tárgyukra nézve a tanulmányi sza
bályok követelményeinek teljesen megfelelnek.

fci
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A nyilvános tanárok felügyelete alatt álló 
egyetemi gyűjtemények és taneszközük haszná
latára a magántanárok jogigénynyel ugyan nem 
bírnak : «le azokat az illet«"» igazgatók beleegye
zésével előadásaikra és Inivárlalaikra felhasz
nálhatják.

2». S.

Azon egyetemi magántanárok, kik feljogosí
tásuktól számított két év alatt Icczkciket meg 
nem kezdik. vagy az«.k megkezdése után egy
folytában két tanév alatt legalább egy félévig 
előadást nem tartanak, tanítási jogosítványukat 
elvesztik. Szintén elvesztik jogosítványukat az 
olyan magántanárok is. kik a képesítésért be
nyújtott folyamodványban kimutatott tanítási 
anyagot időlu'izbon elvesztették és e helyett :t 
félév alatt új anyagot kimutatni nem bírnak. 
(Ez irányban a szükséges ellenőrzés gyakorlása 
a kari dekán feladata.) Az űj anyagról a magán
tanár által a tanártestületnek jelentés teendő, 
mely annak el- vágj' el nem fogadása felett ülé- 
silcg határoz. Magántanári jogosítványát veszti 
az is. a kinél időköziién személyes viszonyait 
illetőleg oly változások állottak be, melyek a 
magántanári állással, vagy az egyetem mél
tóságával s tudományos és erkölcsi érdekeivel

28. S.
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össze nem egyeztethetik. Kire vonatkozólag a 
tanártestület minden szavazatképes tagja ren
des ülésben indítványt tehet, mely bizottságnak 
adatik ki. A bizottság jelentése felett a tanár
testület titkos szavazással határoz: e határozat 
megerősítés végett a vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. ministeriumnak felterjesztendő.

30. §.

Azon magántanárok, kik jogosítványukat a 
fentebbi okok alapján elvesztik, csak újabb 
képesítés alapján nyerhetik azt vissza ; kivéve, 
ha a tanártestület határozata és a vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. minister jóváhagyása az 
alól őket felmentené.

1*01 lel;. 1. A magántanárok a tanári címmel 
és jelleggel való felruháztatás következtében 
nem szereztek sem közhivatali minőséget, sem 
kari tagságot; egyetemi tisztségre nem választ
hatók és általános hivatali lekötelezettség alatt 
sem állanak. 2. Olyan magántanárok, a kik 
közszolgálatban nem állanak, az egyetemi nv. 
rk. tanári cimmcl és jelleggel való kitüntetés 
által a később kinevezett valóságos rk. tanárt 
a rangsorban nem előzik meg. 'A. Ily kitünte
tés az említettek számára valóságos nv. rend
kívüli tanárrá történt kinevezésük esetén a 
rangsor és fizetési fokozat tekintetében váro
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hiányos jogot nem állapit meg. I. A ny. rk. 
tanári cim és jelleg adományozásával kitünte
tett magántanárok, a magántanárok üléseire 
meghívandók és magántanári képviselőkké 
megválaszthatok, ellenben a kar ülésein sze
mélyesen jelen nem lehetnek és a szigorlatok
nál közre nem működhetnek. E kitüntetés 
következtében ők általános magatartásukat ille
tőleg nem kerülnek az Egyetemi Tanácsnak 
fegyelmi joghatósága alá, hanem csak a ma
gántanári szabályzat alapján állanak a kar 
ellenőrzése alatt. A jelleggel való felruházás
nak tehát ez irányban csak az a következ
ménye, hogy az illetők a hivatalos névsorban, 
tanrendben stb., azoktól a magántanároktól, a 
kik csak a tanári címet kapták, elkülönítve 
említendők fel és az utóbb körülírtakat meg
előzik, továbbá, hogy ők az egyetemen kívül 
is használhatják azt a kitüntetést, hogy ré
szükre a tanári jelleg ndományoztntott.
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A m atjyar királyi egyetem i ható
ságok íigyreiultaiMása.

í. $.

Az egyetemi tanács és a négy kar tanártes
tületének mindegyike saját ügyvezető jegyző
könyvet vezetnek, nyomtatott rovatokkal, me
lyekbe a beérkezett ügydarabok folyó száma, 
a bemutatás napja, a beadvány lényeges tar
talma. elintézésének ideje és módja iktatan- 
dók, minélfogva az ügyiratok bemutatása, 
és kiadása után az illető jegyzőkönyvi rovatok 
betöltendők.

Minden ügyvezető Jegyzőkönyv mellett, pon
tos betűrendes tárgymutató lajstrom veze
tendő.

2. $ .

Az ügykezelési nyelv mind az egyetemi ta
nácsnál. mind az egyes karok tanár-tcstületci- 
nél a magyar.

A beadványok az egyetemi rector illetőleg 
karbeli dékánoknál vagy azok helyetteseinél 
nyújtandók be.
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■fci/i/wl. A rectort úgy az egyetem központi 
igazgatásában, mint az egyetemi tanács ügyei
nek vezetésében a prorector helyettesíti. Ha a 
prorector is akadályozva lenne, a rector he
lyettesítését annak a karnak dékánja veszi át. 
a melyből az azon évi rector kikerült, ha pe
dig ez is akadályozva lenne, annak a karnak 
a dékánja, a melyből a prorector kikerült. Az 
egyes karok ügyeinek vitelében és a kari ülé
sek és tanácskozások vezetésében a «lékánt a 
prodékán, ezt pedig a kinevezés sorrendje sze
rint legidősebb nyilvános tanár helyettesíti. 
Hz utóbbi azonban nem bir szavazattal az 
egyetemi tanács ülésein. Ily helyettesitcsek 
szüksége esetében az egyetem vezetősége lehe
tőleg előzetesen a V. K. minister úrhoz jelen
tést tartozik lenni. A reetorok és dékánok hi
vatali teendőiket csak akkor ruházhatják át 
helyetteseikre, lia a V. K. Minister úrtól meg
előzőleg szabadságidőt nyertek. Abban az eset
ben. ha a rectori vagy dékáni teendők rendes 
vagy helyettes ellátására hivatott összes híná
rok akadályozva lennének ebben, az egyetemi 
tanács, illetőleg a kar csctről-csetrc intézke
dik és intézkedését lehetőleg előzetesen tudo- 
másvétel illetőleg jóváhagyás végett a V. K. 
Minister elé terjeszti. (32420.1904 sz. V. K. 
ministen hivatalból.)
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§•
A folyó tárgyakat, és azon ügyeket, melyek

nél a késedelem veszélvlyel jár, a tanács és 
tanár-testületek nevében a rector illetőleg 
dékánok intézik el. és azokról a következő 
ülésben jegyzőkönyvükből jelentést tesznek. 
Oly beadványoknál, melyek az irattárban ma
radnak, az elintézés ugyanazokra, másoknál 
külön ivre vagy fél ívre írandó.

5.

Folyó tárgyaknak általában azok tekinten
dők. melyek csupán tudomásul veendők, vagy 
melyeknek elintézése csak a fennálló szabályok 
egyszerű kétségtelen alkalmazásában, vágj' érte
sítések, felsőbb határozatok, és rendelctek köz
lésében áll.

ö. §.

Minden egyéb ügy ülésben, előadványok alap
ján szabályszerűen hozott végzések által inté
zendő cl.

7- §•

Az előadót a rector, illetőleg dékán nevezi, 
oly módon, hogy a tagok tcrheltctése c tekin
tetben lehetőleg egyenlően történjék.

Klóadványokra, melyek különös határozott 
tanszakra vonatkoznak, vágj' melyekhez külö- 
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nős szakismeretek kívántainak, az előadó az 
illető szakértő testület tagjai közül nevezendő.

Fontosabb ügyek előleges meghányására. 
azokra vonatkozó veteményes jelentések kidol
gozására. az egyetemi tanáes, illetőleg tanári 
testület által cgyütt-előadók. vagy bizottmányok 
nevezhetők.

Ezen bizottmányok fel vannak jogosítva, hogy 
az egyetemnek a tanáes vagy tanártestületek
hez tartóz«» más tagjait is. értesítő szavazattal 
meghívhassák.

Minden tag kőteleztetik a legalább huszon
négy órával az ülés előtt vele közlőit ügydara
bok előadására, ha azt tartalmuk és terjedel
mük lehetségessé teszi.

Az elnök a fennérintett megszorításokkal 
maga is lehet előadó: és minden tagnak sza
bad az ülés illetőségéhez tartozó tárgyakra 
nézve indítványok esak Írásbeli előterjesztések 
alapjára kerülhetnek hivatalos tárgyalás alá.

X. S.

Az clőadvány féi vagy egész ivre oly módon 
írandó, hogy annak baloldalán az. ügydarab 
száma és lényeges tartalma, jobb oldalán a 
határozati indítvány foglaltassák.



o. $.

A tanács cs tanártestületek ülései rendesek, 
vagy rendkívüliek; rendesek azok. melyek a 
tanév folyama alatt, egyszer havonként, 
rendkívüliek, melyek különös fontosságú vagy 
sürgős ügyek tárgyalása végett, azonkívül, a 
körülményekhez képest (22. s$.) még a szabály- 
szerű szünnapok alatt is tartatnak.

Mindkét rendű ülésekre az illető tagok külön 
meghívandók, és a nevezetesei)!) tanácskozási 
tárgyak a meghívásban megérintendők.

10.
Az ülést az elnök nyitja meg. és zárja be. Ö 

határozza meg a napirendet, vezeti és szükség 
esetén egybefoglalja a vitatást, ügyel a gyűlés 
rendjére, és méltóságára, meghatározza és ve
zérli a szavazást, kihirdeti a végzést, és a kö
rülményekhez képest az ülést el is halasztja.

II. §.

Az ülés megkezdendő:
1. A felsőbb hatóságok rendeletéinek kihir

detésével, melyek az utolsó ülés óta beérkez
tek. és közvetlenül, vágj’ közvetve az egyetem, 
a tanítás vágj- tanulókra vonatkozó viszonvo- 
kat illetik.
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2. E/A követi az ügyvezető jegyzőkönyv fel
olvasása és elnök jelentése, az általa időközben 
saját hatáskörében elintézett folyó tárgyakról.

3. A tanácskozási tárgyak az elnök által ki-
t ü z c m l ő k  r e n d b e n .

4. A bemutatott önálló indítványok.
ö. Kgyéb tanácskozási tárgyak.

12. $.

Minden íigydanib fölött, előbb az előadó véle- 
. ményét az előadvánvi íven foglalt kivonat és 

indokolt javaslatához képest előterjeszti. Ma 
indítványozók is. élő szóval támogathatják 
írásbeli elötcrjesztvénveikct.

13. $.

A vitatást az elnök nyitja meg. a szólás az 
arrai jelentkezés remijében történik, senkit sem 
szabad szólásában félben szakítani: a rendre
utasítás joga csak az elnököt illeti.

14. §.

A vitatás befejezése után a kérdéses ügy 
szavazás alá kerül.

lő- $•

A kérdést az elnök teszi fel. A határozat el
halasztására történt indítvány, minden más a
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tárgy érdemére vonatkozó indítvány előtt bo
csátandó szavazás alá.

1«. §.

Minden szavazásnál az elnök által a kérdés 
akként teendő, hogy arra egyszerű igen vagy 
nemmel szavazni lehessen.

17. §.

A szavazás élő szóval, választásoknál azonban 
mindenkor, más tárgyaknál pedig ha kellő 
megvitatásuk után. azt a testület valamelyik 
tagja kívánná, titkosan történik.

18.

A tagok rangjuk szerint szavaznak: az elnök 
azon eseteken kívül, ha maga volna az előadó, 
mindenkor legutolszor szavaz. A határozat hoza
talára általános többség szükséges, szavazatok 
egyenlőségénél azon vélemény válik határo
zattá. melyhez az elnök csatlakozott.

19. §.

Ha a tárgyalandó kérdés valamely tag sze
mélyes érdekeit illetné, annak el kell távoznia, 
ha az kétséges volna, ezen előkérdés az érdek
lett kizárásával a gyűlés által döntendő el.
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Az elnök a határozattal ellenkező véleményét 
kijelentheti, és a felsőbb helyre terjesztendő 
jelentésben is saját nézeteként felvétetheti.

21. §.

Ha valamely határozat végrehajtásának fele
lősségét az elnök nem tartaná elvállalhatnunk, 
annak felfüggesztésére fel van jogosítva, de az 
ily esetről a rector felsőbb helyre, a dékán a 
tanácsnak késedelem nélkül jelentést tenni 
tartozik.

22. $.

Minden tag köteles az ülésen megjelenni, 
vagy elmaradását kimenteni. A mentségi okok 
elfogadása fölött vitatás nélkül a testület hatá
roz. a ki az ülésekre gyakrabban meg nem 
jelenik az elnök által arra írásban felszólítandó, 
és ha ezen felszólítás siker nélkül maradna, az 
egyetemi tanácsnak feljelentendő.

A húsvéti és őszi szünnapok alatt rendes 
ülések nem tartatnak. Sürgős esetekben 
azonban a jelenlevők rendkívüli ülésekre, vagy 
ha megkívántat«» számmal (23. §.) határozat 
hozatalra nem volnának — tanáeskozmányokrn 
egybehívhatok.

Ul
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s.

Érvényes határozathoz ;i szavazatképes tagok 
felének jelenléte, az egyetemi tanácsban min
den karnak legalább cg) tag általi képviselte- 
tése szükséges.

2 4 . §.

Minden ülésről jegyzőkönyv vezetendő, abba 
bevezetésül az ülés napja, a jelenlévők és távol
levők nevei, clmaradási okaik megérintésével, 
azután az utolsó ülés óta az elnök által folyó- 
lag elintézett és a gyűléssel közlőit ügydarab 
száma, továbbá az ülésben tárgyalt ügyek oly 
módon iktatandök. hogy a jegyzőkönyv hal
oldala az ügyviteli számol, az előadó nevét, 
és a tanácskozási tárgynak rövid tartalmát, 
jobb oldala pedig a határozatot és annak meg
említését. vájjon egyérlelmilleg vagy szótöbb
séggel Imzatott-e? tartalmazza.

Minden tag követelheti, hogy külön véle
ménye röviden szősxcrint a jegyzőkönyvbe vé
tessék. vagy általa írásban foglalva ahhoz, és 
a netán készítendő felterjesztéshez csatoltas- 
sék. A különvélemény az utóbbi esetben, leg- 
fölcbb az ülés utáni másodnapou az elnöknek 
átadandó.

A többségi határozat tartalma az ülésben 
végleg megállapítandó, utólagos változtatások
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nak egyáltalán nincs helye, a kinek a szöve
gezés hűsége ellen kifogásai vannak, hitelesí
tési ülést kérhet, melyet az elnök három nap 
lefolyta alatt megtartani köteles.

25.

lia az illésben az elölülő, vagy valamelyik 
tag indítványára az akadémiai fegyelem ügyé
ben p. o. a collegiiimok látogatása felett hiva
talos alakú szóbeli értekezés fordul elő, ez. és 
ennek eredménye a jegyzőkönyv bezárásánál 
mcgjegyezlcssék.

26. §•

Jegyzőkönyv-vezető az egyetemi tanácsnál a 
tanácsjegyzö, a hittan!, jogi és bölcsészeti ta
nártestületeknél. a rangjára nézve legifjabb, 
szavazat képes tag: az orvosinál a dékánnal 
egyidejűleg választott karbeli jegyző.

Akadályoztatása esetében az érintett három 
karban, a rangjában hozzá legközelebb álló. az 
orvosiban pedig a legifjabb szavazatképes tag 
által helycttesíttetik.

Ha valamely nem kötelezett tag önkényt a 
jegyzőkönyv vezetésére hosszabb időre ajánl
koznék, ezen ajánlatát a gyűlés elfogadhatja.

A jegyzőkönyv-vezető a szabályszerű lég szer
kesztett jegyzőkönyvet, lehetőleg rövid idő alatt 
a rector, illetőiig a dékánnak átadni köteles, 
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hogy mindaz, mim! :i lobbi tagok által aláírva 
nyolc/ na|> alatt felsőbb helyre terjesztethessek. 
A bölcsészettudományi kar jegyzőkönyvet a 
Déván, a Prodécán, kari jegyző aláírásai mellett 
egy háromtagú, a kari ülésből kiküldendő bi
zottsággal hitelesíti (1299/»». sz. V. K. rendelet.)

27. S-

Az illési határozatok folytán szükségessé vált 
kiadványokat az előadók szerkesztik, ha azon
ban azok valamelyike indítványával kisebbség
ben maradt, a kiadványt azon szavazó készi- 
tendi. ki az első adta a határozattá vált szava
zatot. Egyébiránt az előadó beleegyezésével ezt 
a rector és dékánok maguk is teljesíthetik.

*  ‘28. g.

Az előadók által szerkesztett fogalmazatok 
tisztázásuk előtt a rector, illetőleg dékán által, 
tekintettel a hozott határozatra átvizsgáltat
nak. szükség esetében kíigazíttatnnk; és előbb 
mint sem a kiadbatási engedélyivel elláttattak, 
le nem másoltathatok.

29. §.

Fontos ügyeknél egyébiránt batároztathatik. 
hogy a kiadvány letisztázása előtt, az a tanács 
illetőleg testület értekezletében mcgvizsgáltas- 
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sck. mely esetben a kiadási engedély (expe
diatur) csak ezen alkalommal jóváhagyott fo
galmazásra adat hátik.

3 0 . $s.

A folyó és tanácskozási tárgyak az egyetemi 
vagy dékáni irodában azon irodai egyének által 
tisztáztatnak, a kiket a rector arra rendel. A 
leiró a tisztázott fogalmazatra a leírás idejét 
feljegyezni köteles.

»1. í-
A tisztázott kiadványok, felierjesztések, jegv- 

zékek. válaszok, vagy hátiratok a mennyiben 
folyó tárgyak fölött keltek, a rector, illetőleg 
karbeli dékán nevében és aláírásával, mennyi
ben tanácskozási tárgyat illetnek, az ülés meg
említésével. a tanács vagy tanártestület nevé
ben a rector, illetőleg karbeli dékán ellenjegy
zése mellett állíttatnak ki.

3 2 . SS.

A kiadványok átadását és kézbesítését a ható
ságok vagy postahivatalnál a tanács részéről a 
futár, a tanári testületeknél pedig a karszolgák 
teljesítik. Ők e ezélra külön kézbesítési köny
vecskét vezetnek, az ügydarab száma, a czim- 
zet és átadási nap megjegyzésével.
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A rector és dékánok e könyvecskéket időről- 
időre megtekintem! ik.

A tanulók a tanács vagy tanártestület részé
ről rendszerint semmi kézbesítést nem várhat
nak. hanem az őket illető határozatokat maguk 
vág}* helyetteseik által, kik megbízásukat iga
zolni tartoznak, az egyetemi vagy dékáni iro
dából az átvétel elismerése mellett, elvihetik.

Az értesítés, hogy a tanuló az öt illető hatá
rozatid átveheti, a fekete táblán ki ragaszt vány 
által történik. Csak különösen sürgős, vágy- 
fontos esetekben rendelheti el a rector vágy- 
dékán a tanuló kezéhez való szolgáltatást.

33. g.

Az elintézések után az irományoknál maradó 
ügydarabok, fogalmaxatok. felsőbb helyre vissza 
érkezett jegyzőkönyvek, mind a tanácsnál, mind 
az egyes tanártestületeknél, évek és ügyszámok 
szerint rendezve az egyetemi vagy dékáni iro
dában cltcendők, és gondosan órizendők. 
Szabályrendeletek számára külön köteg készí
tendő.

:w.

Minden tag. valamint az egyetemi személyzet 
egyáltalán az ülésekben tárgyalt ügyek körüli 
tanácskozás, szavazás, és határozatokra nézve 
titoktartásra kötelcztctnek.
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A tanártcshileti ta<jok szabadság- 
ideje.

A tanártestület tanainak szabadságában ál 
a szabályszerű szünidők alatt — ha ezt különös 
kötelezettségeik nem akadályozzák a tan
intézet helyéről a karbeli dékánnál vagy inté
zeti igazgatónál tett egyszerű bejelentés után 
eltávozni, a nélkül, hogy erre különös enge
dély kivántatnék. Csak azon tagjai a tanár- 
személyzetnek. kik rectori, dékáni vagy igaz
gatói lisztet viselnek, kötelesek erre nézve a 
közokt. minister engedélyét annak idején ki
kérni. s ez alkalommal kimutatni, hogy távol
létük idejére a sürgősb teendők elintézése iránt 
mikép van gondoskodva.

A szabályszerű szünidőkön kivül a tanártes
tület tagjai a tanintézet helyéről való eltávo
zásra vagy a szünidőkön túli elmaradásra s 
egváltalán tanári teendőik félbeszakítására a 
felsőbbség engedélyét kötelesek kikérni.

Kzcn engedélyt a tudomány-egyetem »: mű
egyetem tanárainak nyolez napig terjedő sza
badságidőre a karbeli dékán adhatja meg a 
rectornál teendő utólagos bejelentés mellett, a 
jogtanodák, orvos-sebészeti intézet s közép-
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tanodák tanárainak pedig az intézeti igazgató, 
tizen túl a fő-, úgy mint középtanodáknál a 
szabadságidőnek engedélyezése a közokt. minis
ter hatásköréhez tartozik.

betegség esetében az illető ezen akadályt be
jelenteni köteles, szabadságidőnek engedélye
zését pedig csak akkor tartozik kérni, ha a 
tanintézet helyéről eltávozni kívánna, mely 
esetben a fentebbi eljárás alkalmazandó.

Az intézeti főnökök felelősség terhe mellett 
tartoznak felügyelni arra. hogy a szabadság
idő a nyert engedélyen túl ki ne terjesztessék. 
(27483 1871 V. K. ministeri rendelet.)

A rcctor és dékánok szabadságidejére nézve 
lásd az ügyrend 3. S-ának jegyzetét.

Az előadások félbeszakítása esetében a taná
rok azon félévre, melyben előadásaikat meg 
nem tartották vagy csak 4 hétnél rövidebh 
ideig tartották meg, kárpótlásukat vagy jutalé
kukat egészen elvesztik, illetőleg tandijjutaiék- 
ban nem részesülnek : kárpótlásuknak, illető
leg tandijosztalékuknak felét veszítik el, ha az 
előadások félbeszakítása 8 hétnél tovább tart. 
vagy ha a I bélnél tovább tartó félbeszakítás
nak oka a tanár saját elhatározásában fekszik. 
A megmaradó pénzösszegek az egyetemi reser- 
vált alaphoz csatolandók. (2718 18i>3 sz. V. K. 
ministeri rendeletből.)
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Tudnivalók
a posta és távírda köréi »öl.

p o s t a .

I. L e v e le k .

1. Hétfőid. A magánlevél súlya .r>0U gr.-inkl több 
nem lehet. Üérmente.-itési díja tfO gr.-íg 10 fillér, 
helyben (ugyanazon varos területére) 6 fillér, -2<> 
280 gr.-»« áO. helyl»en Iá. *50-500 gr.-ig :J0, hely
ben 18 fillér. Bérmentellen levelekért a czímxettnek 
helyben (l fillér, az Általános forgalomban pedig min
den súlyfokozatban 10 fillér pótdíjat kell fizetnie, 
különben a levél nem kézbeaftteljk.

A levélpostai küldemények, kivéve azokat, melyek 
a pályaudvaron kézbesítendők és hirlapjegvgyel bér- 
mentesütetlek, ajánlva is feladhatók. Az ajánlási díj 
a fenti síilydyön kívül áő fillér. Ajánlott küldemények 
csak bérmentesen adhatók fel.

Express úgy közönséges, mint ajánlott levél is fel
adható. Ezen illeték 80 fillér. Az express küldemé
nyek. a beérkezés után, toron hírül kerülnek kézbe
sítés alá, de éjjel csak azok kézbesít tét nők, melyekre 
a föladó «éjjel is kézbesítendő* feljegyzést alkalmazta. 
Helyi express csak Budapesten adható fel. Térti ve- 
vényért a súlydijon és ajánlási díjon kívül áü, helyi 
forgalomban 10 fillér fizetendő. Térti vevény melleit 
feladott küldemény reclamatiója — ha ez a feladó 
hivatalnál történik — díjmentes.

á. Ausztria, UecUtenstein-fejedcleniség, liosz- 
niu és Hercegovina. A levél súlya 250 gr'.-nál több 
nem lehet. Díjazása olyan, mint n belföldi általános 
forgalomban.
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Külföld. Németországba szóló levelek súlyhatára 
á50 gramm, egyéb külföldre szóló súlya 2 kgr. is 
lehet

Bérmentesítési díj Németországba ugyanannyi, mint 
Ausztriába; Németországba szóló ajánlott levél diját 
a czímzctl is űzetheti. Szerbiába, Montenegróba 15 
gr.-kint 10 fillér, minden egyéb külföldre 15 gr.-kint 
25 fillér, kizárólag Svájczba 20 gr.-kint 25 fiit Aján
lási díj. express-dij, térti vevény díja ugyanaz, mint 
a belföldön.

Megjegyzendő, hogy express-kézbesítés nem min
den külföldi államban van berendezve.

II. L e ve le z ő -la p o k .

1. Hclföld. A postakincstár által kiadott levelező
lapok hossza li,  szélessége 9 cm. s ezen terjedelmet 
a magánipar által előállít ott levelezőlap sem halad
hatja meg. Bérmentesítési dija 5 fillér.

A válaszos levelezó-lap két egymással összefüggő 
levelezőlap, melyek egyikére a feladó a saját közle
ményét írja, másik a czímzett által Írandó válaszra 
szolgál. Ára 10 fillér.

Zárt levelező-lapok a helyi forgalomra fi fillérért, 
az általános forgalomra 10 fillérért kaphatók s a leve
lek szabályai alá esnek.

2. Ausztria, Liech lenste in-fejedelemség, Kosz
aid és Herczegooina. A levelező-lapok dija ugyanaz, 
mint belföldön.

3. Külföld. Németországba, Szerbiába és Monte
negróba ugyanazon levelezőlapok használhatók, mint 
a belföldre és Ausztriába, más külföldre külön leve
lező-lapok használandók, a melyeknek ára 10 fillér, a 
válaszosaké 20 fillér.

II I . K é p es  levelez«!»-lopok.

A belföldi forgalomban hasznaiható ezen levelező
lapokon a czímoldal homlokzatán szembetűnő belük
kel «Levelező-lap» felírás alkalmazandó. A magyar
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felírást a levelező-lap kifejezésnek más nyelvű fordt 
lása is követheti, de ezen jelzések csak külön torban 
és a magyar felírás alatt állhatnak.

A külföldi nemzetközi forgalomban használandó 
levelező-lapokon a «Levelezö-lap* felíráson kívül és 
alatt «Carte-postalc« is alkalmazandó. Sót a «Leve
lezö-lap« felinis el is hagyható, de ezen esetben a 
franczián kívül más nyelvű felírás nincs megengedve.

Tilos a magánipar által előállított levelező-lapokon 
«M. Kir. Posta» felirat, magyar czímer vagy korona 
alkalmazása. Nem esnek kifogás alá az oly levelező
lapok, melyeken a felírások helyesbítve, n meg nem 
engedett feliratok törölve vannak.

Ezen szabályoknak meg nem feleló, valamint alak, 
nagyság és a papír minőségére nézve a magyar posta 
által forgalomba hozott levelező-lapokkal meg nem 
egyező lapok levelekként kezeltetnek s portóval ter
heltéinek.

IV. A nyomtatványok.

1. Hétfőid. Nyomtatványoknak tekintetnek s díj- 
kedvezményben részesülnek a hírlapok és az időszaki 
művek, könyvek, füzetek, fényképeket tartalmazó albu
mok. zenemüvek, névjegyek, kefclcvonalok, a fény
képek, katalógusok, prospectusok. mindennemű ké
pek sth.

Nyomtatványként nem küldhetők a kézzel való 
utánzatok, a másolókép készítményei, írógépen elő
állított lenyomatok.

Nyomtatványoknak tényleges és személyes levele
zés jellegével bíró megjegyzéseket tartalmazniok nem 
szabad, mert ez által jövedéki áthágás követtetik el 
8 ez büntetés alá esik.

Ily levelezés jellegével azonban nem bírnak a követ
kező megjegyzések: a feladó nevének, állásának, a 
feladás helyének és idejének megjelölése, kefelevona
toknál a kézirat csatolása, úgyszintén oly javítások 
és megjegyzések megtétele, melyek a kinyomásra 
vonatkoznak. Mindezek a kefelevonaton vagy külön 
papíron is megtehetők. A sajtóhibák kijavítása, a
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nyomtatott szöveg egy részének törlés által való ol
vashatatlanná tétele, vonásokkal, valamint jelekkel 
egyes helyeknek feltűnővé tétele, hogy a figyelem 
ezekre felhivassék.

Lálogatójegyekre öt szóból álló szerencse-, köszö
net-. részvét- vagy más egyéb udvariassági kifejezé
sek feljegyzése. Meghívókon az összejövetel idejének, 
helyének megjelölése, könyveken a dedikáczió (aján
lás), árjegyzékekbe, üzleti körlevelekbe számoknak, 
utazó ügynökök nevének, átutazásuk idejének le
jegyzése stb.

A nyomtatványokat papírszalag, avagy keresztkötés 
alatt, 'ekercsben, lemezpapir közt, azaz úgy kell kül
deni. hogy tartalmuk könnyen átvizsgálható legyen. 
Az ily küldemény legfeljebb 1 kgr. súlyú és bármely- 
irányban legfeljebb i5 cm. kiterjedésű lehet. Azon
ban kivételesen 75 cm. hosszú és 10 cm. átmérőjű 
tekercsalakú küldeményt is elfogad a posta.

Tarifa 10 gr.-ig 2 fillér 
10- 50 « 3 «
50— 150 « 5 ■

150— 250 « 10 «
250— 500 « 20 *
500 1000 « 30 «

Az ajánlási, express és térli vevény díja ugyanaz, 
mint a leveleknél.

Nyomtatvány-küldemény mindig a feladásnál bér
mentesítendő. Elégtelenül bérmentesített ily külde
mény után a hiányzó díjrész kétszerese fizetendő.

2.'Ausztria, Uechtenstein-fejedelemség, Hasz
nút és Hercegovina. A nyomtatvány-küldemények 
súlyhatára é3 kiterjedése ugyanaz, mint n belföldi 
forgalomban, a bérmentesítési díjakban kevés az el
térés.

50 gr -ig 3 fillér
50 - 100 . 5 «

100— 250 « 10 •
250 500 • 20 «
500—1000 . 80 «

ne



:i. Külföld. A Németországba szóló nyomtatvány
küldemény ugyanazon szabályok alá esnek, mint a
2. pont alattiak, egyéb külföídrc 2 kg.-ig küldhetők 
a nyomtatványok a minden 50 gr. után 6 fillér a 
bérmentesítési díj.

V. Postautalványok.
1. llel füld. A pénzküldésnek legczélszerübb és leg

olcsóbb módja a postautalvány. E czélra belföldi for
galomban rózsatzM  utalvány-űrlapok szolgálnak, a 
melyekből t drb ára 1 fillér. Egy ilyen utalvány- 
űrlappal legfeljebb 1000 korona utalványozható, az 
utalványozási díj pedig a kővetkező:

20 koronáig 10 fillér 
20 - 100 « 20 «

100- 900 « 10 «
800— 0 0 0 «  00 i
0 0 0 - 1 0 0 0  «  100 «

Az űrlapnak arra szolgáló rovataiban az utalványo
zóit ősszeget számokkal és a koronákat betűkkel is 
ki kell tüntetni, az utalványozót! összeg leírása után 
üresen maradó hézagok vastag tollvonással kitölten- 
dók ; a törlés, vakarás és javítás nincsen megengedve.

Ha a feladó az összeg kifizetéséről értesít vény! 
kíván, ezért 25 fillér külön díjat fizet.

Az utalványok express is feladhatók 80 fillér külön 
díj lefizetése mellett, a melyért a rendeltetési helyre 
beérkezett utalvány soron kívül kézbesittetik.

Táviratilag is lehet pénzt utalványozni és pedig 
olyan helyre is. hol posta és távirda nincsen. A posta 
ilyen esetben az utalvány-táviratot azon postahiva
talhoz küldi távirati úton, mely azt leggyorsabban 
képes rendeltetési helyére küldeni. Távirati utalvá
nyok feladására a fedtifli »lap szolgál, melyet a 
postaközeg állít ki. Utalvány-űrlapot tehát a feladó
nak kiállítani nem kell. A távirali utalványok maxi
mális összege 1000 korona, dijuk a rendes utalvány
díjakon felül még a távirat dija és ha az nem res

ti«



laute, .'50 filléres express-dlj. Az utalvány-táviratba 
magánközleményl is lehel fölvétetni, a melyet a fel
adó egy papir'apra feljegyezve tartozik a'patának 
átadni.

2. Ausztria, Liechtenstein-fejedelemség, fíosz- 
nia és Herczegovina. Ezen országokba küldött utal
ványok tártja űrlapon állítnndók ki. Az egy utal- 
ványnyal küldhető maximális összeg 1000 korona. 
A díj Ausztriába és Liechtenstein fejedelemségbe 
azonos a belföldivel, n Boszniába és llerczegovinábu 
szóló utalványok után azonban a következő d(jak 
fizetendők:

40 koronáig 20 fillér 
40 100 < 30 «

1 00 —  9 0 0  • 6 0  «
300— 000 . IX) «
000—100O . 150 •

3. Külföld. Az utalványok sárga űrlapon állitan- 
dók ki. Egy utalványra befizethető összeg általában 
1000 korona. Kivételek : Bulgáriába, Dániába, Romá
niába 500, nagyobb postahivatalokhoz 1000 kor., az 
amerikai Egyesült-Államokba, Angolországba 400 kor. 
A díjazás: Németországba (kivéve a védterüleleket), 
Luxemburgba, valamint a csász. és kir. keleti (Török
országban levő) postahivatalokhoz 20 koronánkint 10, 
de legalább 20 fillér. Szerbiába, Montenegróba 40 
koronáig 20. 40- 100 koronáig 40, luG—SOO-ig SO fill., 
300—6O0-jg I kor. 20 fili., G00— loOO kor.-ig 2 korona. 
A többi országokba UK) koronáig 25 koronánkint 
25 fillér és a 100 koronán felüli részért 50 koronán- 
kint 25 fill. Angolországba, továbbá az amer. Egye
sült-Államokba szóló utalványok szelvényére közle
mény nem írható, mert az utalvány-űrlap a bpesti 
postautalványok központi leszámoló hivatalánál ma
rad. Épp ezért az ilyen utalványok nem a ezímzettre, 
hanem az említett hivatalnak czfmzendók, a tulaj- 
donképeni czím pedig az utalvány-űrlap szelvényé
nek hátlapjára írandó. Az angol és amerikai utal
ványok díja 25 koronánkint 25 fillér.
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A/. Angolországba szóló távirati utalványok maxi
mális összege 200 korona.

VI. Péuzeslevelek .
1. H clfő U i. Pénzt és értékpapírt levélben is lehet 

küldeni 250 gr. súlyig; nehezebb küldemények pén
zescsomagok gyanánt adandók fel. A pénzt külön 
papírba vagy borítékba téve kell a külső borítékba 
helyezni, az érczpénz.t pedig úgy csomagolni, hogy 
az szállítás közben ne mozoghasson, mert a boríté
kot könnyen kiszakíthatná. Pénzeslcvélborilékul hasz
nálható bármily tiszta, vonalozatlan, szegélynéJküli 
papiros is, de legczélszerilbb azonban a külön © czelnt 
készült és minden postahivatalnál \ fillérért kap
ható vászonszerú pénzeslevélborítékot használni. 
A levelet öl pecséttel kell úgy lezárni, hogy a sarok
pecsétek a l>orflék szélétől fél cm.-nyire essenek. 
A pecsétélést csakis jóminőségú pecsétviaszszal vé
gezzük. mivel a közönségesebb fajták a borítékról 
könnyen lehullnak.

A pénzeslevelekért súly- és értékdíj szedetik. Súly- 
díj fejében 75 km. távolságig 2i fill., azontúl is fiil 
hrtékdíj 100 kor.-ig 6 fill., luO-600 koronáig 12 fill' 
és minden további 3(JO koronáért vagy részéért G fil
lérrel több. Ha bérmentetlenül adatnék fel, a kézbe
sítésnél még Iá fillér pótdíj is fizetendő.

Az ezer koronánál nagyobb összegeket nyílva (ol
vasva) is fel lehet adni, úgy t. i., hogy a pénzt a 
postain vatal helyezi boríték ha s pecsételi le középen 
a hivatal, n négy sarkon a feladó pecsétnyomójával 
Az ilyen pénzesleveleket a feladásnál bérmentesíteni 
kell s értük nz értékdij 50 százalékával több fize
tendő. Előnye az ilyen pénzküldésnek az. hogy’ a 
posta az. egész, összegért szavatol, a mennyiben a 
borítékba a feladásnál beolvasott összeget tartozik -i 
czímzell kezéhez leolvasni. A nyitva feladott pénzes
levelek csak belföldi érvényes papírpénzt tartalma/.- 
h álnak.

- •  Austria. Uechtenstein-fejedclcmséu. Kosz
ul’,



nia és llt-rczegooino. Ausztriába és a Liechten- 
steín-féjcdclemségbe szóló pén/eslovelek ugyanazon 
szabályok és díjazás al.i esnek, mint a belföldiek. 
Olvasva csak Ausztriába küldhetők 1000 koronánál 
nagyobb összeget larlalmaz/» pénzeslevelek.

A Boszniába és Hercegovinába szóló pénzesleve
lek súlydíja 60 fillér, ért ék dija. Szávamelletti Bnódig 
annyi, mint belföldön, onnan u rendeltetési helyig 
300 koronánkint 5 fillér.

3. Külföld. Küllőidre kétféle pénzeslevél van: a) 
értéklevél (lettre de valeur). mely csakis papírpénzt, 
értékpapírt tartalmazhat és a feladásnál bérmentesí
tendő. Romániába érczpénztartalmú értéklevél is 
küldhető. Értéke, egyes országok kivételével, általá
ban 10.000 franknál több nem lehet. Az értőidévé, 
lek súlya korlátozva nincsen, értékük frankértékben 
leendő ki (I frank %  fillérrel számítandó). Az érték
levelekért is fizetendő súlydíj és értékdíj. A súlydij 
egyenlő egy hasonló rendeltetésű ajánlott levél díjá
val. az értékdíj pedig 300 frankonként számit tutik 
Olasz- és Oroszországba, Romániába, Szerbiába. 
Svájczba 10 üli.; Belgiumba. Bulgáriába, Dániába. 
Francziaországba. Angolurszágba és Hollandiába 2ü fil
lér stb.

b) Közönséges pénzesle velők, kin értékük meg
haladja az értéklevelekre engedélyezett maximumot, 
ha érezpénzt tartalmaznak vagy oly országba szólnak, 
hova értéklevelek nem küldhetők. Ezek tarifája a 
különböző országok szerint különböző.

\ II. (Igoiuayok.
I. Hétfőid. Egy csomag súlya 50 kg.-ig terjedhet. 

Azon levelek és" nyomtatványok, melyek súlya a 
megállapított maximumot meghaladja, mint csoma
gok adandók fel. Egy szállítólevéllel három csomag 
is küldhető, ha nem utánvétele». A csomagokért i> 
kétféle díj szedetik, úgymint súlydíj és értékdíj. Ezen 
utóbbi természetesen csakis akkor, ha a feladó a 
szállítólevélen értéket nyilvánított. A csomagok vitel-
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diját akár a feladásnál, akár a kézbesítésnél is lehet 
fizetni. 5 kg.;ig terjedő feladásnál nem bérmentesí
tett csomagért a rendes díjon feliíl Isi fillér fizetendő 
pótdíj gyanánt.

Súlyporto fejében 5 kg.-ig 75 km. távolságig 30 fil
lér (helyben ugyanennyi). 75 km. távolságon túl 
60 lill. fizetendő. A/. 5 ícg.-on felüli csomagok n ren
deltetési hely távolsága szerint díjaztalnak. Ezen 
távolsági fokozatok a távolságmutatóban találhatók 
meg. Ertékporto ugyanaz, mint a pénzesleveleknél. 
Expross-csomagokért külön 50 fillér fizetendő.

■l. Ans:Irin. Liechtenstein'fejedelemség, Hasz
nút és Ilerezegouina. Ausztriába és Licchtensteinba 
szóló csomagok ugyanazon szabályok és díjazás alá 
esnek, mint a belföldiek. A Bosznia és Hcrczego- 
vinába szólók cllenbun legföljebb 20 kg. súlyúak 
lehetnek és akár bermentesek. akár nem. f> kg.-ig 
egységes díjnak vannak alávetve: súlyporto 500 gr-ig 
60 fillér. 5 kg.-ig 80 fillér. Értékoorto úgy száraítta- 
tik. mint az odaszóló pénzesleveleknél, tehát külön 
a belföldi és külön a boszniai útra.

3. Külföld. A külföldre szóló postacsomagok tari
fája az egyes országok szerint változik s csupán a 
Németországba szólók esnek ugyanazon szabályok és 
díjazás alá, mint a belföldiek, csak az értékdij mini
muma 12 fillér.

A külföld legnagyobb részébe küldhetők egységes 
díjak alá eső. úgynevezett nemzetközi csomagok (co
lis postai), a melyek súlymaximuma Spanyolországba 
3 kg., máshova 5 kg. Díjuk : Svájczba, Szerbiába, 
Montenegróba 1 korona, Romániába, Olaszországba 
I korona 2ő íill., Belgiumba. Dániába, Hollandiába. 
Francziaországba és Monacoba 1 korona 50 fillér. 
Angolországba via Hamburg 2 korona 25 fillér, via 
Belgium 2 korona 50 fillér, és az északamerikai 
Egyesült-Államok New-York városába via S váj ez 
1 kg.-ig I korona 70 fillér, 3 kg.-ig 2 korona 40 fii., 
5 kg.-ig 3 korona 10 fillér. Az értékdij országok sze
rint különböző (1. V. 3. a) p.). A külföldi csomagok
hoz országok szerint változó, bizonyos számú és rend
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szerint Iraucziáu) kiállítandó vámnyilatkozat csato
landó. (I darab ára 1 fillér).

A külföld legnagyobb részébe ékszerek és drága
ságok küldésére az úgynevezett értékdobozok szolgál
nak ; súlyhatáruk 1 kg. az értékmaximum 10,000 frank. 
Levelet, forgalomban levő pénzt nem tartalmazhat
nak, mindig a feladásnál bérmentesítendók, után
vétellel meg nem terhelhetők. Díjuk egységes súly- 
l>orto: Belgium. Bulgária, Dánia, Francziaország és 
Hollandia 1 kor. 50 fillér; Olaszország, Románia és 
SvájCz 1 korona és 300 frankonkint (283 koronánként) 
vagy töredéke utáu számított biztosítási <líj, mely a 
nemzeti csomagok érféKdíjával egyenlő.

•• •
A belföldi, osztrák és német forgalomban a posta 

szállításra »sürgős csomagokat» is elfogad, a melyek
levélpostával, tehát gyorsvonattal is továbbíttatnak. 

Kzek a feladásnál bérmentesítendők s dijuk a rendes 
t ári faszer ü díjon felül 1 korona 20 fillér külőndlj és 
•VI fillér express-illeték. Ezen sürgős csomagok súlya 
a belföldi forgalomban 10 kg., az osztrák és a német 
forgalomban 5 kg.-nál több nem lehet; értéknyilvá- 
nítással el nem láthatők s utánvétellel meg nem ter
helhetők.

VIII. Utánvét öles küldemény.

I. Hétfőid. Utánvétellel küldhetők; a csomagok, 
nyomtatványok, levelek, áruminták. Az utánvételes 
küldeményeket a posta csakis akkor szolgáltatja ki a 
czímzettnek. ha az a feltüntetett utánvéted összeget 
kifizette. Az utánvéted összeg egy küldeménynél 
1000 koronánál több nem lehet. Az utánvételes cso
magok feladására külön utánvéted lappal ellátott 
szájlítőlevelek szolgálnak.

Küldhetők bérmenlve, avagy bérracntetlonül. Után
vétele« csomagokért a rendes súly- és értékportón 
kívül utánvéted jutalék jár: i\ koronáig 12 fillér, 
minden tovább: i  koronáért vagy töredékéért 2 fil
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lérrel több. Ezen jutalék mindig a küldemény vitel
dijával együtt fizetendő, tehát bérmentesített külde
ménynél a feladáskor, bérmentetlennél a kézbesítés
kor. — Utánvét eles levelek, levelező-lapok, nyomtat
ványok és áruminták ajánlva adandók fel s azoknak 
czímlapján az utánvételi összeg, számokkal és belük
kel, valamint a föladó neve és czfme feltüntetendő. 
Az utánvolt összegből a posta 10 fillér beszedési 
díjat és az utalványozási díjat levonja, a többit a 
feladónak megküldi.

-. Ausztria, Liechtenstein-fejedelemség, Bosz
nia és Herczeyovina. Az utánvétele« küldemények 
ugyanazon szabályok alá esnek, mint a belföldön.

3. Kútfőid. A külföldre szóló utánvétcles csoma
gok utánvételi összegének maximuma Romániába. 
Dániába 500. máshová, a hova az utánvételi szol
gálat be van rendezve, 1000 frank.

IX. Fosta! megbízások.
1. Hétfőid. A posta bizonyos okmányokon alapuló 

követelést postai megbízás alapján beszed. A ki a 
posta ily közreműködését igénybe venni óhajtja, a 
postai megbízást azon postahivatalhoz intézi, a hol 
az adós lakik. A postai megbízás czéljaira külön űr
lap (jegyzék) szolgál, melynek ára darabonkint 2 fill. 
Ennek rovatai a feladó által pontosan kitöltendők. 
Egy jegyzékkel egy adóstól több követelés, vagy 
ugyanazon postahivatal kézbesítési kerületében lakó 
több adóstól különböző okmányokon alapuló több 
követelés is beszedhető, megjegyzendő azonban az, 
hogy egy megbízáshoz 5 okmánynál több nem csa
tolható s az ezek után beszedett összeg 1000 koro
nánál nagyobb nem lehet. Az okmányokat a jegy
zékkel együtt borítékba kell helvezni s azon posta
hivatalnak czímezni, a hol az adós lakik, ráírván a 
borítékra «postai megbízás». Ezek a levelek ajánlot
tan adandók fel s Írásbeli közleményt nem tartal
mazhatnak. A postai megbízásoknál a posta okmá- 
nyonkint 10 fillér beszedési dijat számít, levonja a
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beszedett összegből az ulalványdfy'at s az összeget 
utalványon küldi meg a feladónak.

2. Aus:Ina, Uechtenslcin-fejedeleniség, Bosz
nia és Herczegonina. Ezen országokra ugyanazon 
szabályok alkalmaztatnak, mint n belföldre.

:{. Külföld. Azon országok, melyekbe postai meg- 
bizás kül Illető, a következők :

Belgium. Egyiptom. Francziaország és Luxemburg, 
Németalföld, Németország, Norvégia, Olaszország, Ro
mánia, Svájcz, Svédország és a törökországi cs. és 
kir. postahivatalok (Beiruth, Drinápoly, Konstanti
nápoly, Saloniki, Smyrna).

A postai megbízások maximális összege a keleti cs. 
és kir. postahivatalokkal való forgalomban 1000 frank, 
Németországba 800 márka, Norvégiába, Svédországba 
7*) korona, a többi országokkal való forgalomban 
1000 frank.

A külföldre szóló postai megbízásoknál a mellékelt 
okmányok száma nincs korlátozva. A küllöldi postai 
megbízásoknál a posta okmányonkinl 10 fill. beszedési 
dijat számit (kivéve Frnncziaországol. hol a besze
dett összeg ' -a, de legfeljebb 50 centimé szede
tik) s ezenkívül levonásba hozza az általa esetleg 
előlegezett bélyegilletéket, valamint a beszedett ősz
szeg utalványozási díját.

X .  Á r u m i n t á k .

I. Belföld. Az áruminták arra szolgálnak, hogy a 
czimzett azokból az árd minőségéről meggyőződést 
szerezzen s csak akkor részesülnek díjmérséklésben, 
ha a zacskóban, dobozban vagy borítékban úgy van
nak elhelyezve, hogy tartalmuk k&nnyeu átvizsgál
ható, árúértekük nincs és egyéb megjegyzés a feladó 
névén, a czimzett nevén és lakásán, az árukészletre, 
származási a és természetére vonatkozó adatokon kí
vül rájuk írva nincs, súlyuk pedig a 850 grammot 
meg nem haladja, kiterjedésük a három irányban 10, 
20, Sít cm.-nél nem több és személyes levelezést nem 
tartalmaznak. Tekerc-alailmn is küldhetők, mely eset*
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ben méreteik hosszúságban 00. álméretben 15 cm.-t 
meg nem haladhatnak. Az árúminták legalább rész
ben a feladásnál bérmentesítendő!:, ajánlva, express 
is feladhatók.

Bérmentesítési dijuk 50 gr.-ig 3, 50—250 gr.-ig 10, 
250 350 gr.-ig 20 fillér.

•2. Ausztria, Liechtenstein-fejedelemség, Itosz- 
nia és Herezegovina. Ezen országokba szóló áru
mintákra vonatkozó szabályok ugyanazok, mint a 
belföldön, szállítási dijuk pedig 250 gr.-ig 10, -250 
350 gr.-ig 20 fillér.

3. Külföld. A belföldi szabályok érvényesek a kül
földre szóló árúmintákra is. Szállítási dijuk Német
országba ugyanaz, mint Ausztriába. A többi kül
lőidre 50 gr.-kint 5, de legalább 10 fillér.

XI. Üzleti papírok.

1. HeIföld. Üzleti papíroknak tekintetnek és ked
vezményes szállításban részesülnek mindazon egészen 
vagy részben kézzel irt vagy rajzolt müvek és ok
mányok. melyek személyes levelezést nem tartalmaz
nak, mint pl. periratok, számlák, üzleti okmányok, 
irott zene-partiturák, zenedarabok, tanulók kijavított 
feladatai, ha kalkulust nem tartalmaznak.

A belföldi forgalomban üzleti papírok nem szál
líttatván, ezek vagy mint levelek, vagy mint csoma
gok kezeltetnek.

2. Ausztria, Uechlcnstcin-fcjcdelcmscg, Mász
nia és Herezegovina. Ezen országokkal való forga
lomban üzleti papírok, mint olyanok nem szállít
tatnak.

3. Külföld. Németországba. Montenegróba és Novi- 
bazárba üzleti papírok, mini olyanok nem szállíttat
nak, ilyenek csakis Szerbiába, Romániába és az 
egyel, postaegyesület többi országába adhatók fel.

Az üzleti papírok súlymaximuma 2000 gramm 
lehet, szállítási díjuk 50 gr.-kint 5, de legalább 
25 fillér.
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A táviratot legczélszerübb a távirda áltat kiadott 
2 filléres távirat-űrlapra írni. Feladható a távirat kö
zönségen papírlapon is, a melyet a távirda a hivata
los űrlapra felragaszt s az űrlap árát megfizetteti. 
A táviratok tintával vagy trónnal írhatók, törlések, 
javítások lehetőleg kerülondők, ha ez azonban mégis 
szükségessé válnék, a feladó a törlést vagy javítást 
az űrlap alsó részén aláírásával igazolni lartooi >\ Az 
írás olvashatatlanságából keletkező hibák és azok 
következményei a feladót terhelik. Táviratot a feladó 
fél helyett megírni vagy azon javítani tiltva van. 
Táviratot nemcsak a távirda-. de bármely postahiva
talnál is fel lehet adni.

liCgczélszerübb utóbbi esetben a zárt táviratlapot 
használni, melynek ára (iá tilt., a melyben egy 10 
szavú távirat díja van levonva. Ha a táviratért" na
gyobb díj járna, úgy a hiányzó díjrésznek megfelelő 
levéljegy az arra szolgáló helyen felragasztandó. 
A postahivatal az ilyen táviratot a legelső postával 
azon távirdnhivatalhoz küldi, a mely azt leghnma- 
rább megkaphatja. A zart táviratlapra irt táviratnak 
postán való szállításáért díj nem szedetik. Ha a fel
adó a táviratát rendes táviratlapra vagy külön papír
lapra írva levélben küldi meg a legközelebbi táv
írdának. a postadíjat meg kell fizetnie.

Feladhatók a táviratok telefon útján is. Ha a fel
adó a telefonhálózat előfizetője és a saját telefonján 
mondja he táviratát, közvetítési díj fejében Buda
pesten 80, vidéken 20 fidér fizetendő. Ha nyilvános 
távbeszélő-állomásról adja be táviratát. Budapesten 
'»0 fillér, vidéken 40 fillérért pótdíjat fizet, mely ősz- 
szegbe azon táviratlap 10 fii!, ára is bele van szá
mítva, a melyre a táviratot írják.

Táviratot bárhova lehet küldeni, oda is, hol táv- 
irdahivntal nincs, de csak akkor, ha a továbbítás 
részben távirdavezetéken történhetik. Az ily táviratok

TÁVI HDA.
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ító utolsó távirda hivatal által postával, vagy kül- 
dönczczel továbbutalnak. A táviratok elkötelezettség 
alá esnek, kivévén azokat, melyeket balesetek, tűz
vész, vízáradás, vasúti vagy hajózási szerencsétlenség 
esetén a segély érdekében bárki bármelv távírdánál, 
vagy táviratközvelitö-távbeszélő hivatalnál díjmente
sen feladhat.

A táviratok válfajai a következők:
Sünjós távirat (jele D. — dringend). Zöld űr

lapra iratik s érte az egyszerű díjnak háromszorosa 
fizetendő. Más magántáviratokkal szemben a kezelés- 
nél elsőbbséggel bír.

Távirat fizetett luitaszszal (jele Rp. — reponse 
payée). A feladó a válasz díját előre fizetheti, a mely 
cselben a válaszért egy 10 szóból álló távirat díja 
számíttatik, de több szóból álló válasz dija (30 szóig) 
is megfizethető.

Sürgős válasz fizetve (jele llpd.) Díja a rendes 
válfisz-távirati díjnak a háromszorosa.

Összeolvasott távirat (a jele TG. — Collation- 
nemment). A feladó óvatosságból, hogy táviratá
ból egyes, talán nagyon fontos szavak ki ne ma
radjanak. kívánhatja, hogy táviratának egész tar
talma a továbbító és vevő hivatalok közt a továbbí
tás helyességére való tekintetből összeegyeztessék 
Az összeolvasás díja az illető közönséges távirat díjá
nak ' i része.

Távirat fizetett vétetjelcntéssel. A feladó kíván- 
hatja, hogy a nap és az óra, a mikor távirata czim- 
zettnek kézbesllletett. vele n kézbesíés után azonnal 
közöl tessék és pedig vagy távirati úton íjele PC.) 
vagy postán (jele PCP).

A távirati vétjelcnlés díja egy egyszerű 10 szavas 
«« ‘'irat dija. A postai vétjelenlése ítO fillér, 

í iánküláendó távirat (a jele Fí>. Faire suivre).
A távirat feladója kívánhatja, hogy táviratát n 

rendeltetési hivatal a czímzettnek. ha elutazott, utána 
táviraton». Ez kétféle módon köthető ki: 1. n fel
adó a rendeltetési hivatalra bízza, hogy a czímzett 
tartózkodási helyét tudja meg s oda küldje a táv-
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iratot; 2. vagy a feladáskor megjelöli a helyeket, a 
hova a táviratát utána kell táviratozni. Mindkét eset
ben a feladb csak az elsó rendeltetési helyig fizeti 
a dijakat. Az utántáviratozás díjait a czímzett fizeti. 
Bárki kívánhatja, hogy a részére érkező távirat utána 
küldessék. Ez esetben az utánküldő hivatal a czím 
mellé «réexpedié», «utánküldve», «nachgesendet» ki
fejezések valamelyikét írja és ezt a díjazandó szavak 
közé számítja.

Postán ajánlva (jele PR — poste recommandée). 
Ha a feladó kívánja, távirata az utolsó távirdaáilo- 
másról a rendeltetési helyre postán ajánlva továbbít- 
tatik s ezért a belföldi forgalomban 25 fillért más 
forgalomban 50 fillért fizet.

Küldötte: fizetve (jele Xp. «=• Exprés payé). Ha a 
czímzett nem lakik távirdahivatal székhelyén, a fel
adó kívánhatja azt, hogy a távirat az utolsó távirda- 
állomástól küldönczczel lovábbíttassék. A továbbítás 
valamelyik módját a feladó a czim elé feljegyezni 
tartozik. A postával közönséges levélként való továb
bítás díjmentes, ellenben a küldönczczel való továb
bításért a belföldre szóló táviratok után a feladásnál 
1 korona küldönezdíj fizetendő. Küldőnczös táviratok
nál az utolsó távirdahivatal mindig a «Magyar korona 
országainak helységnévtára» alapján választandó meg. 
Eltérés esetén a felvevő hivatal a táviratezímet he- 
lyesbíttetni. vagy helyesbíteni tartozik.

Syilva kézbesítendő távirat (a jele RO. — Re
metire ouvert). Az ilyen távirat lezáratlanul kézbe- 
síttetik.

Saját kezéhez kézbesítendő távirat (jele Mp.). 
Ilyen táviratot csakis a czímzett vehet át.

Poste restante (Píi.) és teleyraphe restante (TR.) 
táviratok.

Az elősorolt jelzések a távirat feladása alkalmával 
zárjel közé a czím elé Írandók.

Az osztrák és boszniai forgalomban a czímzett is 
fizetheti a küldönczdíjat, ezt a feladó «Botéival jelzi. 
De ha a feladó kívánja fizetni, a küldönezdíj fedezésére 
bizonyos összeget tartozik letenni. A kézbesítő hivatal
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értesítés« után a letétből a kifizetett küldönczdy levona- 
tik és a fenmarndó összeg feladónak visszafizettetik.

A külföldi forgalomban a küldönczdijat, ha a Távirda- 
Tarifák-ban ki van tüntetve, feladónak kell fizetnie, 
különben úgy a feladó, mint n czímzett fizetheti. 
Ha a feladó kívánja fedezni az ismeretlen küldönc/.- 
dijat, ennek biztosítására letétel kell adnia.

Díjazás tekintetében a táviratok európai és Európán 
kívüli díjrendszerbe vannak sorozva. Az európai díj
rendszer magában foglalja az összes európai államo
kat, valamint Algíri, Tunist. Tripolis!, Azon és Kanári 
szigeteket, Afrika nyugati partjain fekvő franczia, né
met és portugál gyarmatokat, Afrika északi partjain 
tevő spanyol birtokokat, orosz Kaukázust, ázsiai Tö
rökországot és más Európán kívüli területeket, me
lyeket az illető távirdnigazgatások ezen díjrendszer
hez tartozóknak nyilvánítanak.

A díjak kiszámítása mind a két díjrendszernél a 
táviratban foglalt szók száma alapján történik, oly- 
formán, hogy a szavak számát a szódíjjal szorozzuk. 
Az európai díjrendszerhez tartozó államoknál az így 
nyert szódíjhoz még az úgynevezett alapdijat hozzá 
kell adni, a mi 60 fillért tesz ki.

A magyar korona területén, a magyar-osztrák, ma- 
gyar-bosznia-herczegovinai, magyar-német, magyar
szerb forgalomban azonban alapdíj nem szedetik.

Mindaz, a mit a feladó táviratába beír. a díj meg
állapításánál számításba jön. — Hiányjellel szétvá
lasztott vagy kötőjel által összefoglalt szók különálló 
szóknak számíttatnak. Minden különálló betű avagy 
számjegy, aláhúzás, /-írjei, idézőjel egy szónak véte
lik. ügy az európai, mint az Európán kívüli díjrend
szerben egy szó hosszának a vóghatáru lö betűben 
és 5 számjegyben van megállapítva. A számjegyek közt 
előforduló pontok, vesszők, törtjei, úgyszintén a szá
mokhoz tartozó betűk (5-ik) számjegynek számitta- 
tik. A szavaknak a nyelvszokással ellenkező egybe- 
írása nincs megengedve (pl. zuhause, nachhause, két- 
két szó). Kómái számok nem táviratozhatók.minélfogva 
ezek így Írandók : római 2. és ez két díjszónak vétetik.
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A lávirdsi díj belföldre. Ausztriába és Bosznia- 
Ilerczegovinába, továbbá Szerbiába és Németországba 
10 szóig GO fillér, azontúl szaván kint 6 fillér. A bolyi for
galomban 20 szóig 40 fillér, azontúl szavankint 2 fillér.

Külföldre a szódíj az egyes országok szerint a kö
vetkező :
Belgium. _  _  _  _  _  ál fillér.
Bulgária _  __ _ _ _ 16 •
Dánia 21 «
Francziaország . . . . . .  16 «
G ü m lU r _  38  t
Görögország I. Szárazföld 11 »

2. Corfu -  . 26 «
8. Más s z i g e t _. ... 44 i

Luxemburg _  . _  _  _ _  21 «
Malta ■
Montenegro 9 •
Nagy-Britannia   26 •
Németalföld _  . _  19 «
Norvégia ........  ... ... 32 «
Olaszország (Magyarország tengerparti állo

másaitól Olaszországnak a l’o, Ticino és 
a Lago Maggiore által határolt részébe) S

Olaszország általában 16 •
Oroszország 24 •
Portugália _  _  _  _  . _ 33 ■
Románia 9 «
Spanyolország . 28 *
S váj ez . _  _  _  „  '.♦ «
Svédország 84 •
Törökország: európai 28 «
Amerika New-York városába 170 •

A ki táviratáról vevénvt kivan. 10 fillért fizet.
A hatóságoknak, hivataloknak és bíróságoknak szóló
táviratokra, ha a tartalom bélyegkoleles. tartozik- a 
feladó pénzügyi bélyeget is adni. Ezen körülmény 
«I koronás bélyeg adatott* jelzéssel a czimzettnok 
tudomására hozatik. E négy szó a díjazásnál nem jó 
számításba.
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Bélyej|ill<»lék
a/ 1881: XXVI. t.-cz, 3. §. sz<»i*i11(. 

I. Fokozni.
a! váltóknál; b) váltókhoz hasonló kereskedői utal
ványok es kötelezvényeknél: <•) nyilvános hitel- 
intézetek adósleveleinél, lm nem szólnak három hó
nál hosszabb időre.

150 koronáig '10 kor.
150 kor. felül :ä)0 « — 20 «
300 . . 45«X> . —-10 «
•jOU * « 900 . —-60 «
90o . i 1200 . —-80 .

1200 « « 1500 . 1 — «
1500 . « 1800 . |-20 .
1800 . « 2100 . 1*40 «
*100 , . 2400 « 1-60 .
*400 . « 2700 « ISO .
*700 « « :XXK) . 2 — .
3000 . , (XXX) . 1— ,
•WOG • « 9000 . )»’— .
9000 . . 12000 . 8'— ,

1*000 . « 150G0 « 10*— .
15000 « . 18000 « 12'— .
1S000 « « 21000 « 14-
*I0(X) « « 2-1000 f 'Hl-
24000 . • 27(XX) . 18— .
27000 i . 90000 , 20

s így tovább minden 3000 kor.-tól *  kor.-val több; 
a 3000 koronánál kisebb maradványösszeg teljesnek 
lévén tekintendő.
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II. Fokozat.
Nyugtáknál és jog i okmányoknál (jogi üzletekről 
szóló okmányok), melyek nem tartoznak sem az !., 
sem a III. fokozat alá.

40 koronáig —*14 kor.
40 kor. felül 80 ■ — 26 «
80 t . 120 « --38 •

120 « « 200 « -  -04 •
200 • « 400 • 1 '96 •
400 i « G00 « 1-88 •
000 « t 800 « 2-50 •
800 • . 160O « 5-— ■

1600 « « 2400 i 7*60 •
2400 . . 3200 « 10—  .
3200 « . 4000 * 12-50 «
4000 « • 4800 « 15*— «
4800 « « 0400 « 30—  «
(>400 i « 8000 t 25*— .
8000 « « 9600 « 80—  •
9600 « • 11200 t 85*-- «

11200 • • 12800 « 40—  •
12800 « « 14400 « 45*— «
14400 . . 16000 • 50-— «

16000 koronán túl minden 800 kor. után 2 kor. 50 till. 
illeték-töliblel fizetendő; ra égj egyeztetvén, miszerint 
800 koronánál csekélyebb maradvány-összeg teljesnek 
tekintendő.

I I I .  Fokozat.
a) verés-, csere- és szállítási szerződéseknél, ingó 
vagyonnál; b) minden egyéb, csak pénzadósságot 
nem illető enged ményezéseknél; c) szolgálati 
szerződéseknél;  d) nyugtáknál s száimorsjátéki 
nyereségeknél; e) Ígérvényeknél: f) kötelezvé
nyeknél; és g) rés: vény társulatok szerződéseinél.

20 koronáig —*14 kor.
20 kor. felül 40 « — *24 «
40 * . 60 < —*88 «
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450 kor. felül I0U koronái* -64 kor.
100 « • 200 . 1-26 «
200 t « 300 » 1-88 «
300 « < 100 « 250 «
•100 « « 800 . 5 — «
800 . • 1200 « 7-50 «

1200 • t 1600 . 10.— •
1600 • « 2000 • 12-50 «
2000 « . 2400 • 15— .
2100 « « 3200 . 20 '- .
3200 « . 1000 • 25-— •
4000 « « 4800 • 30’— «
4800 « t 5600 « 35*— •
5GOO « « G400 « 10-- «
6100 . . 7200 . 4Ö-— «
7200 • « 8000 « 50*— •

8000 koronán túl minden 100 kor. után 2 kor. 50 üli. 
illeték-többlet fizetendő; megjegyeztetvén, miszerint 
400 koronánál csekélyebb maradvány-összeg teljesnek 
tekintendő.
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