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I I. ÜNNEPEK ÉS EGYETEM I SZÜNETEK.
v o v

Januárius. | Április.
1 5 Karács, és újévi 2 Vasárnap

szünet 9 Virágvasárnap
6 Vízkereszt 9 -1 9  Húsvéti szünet
8 Vasárnap 11 Nemzeti ti. (hivat.)

15 Vasárnap 1G Húsvét vasárnap
22 Vasárnap 17 Húsvét hétfő
29 Vasárnap 23 Vasárnap

30 Vasárnap
Februárius.

2 Gyertyaszentelő Május.

5 “ r ony 7 v ^ " » p
12 Vasárnap J3 Egyel, újjáalakít, a.
19 Vasárnap Vasárnap
26 Farsangvasárnap ?! Y SSyL niiirtiu ,
27 28 Farsangi szünet | j

Márczius.
. . .  . , Június.
1 Hamvazószerda;

szünet. 4 Pünkösdvasárnap
5 Vasárnap 5 Pünkösdhétfő

12 Vasárnap 6 Pünkösdi szünet
15 Nemzeti ünnep (nem 8 Koronázási emlékű.

hivatalos) II Vasárnap
19 Vasárnap 15 Űrnapja
25 Gyümölcsoltó Bol- 18 Vasárnap

dogasszony 25 Vasárnap
26 Vasárnap I 29 Péter és Pál
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Július. Október.
« . . .  1 Vasárnap
•i Vasárnap 4 Király nevenapja
9 Vasárnap 8 Vasárnap

}y Vasárnap 15 vasárnap
2 Vasárnap 22 Vasárnap

I 30 Vasárnap ^  29 Vasárnap
"3c

. . 5 November.Augusztus. w
& 1 Mindszentek

6 Vasárnap 7  2 Halottak napja
13 Vasárnap ' 5 Vasarnap
15 Nagy-Boldog- 2 Vasarnap

asszony I9 Vasarnap
18 Király születés- 20 Erzsébet királyné

napja . requieme
20 Sz. István napja 29 Vasárnap
27 Vasárnap 29 Mária lerezia rc-

quieme

Deczember.
Szeptember.

3 Vasarnap
_ „  , 8 Boldogasszony fo-
3 Vasárnap gantatása
8 Kisasszony napja 10 Vasárnap

10 Vasárnap 17 Vasárnap
11 Erzsébet királyné 23-31 Karácsonyiszü-

requieme net
15 Veni sancte és meg- 24 Vasárnap 

nyitó ünnep 25 Nagykarácsony
17 Vasárnap 20 István I. vértanú
24 Vasárnap 31 Vasárnap
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g £ p | II. 1911-1 KI N A PTÁ R  ;̂ T

JANUÁRIUS

1 Vas. Újév. Az Irodaátalány i. részi. c*.

2 Hétfő 1
ä

3 Kedd >___ __  ........................
‘3

4 Szerda í
íj A dékáni láttainozásutolsó napja. Az index bcnyuj-

5  C sü t. *  tása a quaesturaban. félévvégi egyez«, végett.

6 Pént. VükemzL Az i. félév vége.

7  SzOIUb. A II. félév kezdete._____________________^

8 Vas. 35---------- •£
'J I  lé tfő  |

10 Kedd |_ _. . . . . .  2  ..............  • .....................................

11 Szerda 1
*s

12 Csüt. *
................ I " “
13 Péntek |

14Szomb. ______________ _________________II

G
15 Vas.



16 Hétfő § 1............... ~ « ...............
17 Kedd |:

S |  A tandíjmentesség folyamodványok benyujtá-
18 Szerda <5 rinak határain*. ....... ...........

19 Csüt. §
l a

20 Péntek ;= |

21 Szomb. ^________________________________L

22 Vas.

2 3  HétfÖ  A* előadások kezdete.
A tandíjmentesség! kérvények elintézésének ha-

24 Kedd .* tárnapja. ........
« A tandíjmentességért folyamodók értesítésének

25 Szerda l a  határnap) •
c

2Ö C sitt. |  ______ ____________________
£  A rendes időben beiratk. utólagos beír. és töri.

27 Péntek határnapja.......... .....................................
A tandíjmentességért folyamodók beiratkozásá-

28 Szomb. nak határnapja._________________________

29 Vas.

30 Hétfő

31 Kedd

[ŐgDl____  JANUARIUS ________
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g £ p l__________f e b r u a r iu s __________

. c  . Alapítványi kamatok felvétele. Hirdetett elő-
1 bzercla adások visszavonásának határnapja.

2  C sü t. Gyertyaszentelő lioldonasszony.

3 Péntek

4 Szomb.__________________________________

5 Vas.

6 Hétfő )

7 Kedd

8 Szerda

9  Csüt.

10 Péntek

11 Szomb.__________________________________

12 V as .

13 Hétfő

14 Kedd

15 Szerda 

16Csüt.
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i? Péntek

18 Szonib. Rea ; „ r Pg:dcMylycl vaiá u,őiagos * * * * *

19 Vas.

20 Hétfő
, . . Rectori cnge<lélylycl utólagosan beiratko21 Kedd ■* zók tanári alíiráaának utolsó napja. '

re
22 Szerda ^

, N ----- -------  * ---
23 Csüt. I............... C ...03
24 Fenlek H

25 Szonib._________________________________

26 Vas. I:iirf,aiii:vasáimir.

27Hétfő I f i
( -------------------------------

oo I ” » Húshagyó. Rectori eng. utólagosan beiratk.
2o Kedd 1 — utólagos collegiuni-fölv. és töri. határnapja.

)

e g a l__________FEBRUARIUS__________fc® 3

9



| C 0J I___________ MÁRCZ1US _________ [e g a l

1 Szerda Hamrazá. __•

2  C siit.

3 Péntek

4 Szomb.___________________________________

5 Vas.

(3 Hétfő

7 Kedd

8 Szerda *

9  C siit.

10 Péntek

11 Szomb._________________

12 Vas. ......... .....................

13Hétfö
Az indexeknek a  quaestorában való benyújtási

14 K edd határnapja félév-cleji egyeztetés védett.

15 Szerda

lecsüt.
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17 P én tek

IS S z o n ib .____________________________________________

19 Vas.

20 Hétfő

21 K edd |--------  - -3
55

22 Szerda jj

23 C sü t. |

24 P én tek

25 S z o m b  Gyümölcsoltó fíoUtoKaxszony.______________

26 Vas. ...........................................

27 H étfő

28 Kedd

29 S zerd a

30 C süt. ?

31 P én tek  a pályamunkák b«oyd|jásAnak .........

ló g n i________ _ jv \ Arczius___________la £ a |

ii



1 Szomb.______________________________

2 Vas.

31 létfő

4 Kedd

5 Szerda

6  Csiit. )

7 Péntek

8 Szomb._________ ______________

9 Vas. Virágvtisáriitip.

tOHétfő

1 1 K edd ^  Nemzeti ünnep.
C

12 Szerda 1
*o

13 Csiit. áj NagycsütörtOk.
X

14 P én tek  Nagypéntek.

15 Szomb. Nagyszombat.

16 Vas. íhisvetvasár/iap.

12

g £ p  1___________ ÁPRILIS____________!□£□



17 Hétfő c Húsvéthétfő.
N

18 Kedd »

19 Szerda I
AM. Tud. Akadémia könyvjutalmára ajánlás20 Csitt. határnapja.

21 I'élitek

22 Szomb.___________________________________

23 Vas.

24 Hétfő

25 Kedd ------O _
26 Szerda..........  a ..............................................
27 Csüt. I...................  e  - ____ __________________________________

—
28 Péntek

29 Szomb-1_________________________________ ö

30 Vas.

Q£p |___________ ÁPRILIS_____________ | cQp
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g £ a l_____________ MÁJUS_____________ | q2 p ]

1 Hétfő

2 Kedd

3 Szerda

4 Csüt.

5 Péntek )

6 Szomb.________________________________

7 Vas.

8 Hétfő

9  Kedd 

Hl Szerda

11 Csüt.

12 Péntek
n c , n m u  Az «Ryctcm újjáalakil.is.1n.ik ünnepi. _13 b/.Onib. a p.llv.idijak kioiweläM._______ ________ *

14 Vas.

15 Hétfő

16 Kedd
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17 Szerda

18 Csiit.

19 Péntek

20 Szóm b.___________________________________

21 Vas.

22 Hétfő ■* ........  .......

23 Kedd S*

24 Szerda

25 Csüt. Áldozó csütörtök.

26 Péntek | 45 Sí
• -----------------í C N ----------£ >

27 Szomb. H________________________________

28 Vas.

29Hétfő 

30 Kedd
Az előadások befejezése. Szabályzat kiegészlté- 

01  CvorHa sír« vonatk eseti, kari javast Rect. való be
j t  o z tr u a  térj. hálám. Májusban a magántanárok jutal

mazása Ügyében kiküldött bizottság egybe- 
hívandó. Oyógyszerészhallg. fölhív, vegytani és 
növénytani elővizsgálatra jelenik.

15
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, ^  Indexaláírások kezdete. Dékánválasztás. Alapítv.
1 LSlit. kamatok fölvétele.

2 Péntek

3 Szomh.__________________________________>

4 Vas. = Pünkösdvasárnap.
..............—  —  a .................... . ..........................................  - - - - ...............N
5 Hétfő j] Punkosd lu'lju.

6 Kedd £

7 Szerda

8 Csüt. Koron, emlékünnep. Rectorvátasztds.

9 Péntek

10 Szomb.___________________________________

11 Vas.

12 Hétfő

13 Kedd
*

14 Szerda

15 Csüt. Űrnapja. Budán körménél
. lövő félévi tanrend Rectorhoz terjesztésének

1G P etitek  határnapja.

c ® 3 l____________ JÚNIUS____________ |~c®a|
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17 Szomb.________________________________ _

18 Vas.

19Hétfő ...................................................... c

20 Kedd

21 Szerda 

22CSÜ1.

23 Péntek

24 Szomb. ____________________________

25 Vas.
A tanév véső. Dékáni indcxlátlamozás utolsó

26 Hétfő nárp. ..

27 Kedd

28 Szerda

29 Csut. Péter és Pál.
A külföldi félévek beszámításáról szóló össze 

OA PAiifok' sítelt évi jelentés Rectorhoz átteendó. Június
o v i  í r n i*  hóban a statisztikai kimutatások a Rectorhoz 

beküldendők.

\c®a\____________ JÚNIUS_____________|c®3~l
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I i=0 =i 1_____________ JÚLIUS ' [cfrp l

. o  ^  . V. Fcrdinánd requiemc. Dolatiók IL részi, föl-
1 oZOinP. vétele. Az irocl.i/ilnl.lny II, részlete esedékes.

2 Vas.

3 Hétfő )

4 Kedd

5 Szerda

6  Csüt.

7 Péntek

8 Szomb.

9 Vas.

10 Hétfő

I I Kedd

12 Szerda

13 Csüt.

14 Péntek

15 Szomb.___________________________________

16 Vas.

18



i7 Hétfő 

is Kedd

19 Szerda C

20 cetit

21 Péntek

22 Szomb.__________________________________

23 Vas.

24 I lé tté

25 Kedd

26 Szerda ®

27 Csűt

28 Péntek

29 Szomb.__________________________________

30 Vas.
Ä II. félévben beirt ösztöndíjas hallgatók név-

31 Hétfő sora fölterjesztendő. A jövő félévre fölvétetni
óhajtó nők kérvénye beadásinak határnapja.

g £ n |____________ JÚLIUS_____________ fc® 3
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1 K edd Alapítványi kamatok fölvétele.

2 Szerda 5

3 Csüt.

4 Péntek

5 Szotnb. _________________________________

6 Vas.

7 Hétfő

8 Kedd

9 Szerda

10 Csüt. r

11 Péntek

12 Szom b,___________________________________

13 Vas
—  - .......... — ............“f ...................... —   — * —..............1

14 Hétfő

15 Kedd /fofy-Bddoßastzony.

16 Szerda

q £ p l__________A U G U S Z T U S ______ |o£p
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n c sü t. ...........................................5.
Király Ó Frlséf-e sztiteUsnapja. .Mise a budai

18 Péntek Máfyás-templőnJbaa

19 Szórni)._________________________________

20 Vas. Szt. István napja. Budán könnenet.

21 Hétfő

22 Kedd ........... •.....................

23 S z e rd a

24 Csiit ö

25 Péntek

26 Szonib.____________________________ _____

27 Vas.

28 Hétfő........................................... ...................

29 Kedd ....................................................................

30 Szerda
„  A nyári szünet vice. a

31 Csiit. A dékáni hivatal átadás.-).................................__

{□ g a l__  AUGUSZTUS__________ [cg P
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> Péntek Az É l - t t  t o f r  kezdete.

2 Szomb. ________________________________

3 Vas.

4 Hétfő |
m

5 Kedd «
..............  1 ................  .............................
6 Szerda \

7 Csüt. | f
■ ................................ ................................... ................................ ...................

2
8 P é n te k  £  á'/m;.nsc..;ív /n//yVf.

«5
9 Szomb. , g _____________________________

10 Vas.
Erzsébet királyné rcquieme a budai Mátyás* 

1 1 HettO templomban.
A tandijincntcsségi folyamodványok benyújtási- 

Íz  K edd nak határnapja.

13 Szerda *2
.............. l í a
14 Csüt. | |

lő Péntek • Veni Sancte és megnyitó ünnep.

16 Szomb. Az clOadások kezdete.__________________ _

la S ftl_________ SZEPTEMBER_________ |c ffP
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17 Vas.
I r t t l . . . .  A tandíjmentesség! folyamodványok elintézésé
i n  H étfő nek h.uárnapja._...............

n  A tandíjmentességért folyamodók értesítésének
19 Kedd határnapja.

20 Szerda
.  A tandíjul-éit foly. beír. és a rendes időben beir.
21 L silt. utólagos tanári beír. és tori. határnapja.

2 2 Péntek •

23 Szomb.___________________________________

24 Vas.

25 Hétfő

26 Kedd |
5

27 Szerda g

28 Csüt. Hirdetett előadások visszavonásának határnapja.
5-

29 Péntek
A Klamarik- és Szőnyi P.-ösztöndíj kihirde-

30 Szomb. lésének határnapja._____________________ ^
Szeptember közepén magántanári képviselők

választása.

q £ p  1__________SZEPTEMBER_________ |a £ P
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1 Vas.

2  Hétfő

3 Kedd
. . Király Ó Felsége nevenapja. Mise a budai Mátyás

4 S zerd a  templomban. Szünet.

5 Csiit

6  P én tek

7 Szomh._______________________________

8  Vas. 5
Katonai szolgálatból jövök tanári beírásának 

í) H ello  határnapja.

10 Kedd

11 Szerda
Katonai szolgálatból jövők tandfjnicnt. folya- 

1 i  („Süt mód ványainak elintézési határnapja.

13 Pén tek

, . _ , Kcctori engedélylyel való utólagos beiratkozás
14 Szonib. határnapja._____________________

ló Vas.
Az indexek egyeztetés vegeit való benyújtásának 

If'i HótfA iHtámapia. Katonai szolgálatból jövő tandijm.
tolyamodók beiratkozásának határnapja.

24
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17 Kedd
■ Katonai szolgálatból Jövök utólagos tanári beír.
18 Szerda és töri. határion >

1‘iCsiit.

'<) P é n te k  Imrc-Rcscta-ösztöndíj kihirdetésének határnapja.

21 S z o m b . _______________________________

22 Vas. o

o*i uA tin 1 Rectori engedélyivel beiratkozók utólagos tanári 
—' t ie iro  beír, és törléseinek határnapja.

24 Kedd ■*

25 Szerda £  Kélév-clcji egyeztetési határidő.

26 Csüt. |

27 Péntek

28 Szomb.

29 Vas.

30 Héttő )
Az I. félévben beírt Ösztöndíjas halig, névsorá-31 Kedd nak fölterjcszt. határnapja.

l^S P ]_________ OKTÓBER ____________ [ d2p 1
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1 Szerda Mindenszentek.

2  Csíit. H alo ttak  napja. Szünet .

3 Péntek

4 Szomb.___________________________________

5 Vas.

6 1 ‘étfő

7 Kedd

8 Szerda

9 Csiit.

10 Péntek

11 Szomb.___________________________________

12 Vas.

13 Hétfő r-

14 Kedd
,  A iövó félévi tanrendnek a Rcctorhoz való bc-

15 Szerda terjesztési határnapja.

16 Csüt.

c 0 a l__________ NOVEMBER___________fc®b
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17 Péntek

18 Szomb.

19 V as . Néhai Erzsébet királyné ik-vc napja.
Requiem az egyet, templomban néhai Erzsébet ö.20 Hétfő királynéért Szünet. •

21 Kedd *
flfl

22 Szerda ti. . . . . . . . . .  \tD.............................. . . .  . . . . . . . . --- . . . . . -----

23 Csüt. I
------ - - - ---------- C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24 Péntek

25 Szomb.___________________________________

26 Vas.

27 Hétfő

28 Kedd
„  .  . Mária Terézia királyné requieme az egyetemi .29 Szerda tmplombap. Signet. 3

30 Csüt.
Gyógyszerészhallgatok physikai vizsgálatra je

lentkezéshez íclhivamlók.

C 0 3 1__________ NOVEMBER__________ |c 0 3
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1 Péntek Alapítványi kamatok fölvétel«.1.

2 S z o m b . ____________________________

3 Vas.

4 Héttó

5 Kedd

6 Szerda .......................... ®

7 Csiit

8 Pént. Boldogasszony /«gajiftf&a.

9 Szomb.___________________

Iü Vas.

11 Hétfő

12 Kedd £  (
............... 2 ...............

13 Szerda 1K
14 Csiit. |

. . .  «« —

15 Péntek

16 Szomb.___________________________________
28

c031__________ D E C Z E M B E R ______ jc g o



17 Vas.

18 Hétfő

19 Kedd
on Az előadások befejezése és az indexaláírások
2U Szerda kezdete. ®

21 CsÜt.

22 Péntek

23 S/omb.

24 Vas.

25 Hétfő = Nagy Karácsony.
V>

26 Kedd > István /. vírtantL

27 Szerda -2
%-

28Csüt. I  C
■e

29 Péntek 2

->A c „__ . A jövő (élévre fölvétetni óhajlő nők c határidőin
du SZOIllD. nyujtliatják be kérvényeiket a dékáni hivatalban.

31 Vas.

I q s e I PECZEMBER______[cgp
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. III. VALLÁS-
ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISTERIUM.

Vallás- és k ö zo k ta tá sü g y i m in is te r :  

Nagyméltóságú gróf Zichy János.

Á lla m titk á ro k :

1. Molnár Viklor (administrativ).
2. Náray-Szabó Sándor (administrativ).
3. Balogh Jenő (politikai).

E g ye tem i ü g y o sz tá ly :

Tóth Lajos, min. tanácsos.
Gopcsa László, min. osztálytanácsos.
Nagy Árpád, min. titkár.
Huszka Jenő, min. s.-titkár.
Sál József, min. fogalmazó.
Ányos István, min. segédfogalmazó.

□ □ □
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IV. EGYETEMI TANÁCS ÉS HIVATALOK
az 1910/11. tanévben:

R ector M a g n ific u s  :

Gcncrsicli Antal, udv. tanácsos.

P ro re c to r:

Sághy Gyula, udv. tanácsos.

D é k á n o k :

Hanuy Ferencz Tangl Ferencz
Doleschall Alfréd Békefi Rémig.

Prodékánok:

Mihályfi Ákos Liebermann Leó
udv. tanácsos

Magyary Géza Szinnyci József.

Rectori hivatal:

T a n á c sje g yzö : Margitai Antal, kir. tanácsos. 
F o g a lm a zó k :  Erdélyi Gyula, Dunay Jenő, Beller 

János.
I k ta tó :  Mészáros Károly.
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Q uaestura:
Q uaestor: Nickmann Ottó.
E llen ő r: R. Vozáry Gyula.

Egyetemi könyvtár:
Ig a zg a tó :  Ferenczi Zoltán.
Ö rö k :  Kudora Károly, Dcdck Crescens Lajos. 
T isz te k :  Tetzel Lörincz, Barbul Jenő, Hóman Bálint, 

Czeke Marianne, Pastciner Iván.
K iseg ítő  t is z te k :  Grósz Géza, Fiáth Károly, Wald- 

bauer Ilona.

Gazdasági h ivatal:
H elyettes ig a zg a tó :  Ascher István, vk. miniszteri 

számtanácsos.
G o n d n o k : Galambos Ede.
M ű sza k i fe lü g y e lő :  Rozinay István.

□ □  □
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V. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR.

Nyilvános rendes tanárok :

P. Thewrewk Emil, I. Lovas-u. 18.
Lengyel Béla, Vili. Múzeum-körűt 10.
Török Aurél, IX. Csillag-u. 4.
Fröhlich Izidor, VI. Eötvös-u. 26/c.
Medveczky Frigyes, IV. Szép-u. 3.
Beöthy Zsolt, VII. Erzsébet-körút 9., New-York-p 
Pauer Imre, V. Kálmán-u. 25.
Ballagi Aladár, IX. Kinizsi-u. 29.
Simonyi Zsigmond, IV. Ferencz Józscf-rakpart 27. 
Pasteiner Gyula IV. Molnár-u. 7.
Hegedűs István, Vili. Üllöi-út 52/b.
Lánczy Gyula. VI. Nagy János-u. 17.
Hampel József, Vili. Nemzeti Múzeum.
Asbótli Oszkár II. Bimbó u. 28.
Szinnyei József, II. Bimbó-u. 24.
Krenner J. Sándor, Vili. Nemzeti Múzeum. 
Marczali Henrik, Vili József-körút 59.
Koch Antal, II. Corvin-tér 6.
Fejérpataky László, Vili. Nemzeti Múzeum.
Pecz Vilmos, VII. Damjanich-u. 25.
Eötvös Loránd báró, VIII. Eszterházy-u. 3. 
Margalits Ede, Vili. Gyöngytyúk-u. 12.
Békefi Rémig, Vili. József-u. '4.
Beké Manó, II. Bimbó-u. 26.
Entz Géza, Vili. Tisza Kálmán-tér 10.
Fináczy Ernő, I. Alkotás-u. 7/a.
Mágocsy-Dietz Sándor, VIII. Illés-u. 25.
Alexander Bernát, IV. Ferencz József-rakpart 27.
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Petz Gedeon, I (Vár) Úri-u. 42.
Kövcsligethy Radó, VII. Thökölyi-út 62.
Ricdl Frigyes, VI. Andrássy-út 82.
Goldziher Ignácz. VII. Holló u. 4.
Klupathv Jenő, VII. Rottenbiller-u. 33.
Angyal Dávid, II. Retek-u. 37.
Haraszti Gyula, Vili. Múzeum-u. 5.
Winkler Lajos, Vili. Múzeum-kőrút 4.
Czirbusz Géza, IV. Kegyesrendiek háza.

Czímmel és jelleggel fölruházott nyilv. r. tanár:

Lóczy Lajos, Vili. Baross-u. 13.

Nyugalmazott nyilv. rendes tanárok:

llatala Péter, II. Zivatar-u. 14.
Vámbéry Ármin, IV. Fcrencz József-rakpart 24. 
Mavr Aurél, VII. Nyár-u. 25.
Heinrich Gusztáv, V. Akadémia-u. 2.
Ciocan János, VII. Király-u. 13.
Scholtz Ágoston, Veszprém.

Nyilv. rendkívüli tanárok:

Kuzsinszky Bálint, Vili. Cseprcghy-u. 2.
Zambra Péter, VI. Nagy jános-u. 7.
Lörenthey Imre. X. Héderváry-u. 37.
Yolland Ártúr B , IV, Régi pósla-u. 1.
Buchböck Gusztáv, V. Lipót-körút 27.
Sicgescu József VII. Alpár-u. 6.

Czimzetes rendes tanár:

Kármán Mór, II. Bimbó-u. 10.
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Czimzetes rendkívüli tanárok:

Ferenczi Zoltán, IV. Ferencziek-tere 5.
Mahler Ede, IX. Ferencz-körút 24.
Thirring Gusztáv. 1. Karátsonyiu. 15.
Kégl Sándor. Szentkirályi-puszta, u. p. Laczliaza. 
Vári Rezső, II. Krisztina-körút 31.
Kőnek Frigyes, II. Zsigmond-u. 9.

Magántanárok:

Bánóczi József, VII. Király-u. 99.
Mangold Lajos, I. Márvány-u. 2.
Bokor József, I. Atlós-u. 1/b.
Daday Jenő, Vili. József-körút 4b.
Kunos ígnácz, V. Lipót-körút 13.
Vángel jenö. I. Györi-út 13.
Demcczkv Mihály, 11. Nyúl-u. 15.
Négyesy László. Vili. Föherczeg Sándor-ter 4. 
Csuday Jenö. 111. I.ajos-u. 70.
Bugarszky István. VII. Damjanich-u. 54.
Horváth Cyrill, IV. Föreáliskola.
Filarszky Nándor, I. Budafoki-út 13.
Suták József. IV. Kcgyesrendiek háza.
Acsay Antal, IV. Kegyesrendiek háza.
Áldásy Antal, I. Krisztina körút 123.
Mika Sándor, VI. Nagy János-u. 2.
Alexics György. IX. Ferencz-körut 22.
Cserép |ózsef. Vili. József-körút 50 
Patrubány Lukács, 1. Karátsonvi-u. 6.
Degen Árpád, VI. Városligeti fasor 20, b.
Melich János, Vili. Salétrom u. 9 
Hornyánszky Gyula, 1. Logody-u. 2 .
Pauler Ákos, Pozsony, jogakadenua.
Schilberszky Károly, Nagytétény. .
Hodinka Antal, Pozsony, kir. jogakadenua.
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Éber László, I. Kemenes-u. 6.
Zemplén Győző. VIII. Esztcrházy-u. 3 b.
Molnár Géza, VI. Nagy János-u. 10.
Sigmond Elek, I. Gcllért-tér 4.
Popoviciu József, IV. Nádor-szálló.
Tuzson János, I. Rezeda-u. 9.
Székely György, VII. Ilka-u. 32.
Gombocz Zoltán. VI Hunyady-tér II.
Homoródi Anderkó Aurél, II. Fő-u. 6. 
ifj. Entz Géza. Vili. Tisza Kálmán-tér 10.
Bcrnátsky Jenő, I. Márvány-u. 23.
Harkányi Béla báró, IV. Váczi-u. 42.
Steiner Lajos, II. Albrecht-út 11.
Tóth-Szabó Pál, Vili. Horánszky-u. 23.
Szinnyei Ferencz, Vili. József-u. 20.
Erdélyi Lajos, I. Györi-út 13.
Láng Nándor. I. Pauler-u. 4.
Schmidt József. VIII. Mátyás-tér 5/b.
Révész Géza, VI. Hegedűs Sándor-u, 15.
Császár Elemér. I. Pauler-u. 4.
Prinz Gyula. I. Fehérvári-út 56.
Schmidt Henrik, Debrcczen.
Mauritz Béla, VIII. Múzeum-kőrút 4.
Domanovszky Sándor, I. Attila-u. 13.
Rados Gusztáv, IX. Ferencz-körút 38.
Darkó Jenő, Debrcczen.
Gyomlay Gyula, VIII. Aggteleky-u. 8.

*

Kiss Károly, az üvegtechnikai gyakorlatoknak ministcrilce meg
bízott tanítója, VII , Danijanich-u. 25 a.

Lectorok:
Rhousopoulos Rhousos, Vili. Eszterházy-u. 20. 
Latzkó Húgó, VI. Váczi körút 51.
Sharp Montague. VIII. Baross u. 32.
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Delmár Jakab, VII. Rózsa-u. 8.
Ballcnegger Henrik, II. Mecset-ti. 8.
Hcíly Frigyes, II. Kút-u. 1 1 .
Monti Rezső, VII. Hernád-u. 54.
Morand Hűbéri, IX. Csillag-u. 2.

*
Nagy Sándor, a szép- és rondírás tanítója, X. Szabúky- 

utcza 34.

Bölcsészetkari 
intézetek és gyűjtemények:

Természettani intézet:

Ig a zg a tó : Eötvös Loránd báró.
Tanársegéd: Zemplén Győző.

Első chemiai in tézet:

Ig a zg a tó :  Winkler Lajos.
Igazgató helyettes: Buchböck Gusztáv.
A d ju n c ta s : Ekkert László.
T anársegédek: Hüttl Ernő, Rcx Sándor, Wlasits 

Károly.
Vegyésznövendékek: Schröder Gyula, Fridii Rezső.

Második chemiai intézet:
Ig a zg a tó : Lengyel Béla.
T anársegédek: Weszclszky Gyula. Telkcssy Iván, 

Bemard Ernő.
K iseg ítő  tanársegéd: Berkó József.
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Növénytani intézet és növénykert:
Ig a zg a tó : Mágocsy-Dietz Sándor.
T a n á rseg éd ek: Augusztin Béla, Szabó Zoltán. 
G yakornok  : Fucskó Mihály.
D em o n stra to r: Schweitzer József.
K ertészek: Szuhanek Gyula, Magyar Gyula.

Zoológiái és összehasonlitó anatómiai intézet és 
múzeum:

Ig a zg a tó :  Entz Géza.
A d ju n c tu s:  Gorka Sándor.
Tanársegédek: Abonyi Sándor, Manko Béla.

Mineralogiai és petrographiai intézet és múzeum:
Ig a zg a tó :  Krenner József.
T aná rseg éd : Löw Márton.
M egbízo tt ta n á rsegéd: Hűnek Emil.

Anthropologiai múzeum:
Ig a zg a tó : Török Aurél.
T a n á rseg éd : Bartucz l^ajos.

Geológiai és palaeontologiai intézet:
Ig a zg a tó :  Koch Antal.
T a n á rseg éd ek: Prinz Gyula, Vadász M. Elemér.

Érem- és régiségtár :

Ig a zg a tó :  Hampel József.

Görög philologiai múzeum:
Ig a z g a tó : Ponori Thcwrewk Emil.
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Földrajzi in tézel:
Igazgató: Kövesligethy Radó.
T anársegédek: Littke Aurél, Schwalm Amadé.

A földrajzi intézet földrengési observatoriuma:
Ig a zg a tó : Kövesligethy Radó.

Aesthetikai gyűjtemény:
Ig a zg a tó :  Beöthy Zsolt.
M eghízott g y a k o r n o k : Kéki Lajos.

Művészettörténeti gyűjtemény:
Ig a zg a tó :  Pasteiner Gyula.

Magyar művelődéstörténeti gyűjtemény: 

Ig a zg a tó :  Békcfi Rémig.

Philosophiai könyvtár:
Ig a zg a tó :  Paucr Imre.

Paedagogiai könyvtár:
Ig a zg a tó :  Fináczy Ernő.

Elméleti physikai tanszergyüjtemény:
Ig a zg a tó :  Fröhlich Izidor.

Bölcsészetkari seminariumok:
Classica-philologiai seminarium:

Ig a zg a tó :  Ponori Thewrewk Emil.
Vezető ta n á ra k :  Hegedűs István, Pecz Vilmos.
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Modern philologiai seminarium:
Ig a zg a tó :  Simonyi Zsigmond.
Vezető ta n á r o k : Szinnyei József, Petz Gedeon, Riedl 

Frigyes, Haraszti Gyula, Zambra Péter.

Történeti seminarium:
Ig a zg a tó :  Lánczy Gyula.
Vezető ta n á ro k :  Fejérpataky László, Marczali Hen

rik, Békcfi Rémig.
A d ju n c tu s :  Áldásy Antal.

Földrajzi seminarium:
Ig a zg a tó :  Kövcsligclhy Radó.

Mathematikai seminarium:
Ig a zg a tó : Beke Manó.

□ □ □

VI. BÖLCSÉSZETKARI 
DÉKÁNI HIVATAL.

D é k á n :  Békcíi Rémig, ny. r. tanár.
F o g a lm a zó : Horváth Jenő.
P ed e llu s: Gácsér Gyula (egyszersmind az iratkiad

ványok kezelője).
S za k d ijn o k : Karsay Erzsébet, irógépkezelőnő. 
S zo lg á k :  Pintér János, Horváth János, Matus János.

□ □ □
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VII. M. KIR. KÖZÉPISKOLAI TANÁR- 
KÉPZÖINTÉZET.

E ln ö k :  Eötvös Loránd báró.
Ig a zg a tó :  Pctz Gedeon.
T a n á c s ta g o k : Ponori Thewrewk Emil, Fröhlich Izi

dor, Beöthy Zsolt, Bauer Imre, Lánczy Gyula, 
Entz Géza, Fináczy Ernő.

T a n á c sje g yző : Wittmann Fercncz.

□ □ □

Vili. KÖZÉPISKOLAI TANÁRVIZSGÁLÓ 
BIZOTTSÁG.

E ln ö k :  Beöthy Zsolt.
A lc ln ö k ö k : Hegedűs István. Fináczy Ernő, Erődi 

Béla, Schack Béla.
Ü gyvezető  a le ln ö k :  Wittmann Fercncz.

□ □ □

IX. GYÓGYSZERÉSZNÖVENDÉKEK 
ELÖVIZSGÁLATI BIZOTTSÁGA.

E ln ö k :  Békefi Rémig dékán.
B izo ttsá g i ta g o k : Lengyel Béla, Mágocsy-Dietz Sán

dor, Klupathy Jenő.

□ □ □
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X. BÖLCSÉSZETKARI DÉKÁNOK
az 1871/2. tanévtől fogva;

1871/2—1874/5-ig Télfy Iván.
1875.6- ban Hunfalvy János.
1876,7 1878/9-ig Kerékgyártó Árpád.
1879/80-ban Gregus Ágost.
1880/1 1882,3-ig Kondor Gusztáv.
1883 4-1886 7-ig Lengyel Béla.
1887/8-1889/90-jg Heinrich Gusztáv.
1890,1-1894 5-ig Beöthy Zsolt.
1895 6—1896 '7-ig P. Thcwrewk Emil.
1897,8-1899,900-ig Fröhlich Izidor.
1900 1—1901 /2-ig Medveczky Frigyes.
1902 3-ban Pauer Imre.
1903 4-ben Ballagj Aladár.
1904 5 ben Lóczy Lajos.
1905.6- ban Pasteiner Gyula.
1906.7- ben Hegedűs István.
1907.8- ban Lánczy Gyula.
1908/9-ben Asbóth Oszkár.
1909/10-ben Szinnyei József.

□ □ □

XI. TELEFONSZÁMOK.

7—04. Egyetemi rectori hivatal.
91—58. Jogkari dékáni hivatal.
55—87. Orvoskari dékáni hivatal.
87 93. Régi országház.
62—03. Természetrajzi telep.
34 — 99. Vallás- és közoktatásügyi minist, (elnökség).
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138—71. Vallás- és közoktatásügyi ministerium IV. 
ügyosztálya.

31 -65. Vallás- és közoktatásügyi ministerium szám
vevősége.

8—71. Egyetemi könyvtár.
69—60. Növénykert.

150-51. Növénytani intézet.
165 -17. Gazdasági hivatal igazg. helyettes.

3—51. Főkapitányság

□ □  □
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XII. BÖLCSÉSZETDOCTORI 
SZIGORLATI SZABÁLYZAT.

Jóváhagyatott Ö cs. és ap. kir. Felségének 18!)?. évi november 2? én 
kelt legfelsőbb elhatározásává!; kiadatott a vallás- és kózokt.

m. kir. minister IS»>. évi 55.129. sz. alatt kelt rendeletével.

1. A budapesti kir tudomány-egyetem bölcsészeti, 
valamint a kolozsvári kir. tudomány-egyetem bölcsé
szet-, nyelv- és történettudományi és mennyiségtan- 
természettudományi karainál doctori szigorlatok tar
atnak és doctori oklevelek adatnak ki.

2. A ki ily doctori oklevelet óhajt elnyerni, ez 
iránti folyamodványát, melyben a szigorlat tárgyai 
(8. §) pontosan megjelölendók, az illető kar dékán
jánál nyújtja be.

H folyamodványhoz melléklendők:
a ) a folyamodónak keresztlevele, illetve születési 

bizonyítványa és íőkép végzett tanulmányait feltün
tető életrajza;

b) középiskolai érettségi bizonyítványa;
0  a szabályszerű főiskolai tanfolyam befejezését 

igazoló végbizonyítvány;
d) esetleg az egyetemi tanulmányok menetére és 

sikerére vonatkozó vagy a kérvény támogatására szol
gáló egyéb okmányok.
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3. A doctori szigorlatok feltétele, hogy a folyamodó 
valamely bel- vagy külföldi egyetem bölcsészeti (ille
tőleg bölcsészet-nyelvészet-történelmi, vagy mennyi
ségtan-természettudományi) karánál négy éven át 
mint rendes hallgató előadásokat hallgatott.

4. Az illetékes karban végzett rendkívüli, vagy más 
egyetemi karokon töltött félévek beszámíthatása iránt, 
az illetékes kar véleményes jelentése alapján, tekin
tettel a folyamodónak szigorlati tárgyaira, esetről 
esetre a vallás- és közoktatásügyi minister határoz.

5. Oly jelölteknek, kik a mennyiségtant, természet- 
tant vagy vegytant választják főtárgyul, a műegyete
men végzett tanulmányaik beszámíttatnak.

6. Kivételkép azok is bocsáthatók szigorlatra, a kik 
3—5. §§-ban megkövetelt egyetemi tanulmányokat 
ki nem mutathatják, de szakképzettségüket az illető 
tanszakkal való huzamosabb idejű foglalkozással és 
önálló vizsgálatokon alapuló irodalmi munkássággal 
igazolják.

Ily esetekben a szigorlatra bocsátás iránt az ille
tékes kar meghallgatása után a vallás- és közokta
tási magyar királyi minister határoz, kihez a folya
modó ügyiratai a kar véleményes jelentésével együtt 
hivatalból fölterjesztendök.

7. A kari dékán a folyamodót kérvényének elinté
zéséről hivatalból értesíti.

8. A doctori szigorlat az illető karban előadott 
tudományszakok közül egy fő- és két melléktárgy
ból teendő le. E tárgyakat a szigorló maga választja,
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úgy azonban, hogy az egyik melléktárgy a főtárgy 
tudományos művelésére szükséges tudományszak le
gyen.

A tárgyak csoportosítására e szabályzat függeléke 
nyújt tájékoztatást

A tárgyak csoportosítása iránt a kar, tekintettel a 
jelöltnek tanulmányaira és tudományos működésére, 
esetről esetre határoz.

9. A szigorlat alapját a doctori értekezés teszi. 
Doctori értekezésül csak oly önálló tudományos dol
gozat fogadható cl, mely a jelöltnek alapos tárgy
ismeretéről és a tudományos kutatás módszereinek 
alkalmazásában való jártasságáról tanúskodik.

10. A doctori értekezés tárgya a jelölt főtárgyából 
veendő.

11. A folyamodó az értekezést kinyomalva 100 pél
dányban a kari dékánnál nyújtja be, ki azt két szak
előadónak adja ki megbirálás végett. (L. a 17. § )

12. A bírálók az értekezésnek tudományos értéké
ről írásbeli véleményes jelentést terjesztenek a kar 
elé, mely ezek alapján határoz az el- vagy cl nem 
fogadás iránt.

13. Ha az értekezés visszautasíttatik, a jelölt csak 
egy év múlva nyújthat be újra doctori értekezést.

Eltérő vélemények esetében a bírálók meghallga
tása után a kar határoz.

14. A doctori értekezések elfogadása után a jelölt 
szóbeli vizsgálatra bocsáttatik.

15. A doctori vizsgálatok nyilvánosak. A kari dékán
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a vizsgálat idejét néhány nappal előbb a fekete táb
lán kihirdeti.

16. A vizsgáló bizottság elnöke a kar dékánja, 
ennek akadályoztatása esetében a prodékán. Ha a szi
gorló által választott tárgyak két tudománykar körébe 
esnek, annak a karnak dékánja elnököl, melynek 
körébe a szigorlat főtárgya tartozik.

A vizsgáló bizottságnak az elnökön kívül legalább 
kél és legfeljebb négy tagja van.

17. Mint bírálók és vizsgálók az illető szakok ren
des tanárai működnek.

Ha valamely tanszaknak több rendes tanára van, 
ezek váltakozva működnek. Ily rendes tanárok híjá
ban vagy akadályoztatásuk esetében az illető szak 
rendkívüli tanárai, illetőleg ha a helyettesítés szük
ségesnek mutatkozik, a rokon szakok tanárai mű
ködnek.

18. Az elnök megnyitja, vezeti s a bizottság bele
egyezésével bezárja a vizsgálatot; a jelölthöz kérdé
seket intézhet és az eredmény megállapításánál véle
ményét előadja.

A vizsgálók a szigorlat minden tárgyából intéz
hetnek kérdéseket a jelölthöz.

19. A jelölt a szóbeli vizsgálatnak minden egyes 
tárgyából a tudományos vizsgálódás főeredményei- 
nck alapos ismeretét tartozik igazolni, a főtárgyból 
ezenfölül a szakirodalomnak beható ismeretét és a 
tudományos kutatás módszereinek önálló alkalma
zásában való jártasságát is.
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20. A szóbeli vizsgálat mind a három tárgyból 
egyszerre teendő le.

21. A szóbeli vizsgálat két óráig tart. Egy óra a 
főtárgyra, egy óra a két melléktárgyra fordítandó.

22. A vizsgálat eredményét a bizottság szótöbb
séggel állapítja meg. A szavazatok egyenlő megosz
lása esetében az elnök szavazata dönt.

23. Ha a vizsgálat a bizottságot kielégíti, az ered
mény megjelölésére a következő osztályzatok hasz
nálandók: summa cum laude, cum laude, rite.

24. Ha a vizsgálat nem sikerül, a jelölt csak egy 
félév múlva tehet az összes tárgyakból újra szóbeli 
vizsgálatot.

Ha az ismétlő vizsgálat sem elégíti ki a bizottsá
got, a jelölt egy év múlva még egyszer, utoljára 
ismételheti a szigorlatot.

25. A szóbeli vizsgálat után az egyetemi tanács 
bölcsészetdoctorrá avatja a jelöltet és kiszolgáltatja 
neki a doctori oklevelet, melyben doctori értekezé
sének czímc, vizsgálatának tárgyai és a vizsgálatnál 
nyert osztályzat megemlitendő. Ha a szigorlat tár
gyai két tudománykar körébe esnek, a doctori okle
velet az a kar adja ki, melynek köréhez a főtárgy 
tartozik, s amelynek dékánja a szigorlaton is 
elnökölt.

26. A szigorlati dijak a dékáni hivatalban minden
kor előre lefizetendök: a doctori értekezés bírála
táért 40 korona, a szóbeli vizsgálatért 80 korona, a 
fölavatásért 90 korona 20 fillér.
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Minden egyes díjhoz a kari pedellus számára kői
két korona járul.

27. A vizsgálat ismétlése alkalmával a megfelelő 
dij újra fizetendő.

28. A felavatásnál, tiszteletbeli doctorok kinevezé
sénél és a jubiláris oklevél kiszolgáltatásánál további 
intézkedésig az eddigi eljárás marad érvényben.

29. E szabályrendelet kihirdetése után azonnal 
életbe lép.

Függelék.

A bölcsészctdoctori szigorlat rendes tárgycso
portjai a következők (fönt 8. §). E csoportokban 
első helyen áll a főtárgy, a) alatt az első és b) alatt 
a második mclléktárgy. Második melléktárgyul min
den csoportban a philosophia is választható.

1. Philosophia: a ) Aesthctika, b) Paedagogia.
2. Aesthetika: a ) Philosophia, b) Művészcltörté- 

nelem vagy valamely irodalom története.
3. Paedagogia: a ) Philosophia, b) Ókori, Közép

kori vagy Újkori egyetemes történelem.
4<í . Latin philologia: a ) Görög philologia, b) 

Ókori történelem vagy Archacologia (és Numisma- 
tika) vagy Indogermán összehasonlító nyelvészet.

4b. Görög philologia: a )  Latin philologia, b) 
Ókori történelem vagy Archaeologia (és Numisma
ti ka) vagy Indogermán összehasonlító nyelvészet.
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5. Arhaeologia (és Numismatika): a) Egyetemes 
történelem vagy Classica-philologia, b) Művészet- 
történelem vagy Aestlietika vagy Anthropologia.

6. Egyetemes történelem: ű) Diplomatika he
raldikával, b) Magyar történelem vagy Földrajz.

7. Magyar történelem : <j) Egyetemes történelem, 
b) Földrajz vagy Diplomatika heraldikával, vagy 
Magyar irodalom története.

8. Művészettörténetem: a) Archaeologia vagy 
Aestlietika, b) valamely irodalom története.

9. Diplomatika heraldikával: a) Magyar törté
nelem, b) Archaeologia (és Numismatika).

10. Finnugor-magyar nyelvészet: a) Magyar iro
dalom története, b) Török nyelvek vagy Indogcrmán 
össze hason I ító nyel vészét.

1 1 . indogermán összehasonlító nyelvészet: a) 
és b) bármely philologiai vagy nyelvészeti szak.

12 Török nyelvek: a) Finnugor- vagy Magyar 
nyelvészet, b) Indogcrmán összehasonlító nyelvészet 
vagy valamely irodalom története.

13. Magyar irodalom története: a) Magyar 
nyelvészet, b) Magyar történelem vagy más irodalom 
története vagy Aestlietika.

14 Német (angol vagy szláv) philologia (nyel
vészet és irodalom); <í) Indogermán összehasonlító 
nyelvészet, b) más irodalom története vagy Aesthetika.

15. Franczia (oláh v. olasz) philologia: a) Latin 
philologia, b) más irodalom története vagy Indoger
mán összehasonlító nyelvészet vagy Aesthetika.
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16. Sémi philologia: a) indogermán össze
hasonlító nyelvészet, b) valamely más irodalom 
története.

17. Mennyiségtan (elemi és felsőbb): a ) Elméleti 
természettan, b) Csillagászat.

18. Természettan (kísérleti és elméleti): a) Meny- 
nyiségtan, b) Csillagászat vagy Vegytan.

19. Vegytan: a) Természettan, b) valamely ter
mészetrajzi szak.

20. Ásványtan kőzettannal: <t) Természettan 
vagy Vegytan, b) Geológia és Palaeontologia vagy 
Állattan vagy Földrajz.

21. Geológia és Palaeontologia: a)  Ásvány-és 
kőzettan, b) valamely természetrajzi szak vagy Anthro- 
pologia vagy Földrajz.

22. Anthropologia: a) Állattan vagy Archaeolo- 
gia, b) valamely természetrajzi szak vagy Földrajz.

23. Növénytan: a) Természettan vagy Vegytan, 
b) valamely természetrajzi szak vagy Földrajz.

24. Állattan és összehasonlító anatómia: a) 
Természettan vagy Vegytan, b) valamely természet- 
rajzi szak vagy Földrajz.

25. Földrajz: a) Csillagászat vagy Egyetemes tör
ténelem vagy Magyar történelem, b) valamely ter
mészettudományi szak vagy Archaeologia.

A budapesti tud.-egyet bölcs.-tud. karán rendsze
resített tanszékkel bíró történelm i tá rgyak:

Magyar történelem: (vagy politikai, vagy műve
lődéstörténelem).
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Egyetemes történelem : (vagy ó-, vagy közép
vagy újkori történelem).

Oklevéltan (czimertannal).
Archaeologia (classicai).
Keresztény archaeologia.
Művészettörténet.
Földrajz.
A felsorolt tárgyak mindegyike lehet fő- és mel- 

léktárgya a bülcsészctdoctori szigorlatnak és egy
mással csoportosíthatók. Azonban mind a magyar, 
mind az egyetemes történelem ugyanabban a cso
portosításban csak egyszer szerepelhet. (684/1901 
1902. sz. a bölcs.-tud. kar IV. rendes üléséből)

A bölcsészettudományi kar 1907-1908. tanév V. 
rendes ülésében kimondta, hogy a speciális magyar 
nyelvészetet finnugor nyelvészet nélkül főtárgyul nem 
lehet venni; valamint korábbi határozat értelmében 
a latin irodalomtörténet sem vehető szigorlati tárgy
nak, hanem csakis az egész latin philologia. Geológia 
és Palaeontologia egymástól elkiilönitvc nem lehet 
szigorlati tárgy. (1906 1907. tanévi 111. rendes ülés.) 
Philosophia története nem lehet külön szigorlati tárgy. 
(1906—1907. tanévi III. rendes ülés.)

□ □ □
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XIII.
„PROMOTIO SUB AUSPICIIS REGIS« 

SZABÁLYZATA.

Ö cs. és apóst. kir. Felsége f. (1893) évi június hó 
15-én kelt legfelsőbb elhatározásával legkegyelmeseb
ben megengedni méitóztatott, hogy a budapesti és ko
lozsvári egyetemen a „promotio sub auspiciis Regis* 
intézménye rendszeresen felújittassék.

Ezen ünnepélyes doctorrá avatásnak legfelsőbb 
helyen való kieszközlésc körül a budapesti és kolozs
vári egyetemek részéről a következő eljárás köve
tendő :

1. Ezen legfelsőbb kitüntetés kieszközlése iránt az 
illető kar indítványára az egyetem tanácsa tesz javas
latot a vallás- és közoktatásügyi ministemek.

A kar indítványát saját kezdeményezésére, avagy 
kérvény alapján teheti meg; kérvények ez iránt köz
vetlenül az egyetemen is benyújthatók, a mennyiben 
pedig legfelsőbb helyen nyujtattak be, a vallás- és 
közoktatásügyi minister által az egyetemhez lekiil- 
dendök

2. Minden iskolai évben a budapesti egyetem ösz- 
szes karainak hallgatói közül legfeljebb csakis kettő,
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a kolozsvári egyetem hallgatói közül pedig csakis egy 
hozható ezen legfelsőbb kitüntetésre javaslatba.

3. Ezen javaslatnak megtételénél csakis azok az 
erkölcsi magaviselet tekintetében is teljesen kifogás
talan doctorjelöltek veendők figyelembe, a kik úgy 
gimnáziumi, mint egyetemi tanulmányaikat általában 
jeles eredmény nyel végezték be és a doctori fokozat 
elnyeréséhez szükséges összes szigorlatokat is mind 
kitüntetéssel tették le.

Egyenlő körülmények között előnyben részesítendő 
az, a kinek atyja a haza körüli szolgálataival érde
meket szerzett.

4 Az egyetem tanácsa javaslatát rendszerint min
den iskolai évnek végén a szigorlati határidők vége 
felé, vagy pedig a következő iskolai évnek kezdetén 
teszi meg.

5. Az iskolai évnek folyamán ilyen ünnepélyes 
felavatás iránti folyamodvány csakis akkor tárgyal
ható, ha ezt a vallás- és közoktatásügyi minister 
legfelsőbb meghagyásra elrendeli.

6 . A javaslatok megtételénél az egyes karok ará
nyos váltakozására lehetőleg figyelemmel kell lenni.

7. A mennyiben több olyan jelölt volna, a ki ezen 
kitüntetésre méltónak mutatkozik, úgy az egyetem 
tanácsa a 2. pont értelmében teendő javaslatában 
az iránt is nyilatkozni tartozik, hogy a jelölteket 
milyen sorrendben véli érdemeseknek.

8 . A mennyihen valamelyik iskolai évben egy 
jelölt sem volna olyan, a ki a legfelsőbb kitiinte-
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tésre teljes mértékben érdemesnek lenne mondható, 
az egyetem tanácsa javaslatot sem tesz.

E szabályrendelet az 1893 94. tanévtől kezdve lép 
életbe.

*

Sub auspiciis Regis promotióra valamely tanévre 
szólólag csak azok hozhatók a minősítettek közül 
javaslatba, a kik ugyanabban a tanévben nyerték cl 
a jogot a felavatásra, Hogy olyan valaki hozathas
sák eme legfelsőbb kitüntetésre javaslatba, a ki 
már az elmúlt tanévben tette le utolsó szigorlatát és 
szerezte meg a jogot a felavatásra: arra Ö cs. es 
ap. kir. Felségének külön legmagasabb kérelme 
kérendő ki (a 98235/1909. sz. vkm. leiratból).

□ □ □
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XIV. KÜLFÖLDI DOCTORI OKLEVELEK 
HONOSÍTÁSA (NOSTRIFICATIO).

A honosítási eljárás alapelvei á lta lában:
a) viszonosság (nemzetközi egyezmény);
b) előképzettség;
c) a végzett egyetemi tanulmányoknak időtartam, 

tantárgy, vizsgálatok s szigorlatok szempontjából a 
hazai egyetemi tanulmányi renddel való egyezősége;

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

E feltételek beigazolása esetén az illetékes tanár
testületnél benyújtott oklevél honosítási kérvény alap
ján a külföldi oklevél colloquium letétele mellett, 
vagy a nélkül nostrificálható. A honosítási záradék 
ily esetben az eredeti oklevél hátára vezettetik.

Ha a c) alatti feltételek csak részben igazoltatnak 
be, meghatározott tantárgyaknak bizonyos számú 
féléven át való hallgatására s kiegészítő-szigorlatra, 
vagy az összes szigorlatoknak letételére utasittatik 
folyamodó és szabályszerű felavatás után rendes 
tudori oklevél állittatik ki részére

A honosítási eljárás a bölcsészei!adom ányi karon  
a következő :
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*) Folyamodom ellékel i a bölcsészettudományi doc- 
tori szigorlati szabályzat 2. §-a a), b), c) és d )  pont
jaiban említett okmányokat;

doctori értekezését két példányban; 
í) doctori oklevelét eredetiben; 
í) az egyetem szabályzatát, melyen oklevelét nyerte; 
í) 84 (nyolezvannégy) korona honosítási dijat.
E díjból 20 kor. a dékánt, 20—20 kor. a két bírá

lót, 20 kor. a kari rendelkezési alapot és 4 kor. az 
írnokot illeti (9827,1876. vkm. sz ).

A kérvény két szaktanárnak adatik ki, a kik a 
kérvényező tanulmányi menetét, a doctori oklevelet 
kiadó egyetem szigorlati szabályzatát és a doctori 
értekezést megbírálják és a karnak véleményes jelen
tést tesznek.

Ha a tanulmányi menet, s a szigorlati szabályzat 
á lta lá n o ssá g b a n  a budapesti tud.-cgyctcm bölcsé
szeti karának tanulmányi és szigorlati szabályzatai
val egyező és a doctori értekezés a bölcsészettudo
mányi karon megkövetelt színvonalnak megfelel, s 
végre, ha folyamodó a külföldi egyetemen szabály- 
szerű vizsgálatok alapján nyerte el oklevelét, az a 
kar részéről honosítható.

A vallás- és közokt. m. kir. minister a honosítási 
eljárás újbóli szabályozását sem időszerűnek, sem 
okvetlen szükségesnek nem találja, miután az eddigi 
eljárás, t. i. a honosítás feltételeinek a felmerülő 
egyes esetek külön-külön mérlegelése útján való 
megállapítása mellett a honosítás iránti kérvények
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minden nehézség nélkül elintézhetek (1933 003-04. 
R. sz. 39.839 904. I. 9. vkm. sz.).

Nostri.icatiók esetében mindenkor külön felter
jesztés intézendő a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
ministerhez, hogy — mint eddig is történt a szük
séghez képest minden egyes esetben megállapítha
tók legyenek azon végleges feltételek, melyek alatt 
a tudománykaroknak a nostrificáíás tárgyában hozott 
határozatai az eddigi formák között jóváhagyatnak 
kötelességében állván a karoknak, hogy a nostrifi- 
catió módozatainak ilyen végleges megállapítását 
esetenkint bevárják (4124/903—04. R. sz. 32.492,-904, 
VI. 3 Jogi kar).

A bécsi cs. kir. tud.-egyetemen nyert doctori okle
vél nostrificálása esetében a vizsgálati nyelvnek 
meghatározása az illetékes tudománykar saját hatás
körébe utaltatik, minthogy a tudománykarok a no- 
strificationális vizsgálatoknak idegen nyelven való 
letehetését mindig saját hatáskörükben engedik meg 
(4634 903 -  04. R. sz. 48.749 904 ).

□ □ □
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XV. MAGÁNTANÁRI HABILITATIO 
SZABÁLYZATA.

<Ki.id.itott a vallis- is  közoktatásügyi in kir. minister 1892. évi 
41.520. számú rendeletével.)

1. §•
Az egyetemi magántanárok határozott tanszakok 

nyilvános tanítására jogosított férfiak, kik jogosítvá
nyuknál fogva előadásaikat az egyetemen hirdethetik 
s tarthatják meg.

Annak megengedésére, hogy az egyetemi magán
tanár előadásait az egyetem helyiségein kivtíl tart
hassa, a kar indokolt előterjesztése alapján, csak 
a rector van jogosítva.

2. §•
A tanítási jogosítvány megszerzése szabályszerű 

képesítés (habilitatio) és a magy. kir. vallás- és 
közoktatásügyi ministerium megerősítése által tör
ténik.

3. § .
Magántanári képesítésre rendszerint csak karbeli 

doctorok és pedig olyanok bocsáttatnak, kik vala
mely hazai egyetemen szereztek doctori oklevelet, 
vagy a külföldi egyetemen szerzettet valamely hazai 
egyetemen nostrificáltatták.
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Magántanári képesítést csak az nyerhet, a ki vala
mely, 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 tudo
mány s a felső oktatás terén hasznos tevékenységet 
fog kifejteni

■ 5. §.
Képesítésért a jelölt az illető kar tanártestületéhez 

köteles folyamodni és a folyamodvány benyújtásakor 
a nyomtatási költségek fedezésére 60 koronát tarto
zik a kari dékánnál lefizetni.

6. § .

Folyamodásában a szaktárgy, melyből a tanítási 
engedélyt (venia legendi) elnyerni akarja, határo
zottan megnevezendő. A kijelölt tárgy csak valamely 
egész tanszak, vagy annak egyes nagyobb és önálló 
egészet tevő része lehet.

A folyamodványhoz következők csatolandók:
a ) a doctori oklevél, mely legalább három év 

előtt kelt;
b) életrajz (curriculum vitae);
c) az előadások vázlatos tervezete (programm), 

melyben a tartandó leczkék köre, rendszere és tár
gyalási módja feltüntetendő;

</) a folyamodó tudományos dolgozatai;

4- § •
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e) alkalmas tanhelyiség és taneszközök (intézeti 
anyag, beteg-anyag) kimutatása; végül

f )  egyéb mellékletek, melyek folyamodó polgári 
állására, esetleg hivatalos működésére, tartózkodási 
helyére és keresetére felvilágosítást nyújtanak.

7- §■
A dékán a kérvényt mellékleteivel együtt egy elő

adónak adja ki, a kinek feladata megállapítani: vájjon 
a folyamodvány az eiőbbi szakaszban felsorolt formai 
követelményeknek megfelel-e? így különösen, ha 
a tárgy, melyből a habilitatio kéretik, az egyetem, 
illetőleg a kar tanulmányi köréhez tartozó- és meg
felelő- e?

8. §.
A tanártestület mindenekelőtt vita nélkül, titkos 

szavazással arról határoz: vájjon személyes minő* 
siiltségénél fogva folyamodót a képesítéshez bo- 
csátja-e, vagy sem. Kedvező határozat esetén, a kar 
az ügy tárgyalására, illetőleg a tudományos mun
kálatok bírálatára és javaslattételre két bírálót rendel.

9 §-
A bírálók az illető vagy rokonszakok tanárai közül 

választandók.
1 0 . § .

A bírálók kötelessége: a mellékelt munkálatok 
tudományos becsét megítélni és indokolt jelentései
ket külön-külön, legkésőbb a következő félév végéig 
a tanártestület elé terjeszteni. A dékán a véleménycs
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jelentéseket kinyomatja és a kar tagjainak kézirat 
gyanánt az érdemleges tárgyalás előtt legalább egy 
héttel megküldi. (Az ügydarab és mellékletei a kari 
tagok számára megtekintés végett a dékáni hivatal
ban 14 napig kiteendők.)

11.  §•

A bírálók véleményét a tanártestület ülésileg tár
gyalás alá veszi s azok tartalmához képest a folya
modót szóbeli értekezletre bocsátja vagy visszauta
sítja. Ha a bírálók véleménye eltérő, a kar az ügyet 
egy harmadik bírálónak adja ki.

12. §.
A bölcsészeti karban a magántanári képesítési 

colloquium és próbaelőadás a tanártestületi rendes 
ülés helyett a kar állal ad hoc, a dékán elnöklete 
alatt alakítandó szakosztály ülésében tartandó meg, 
mely a rokon szakok képviselőiből és pedig legalább 
10 tagból áll. Ha a meghívottak többsége meg
jelenik. az értekezlet határozatképesnek tekintetik. 
(145.181; 1903. sz. V. k. ministeri leirat.)

13. §■
A szóbeli értekezlet czélja, hogy a tanári testület 

a képcsitendőnck alapos ismereteiről biztos tudo
mást szerezzen. Alapjául a bemutatott munka vagy 
értekezés szolgál, de azon szak egész körére kiter
jeszthető, melyből a jelölt előadásokat kíván tartani; 
különösen abból a szempontból, hogy a jelölt bir-e 
szakáhan kellő irodalmi tájékozottsággal ? Az érte-
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kéziét eredményei a jelenlevők szótöbbséggel álla
pítják meg.

14. §.
Az értekezlet kielégítő eredménye esetében a 

tanártestület a jelöltet nyilvános próbaelöadásra 
bocsátja.

15. §..
A próbaelöadás tárgyát a jelölt szabadon választja.

16. §.
A nyilvános próbaelöadás ideje legalább 3 nappal 

előbb a fekete táblán kihirdetendő.
17. §.

A próbaelöadás legalább 1 , óráig tartandó, 1 órá
nál többet azonban nem vehet igénybe. Kifogadása 
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. minister elé 
terjeszti.

18. §.
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister hatá

rozatát az egyetemmel tudatja, mely a tanításra jo
gosított számára kiállítja a képesítési oklevelet. (De
cretum habilitationis.)

19. §.
A képesítés akármely fokozatában visszautasított 

jelölt a határozat közlésétől számítandó négy héten 
belül a vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerhez 
felfolyamodással élhet.
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20. § .

A felfolyamodás a dékánnál nyújtandó be, ki azt 
a tanártestület észrevételeivel haladéktalanul fel
terjeszti.

21. § .

A habilitatio bármely fokozatában visszautasított 
jelölt csak két év múlva bocsátandó újból habi- 
litatióra.

Jegyze t. A 21. § azon rendelkezése, miszerint a 
habilitatio bármely fokozatában visszautasított jelölt 
csak két év múlva bocsájtandó újból habilitatióra, 
a személyes minősültségnek a szabályzat 8. § a  
alapján történt elbírálásánál elutasított folyamodóra 
nem vonatkoztatható. Egyebekben a személyi minö- 
sültség érintett kérdésében az idézett § alapján a 
jövőben is, az illető tantestület vita nélkül, önállóan 
határoz. A személyi minösültség kérdésében hozott 
határozatok tekintetében és azok hozatalára való 
minden érdemleges beavatkozás nélkül, az eljárási 
szabályok megtartása vagyis alakszerűség szempont
jából az egyetemi tanács által első fokon gyakorolt 
s a szabályzat 23. § ában gyökerező felügyeletet a 
minister úr végső fokon gyakorolja. (A 10.487/1904. sz. 
V. k. ministeri leiratból.)

22. § .

Elismert tudományosságé férfiakat a tanártestület 
kiváltképcn a szóbeli értekezlet és a próbaelőadás, 
vagy azok egyikének élengedésével, kiadott munkáik 
alapján is képesíthet.

IH



23. §.
Az egyetemi tanács a képesítés alakszerűségei 

fölött Őrködik és az előző § esetében a tanártes
tület ajánlatát saját indokolt véleményével kísérni 
tartozik.

24. §.
A más karnál vagy más egyetemen nyert tanítás 

jogosítvány, ezen egyetemen csak kivételesen, a viszo
nossági elv tekintetbe vételével szolgálhat a magán
tanári működés alapjául.

25. §.
Az egyetemi magántanárok csak azon karnál és 

azon szak előadására vannak feljogosítva, melynél 
és melyre nézve jogosítványukat nyerték és előadást 
csak a kar által elfogadott előadási tervrajzuk sze
rint tarthatnak.

26. §.
Hosszabb időn át sikerrel működött magántanár 

kérelmére tanítási jogosítványa a tanszak egész ter
jedelmére kiterjeszthető. Ezen engedély jóváhagyás 
végett a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister- 
hez felterjesztendő.

27. §.
A magántanárok hallgatóiknak a rendes és rend

kívüli tanárokéival hasonló érvényességű Ieczkeláto- 
gatási bizonyítványokat állíthatnak ki, a mennyiben 
az általok tartott leczkék mind óraszámuk-, mind
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tárgyukra nézve a tanulmányi szabályok követelmé
nyeinek teljesen megfelelnek.

28. §.
A nyilvános tanárok felügyelete alatt álló egyetemi 

gyűjtemények és taneszközök használatára a magán
tanárok jogigénynyel ugyan nem bírnak, de azokat 
az illető igazgatók beleegyezésével előadásaikra és 
búvárlataikra felhasználhatják.

29. §.
Azon egyetemi magántanárok, kik feljogosításuktól 

számított két év alatt leczkéiket meg nem kezdik, 
vagy azok megkezdése után egyfolytában két tanév 
alatt legalább egy félévig előadást nem tartanak, 
tanítási jogosítványukat elvesztik. Szintén elvesztik 
jogosítványukat az olyan magántanárok is, kik a 
képesítésért benyújtott folyamodványban kimutatott 
tanítási anyagot időközben elvesztették és e helyett 
3 félév alatt új anyagot kimutatni nem bírnak. (Ez 
irányban a szükséges ellenőrzés gyakorlása a kari 
dékán feladata.) Az új anyagról a magántanár által 
a tanártestületnek jelentés teendő, mely annak el
vagy el nem fogadása felett tilésileg határoz. Magán
tanári jogosítványát veszti az is, a kinél időközben 
személyes viszonyait illetőleg oly változások állottak 
be, melyek a magántanári állással, vagy az egyetem 
méltóságával s tudományos és erkölcsi érdekeivel 
össze nem egyeztethetők. Erre vonatkozólag a tanár
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testület minden szavazat képes tagja rendes ülésben 
indítványt tehet, mely bizottságnak adatik ki. A bi
zottság jelentése felett a tanártestület titkos szava
zással határoz; e határozat megerősítés végett a 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministeriumnak fel
terjesztendő.

M agyarázat:
A magántanári szabályzat 29. § ának szoros értel

mezése szerint olyan magántanárok, a kik képesí
tésüktől számított négy félév alatt leczkéiket meg 
nem kezdték, vagy azok megkezdése után egyfolytá
ban négy félév alatt legalább egy félévig előadást 
nem tartanak, tanítási jogosítványukat elvesztik. 
Az eddig követett gyakorlat szerint azonban az egyes 
karok megokolt kérelem alapján egyetemi magán
tanároknak egy vagy több félévre is felmentést adtak. 
E gyakorlat továbbra is fenntarlandó, azonban elvi 
szempontból különbség teendő a következő esetek 
között: I. Ha valamely egyetemi magántanár négy 
féléven át nem hirdet előadást, avagy 2 előadást 
ugyan hirdet, de előadásait nem tartja meg azért, 
mert hallgatóság nem jelentkezett, vagy más okból, 
avagy 3. ha az egyetemi magántanár a hirdetett és 
meg is kezdett előadásokat magánkörűlmény, hiva
talos kiküldetés, vagy bármely más oknál fogva 
megszakítani vagy abbanhagyni akarja. Az 1. alatti 
esetben a magántanári szabályzat 29. §-a szorosan 
alkalmazandó, azaz a venia legendi megszűnése ki
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mondandó és a 29. §. illetve 30. § idevonatkozó 
rendelkezései alkalmazandók. A 2. alatti esetben 
szabad mérlegelés alapján dönti cl a kar, vájjon az 
illető magántanár hibájául rovandó-c fel előadásai 
hirdetésének sikertelensége, avagy indokolt kérel
mére felmentést ad-e neki egy vagy legfeljebb két 
félévre. A 3. alatti esetben, a már megkezdett elő
adások megszakítása, vagy abbanhagyása nyilván
valóan megváltoztathatja a tantervet és a beirat
kozott hallgatóság félévi óraszám-beszámítását is 
érintheti. Ily esetekben a kar nem adhat felmentést, 
hanem az illető magántanár a ministeriumtól köte
les szabadságolást kérni Ily szabadságolási kérvé
nyekre a kar is tehet véleményező felterjesztést, 
a melyben különösen, ha a megkezdett előadások 
teljes abbanhagyásáról van szó, az előbb érintett 
órabeszámitási ügyben is javaslatot tesz. A minister 
részéről szabadságolt magántanárnak azon félévei, 
á melyekre szabadságot nyert, nem számíthatók be a 
magántanári szabályzat 29. §-ában említett négy fél
évbe. (A vallás-és közoktatásügyi minister 72.914/1910. 
sz. leirata.)

30. §.
Azon magántanárok, kik jogosítványukat a föntebbi 

okok alapján elvesztik, csak újabb képesítés alapján 
nyerhetik azt vissza; kivéve, ha a tanártestület ha
tározata és a vallás- és közoktatásügyi m. kir. mi
nister jóváhagyása az alól őket fölmentené.
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P ótlék. J. A magántanárok a tanári czímmcl és 
jelleggel való felruháztatás következtében nem sze
reztek sem közhivatali minőséget, sem kari tagságot; 
egyetemi tisztségre nem választhatók és általános 
hivatali lekötelezettség alatt sem állanak. 2. Olyan 
magántanárok, a kik közszo lgá la tban  nem  állanak, 
az egyetemi ny. rk. tanári eziminél és jelleggel való 
kitüntetés által a később kinevezett valóságos rk. 
tanárt a rangsorban nem előzik meg. 3. Ily kitünte
tés az említettek számára valóságos ny. rendkívüli 
tanárrá történt kinevezésük esetén a rangsor és fize
tési fokozat tekintetében várományos jogot nem  álla
pit meg. 4. A ny. rk. tanári czim és jelleg adomá
nyozásával kitüntetett magántanárok a magántanárok 
üléseire meghívandók és magántanári képviselőkké 
megválaszthatok, ellenben a kar ülésein személyesen 
jelen nem  lehetnek és a szigorlatoknál közre nem  
működhetnek. 5. E kitüntetés következtében ők álta
lános magatartásukat illetőleg nem  kerülnek az 
Egyetemi Tanácsnak fegyelmi joghatósága alá, ha
nem csak a magántanári szabályzat alapján állanak 
a kar ellenőrzése alatt. A jelleggel való felruházás
nak tehát ez irányban csak az a következménye, 
hogy az illetők a hivatalos névsorban, tanrendben stb., 
azoktól a magántanároktól, a kik csak a tanári ezimet 
kapták, elkülönítve említendők fel és az utóbb körül
írtakat megelőzik, továbbá, hogy ők az egyetemen kívül 
is használhatják azt.a kitüntetést, hogy részükrea tanári 
jelleg adományoztatok. (58497 1904.sz. vkm. rendelet.)
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Az 58.497/1904. szánni vkm. rendelet változatlanul 
érvényben marad és az annak 4-ik pontjában fog
laltak nemcsak a nyilvános rendkívüli, hanem a 
nyilvános rendes tanári czim-és jellegre is kiterjesz- 
tendök, nem tévén különbséget, hogy vájjon egyetemi 
magántanárnak adományoztatott-e a czím és jelleg, 
avagy volt egyetemi tanár számára fentartatott. 
(85.107/1910. vkm. sz.)

□ □ □
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X V I. G Y Ó G Y S Z E R É S Z N Ö V E N D É K E K  
E G Y E T E M I  K IK É P Z É S É N E K  

S Z A B Á L Y Z A T A .
(Jóváhagyatott ó  cs. ós apostoli kir. Felségének 1892. évi augusz
tus hó 9-én kelt legfelsőbb elhatározásával. Kiadatott a vallás- 
és közoktatásügyi minister 35.SSS 18^2. sz a. kelt rendeletével.)

I. Fölvetél.
1. Az egyetemi gyógyszerészeti tanfolyamra csak 

az vehető fel, ki a gyógyszerészgyakornokok kikép
zésére nézve érvényben levő szabályrendeletben 
körülírt előképzettséget igazolja és a gyakornoki 
vizsgát (tirocinialis vizsga) az ott előirt módon sike
resen letette.

2. A gyógyszerésznövendékek, ha nem érettségi 
bizonyítvány alapján vétettek fel, rendkívüli hallga
tók ugyan, azonban a rendes egyetemi hallgatókra 
vonatkozó fegyelmi szabályok reájuk nézve is érvé
nyesek.

Jegyzet. Női gyógyszerész-növendékek felvételét 
illetőleg lásd a betűrendes szabályrendeletgyűjte
ménynek a n ő k  felvételére vonatkozó pontját.

3. A behatásokra, az előadások hallgatására és a 
tandíjmentességre vonatkozó szabályok a gyógysze
részhallgatókra nézve is megfelelően alkalmazandók.
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4. A gyógyszcrészhallgatók az első évben a böl
csészeti, illetőleg math.-természettudományi, a máso
dik évben az orvosi karhoz tartoznak.

5. Az első évi tanfolyamra való jelentkezés a böl
csészet, illetőleg a math.-természettudományi kari 
dékánnál történik. A jelentkező köteles igazolni, hogy 
a kellő előképzettséget megszerezte. E czélból elö- 
mutatandó:

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

hatodik osztályának sikeres elvégzését igazoló bizo
nyítvány; utóbbi két esetben a latin nyelvből a gym
nasium hatodik osztályában követelt terjedelemben 
letett vizsgálatról szóló bizonyítvány is;

c) a gyakornoki végbizonyítvány, melyből kitűnjék, 
hogy a gyakornoki idő a szabályszerű tartamot túl 
nem haladta.

6. A második évfolyamra a jelentkezés az orvos
kari dékánnál történik; ez alkalommal igazolandó, 
hogy a jelentkező az első két félévben kötelezett 
tárgyakat hallgatta és a gyógyszerészmesteri elővizs
gálatokat jó sikerrel letette.

II. A tanfolyam tartama és tárgyai.
7. Az egyetemi gyógyszerészeti tanfolyam két évig 

tart.
8. A  tan fo lya m  tá rg y a i kö ve tkezők:
A z  első évben: az I. félévben természettan, állat

tan és ásványtan, heti 5 órában; a II. félévben vegy-
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tani 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 növénymeghatározások
kal és szövettani vizsgálatokkal.

A m á so d ik  Ívb en : az I. félévben gyógyszerisme és 
elemző vegytan heti 5 órában, közegészségtan heti 
3 órában, elemző vegytani gyakorlatok heti 15 órá
ban; a II. félévben gyógyszerészeti vegytan heti 5. 
gyógyszerészeti vegytani gyakorlatok heti 15 és 
gyógyszerismei gyakorlatok heti 10 órában.

9. A gyógyszerészmesteri oklevél elnyerésére há
rom elővizsgálat és két szigorlat sikeres letevése 
kívántatik meg.

III. Elővizsgálatok.
10. Az elővizsgálatok a bölcsészeti, illetőleg math.- 

természettudományi karon tartatnak.
11. Az elővizsgálatok, valamint a szigorlatok nyil

vánosak. A résztvevő hallgatók számát a rendelke
zésre álló helyiségek terjedelméhez képest a vizs
gáló-bizottság elnöke határozza meg.

12. Az elővizsgálatok a természettanból az I. félév 
végén, a vegytanból és növénytanból pedig a II. 
félév végén teendők le.

13. A vizsgálatokra való jelentkezés a bölcsészeti 
karnak, illetőleg math.-természettudományi karnak 
dékánjánál történik. A jelentkezéskor előmutatandók
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a gyógyszerészeti tanfolyamra való felvételre jogo
sító okmányok, továbbá igazolandó az első év első, 
illetőleg a II. félévre előirt kötelező tárgyak hall
gatása.

14. A bölcsészeti, illetőleg a math.-természettudo- 
mányi kar dékánja a jelentkezőnek okmányait átvizs
gálván, a vizsgálati határidőt kitűzi.

15. Az elővizsgálatokon a bölcsészetkari, illetőleg 
math.-természettudományi kari dékán vagy annak 
helyettese elnököl. Kérdezőkként az illető szakoknak 
a vallás- és közoktatásügyi minister által vizsgálókul 
kinevezett tanárai működnek.

16. Az elővizsgálat tartama minden egyes tárgy
ból egy negyedóra.

17. A vizsgálatokról szabályszerű vizsgálati jegyző
könyv vezetendő, melyben a vizsgálat eredménye 
kitűnő, jó, elégséges, elégtelen — vizsgáló által saját
kezűig bejegyzendő. Az elővizsgálatok végeredmé
nyét az elnök állapítja meg és írja alá.

18. A vizsgálatokról szabályszerű bizonyítvány ál- 
líttatik ki, mely a második évfolyamra való beirat
kozáskor előmutatandó.

19. Ha a jelölt egy vagy két tárgyból felfüggcsz- 
tetett, vizsgálatait a 3-ik félév első hónapjában is
mételheti.

Ha ellenben mind a három tárgyból elégtelenül 
felelt, félévei be nem számíttatnak és köteles az 
első tanévet újból hallgatni, a vizsgálatokat pedig 
a téli, illetőleg a nyári félév végén újból letenni.
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20. Azon jelölt, ki ismétléskor csak egy tárgyból 
találtatott elégtelen készültségének, még ugyanazon 
félév végén másodszor ismételhet; ha ez is siker
telen maradt, a tanári testület javaslata alapján a 
a vallás- és közoktatásügyi minister engedélyével, 
az illető tanszak újból való hallgatása után, harmad
szori ismétlésre bocsátható.

21. Azon jelölt, ki ismétléskor újból két vagy há
rom tárgyból elégtelen késziiltségűnek találtatik, kö
teles azon tárgyakat, melyekből visszavettetett, újból 
hallgatni. Minek igazolása 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 há
rom tárgyból sikertelen marad, a jelöltek harmad
szori ismétlésre csak a tanári testület javaslatára, a 
közoktatásügyi minister engedélyével bocsáthatók; 
kötelesek azonban az egész első évi tanfolyamot új
ból hallgatni és valamennyi vizsgálatot ismételni.

23. Ha valamely jelölt a harmadszori ismétléskor 
is — habár csak egy tárgyból -  megbukik: tanul
mányait nem folytathatja és netalán külföldön szer
zett oklevele nem nostrificálható.

24. Ismétlésnek csak ugyanazon egyetemen van 
helye. Rendkívüli körülmények alapján az illető tanár- 
testületek meghallgatása után, kivételesen a vallás- 
és közoktatásügyi minister a más egyetemen való 
ismétlést megengedheti.
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IV. Szigorlatok.
25. A szigorlatok az orvosi karon tartatnak és csak 

ott tehetők le, a hol megkezdettek, megkezdésük leg- 
fölebb a tanfolyam befejezését kővető tanév végéig 
halasztható.

További halasztás csak kivételesen, méltánylást 
érdemlő esetekben engedélyezhető a vallás- és köz
oktatási minister által.

26. A szigorlatokra való jelentkezés az orvoskari 
dékánnál történik, mely alkalommal a jelentkező be
mutatni tartozik:

a) a gyógyszerészeti tanfolyamra való felvételre 
jogosító okmányait;

b) az elővizsgálatok sikeres letevését igazoló bizo
nyítványt ;

c) leczkekönyvét, melyből a második évi tanfolyam 
kötelező tárgyainak hallgatása és úgy a vegytani, 
valamint a gyógyszerismei gyakorlatokban való részt
vevős kitűnjék.

A vegytani, illetve gyógyszerismei gyakorlatok 
terén tanúsított szorgalom és felmutatott eredmény 
az illető tanárok által a leczkekönyvben külön jel
zéssel tüntetendő fel.

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

27. A gyakorlati szigorlaton az elemző és gyógy 
szerészeli vegytan, nemkülönben a gyógyszerisme 
gyakorlatilag vizsgáltatik.
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Az elméleti szigorlat tárgyai az általános és gyógy- 
Szerismei vegytan, a gyógyszcrismei és a gyógysze
részeti műtan.

28. A szigorlatokon vizsgálókként az illető szakok
nak a vallás- és közoktatásügyi minister által arra ki
nevezett 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 közoktatási minister által e czélra ki
nevezett gyógyszerész ki egyszersmind gyógy
szertártulajdonos is — működik közre.

V. Gyakorlati szigorlat.
29. A gyakorlati szigorlat a negyedik félév végén 

az illető intézetekben tartatik meg.
30. A gyakorlati szigorlat alkalmából a jelölt a 

gyógyszerészeti és elemző vegytanból valamely keve
réket vagy összetett testet minölegesen elemez, vagy 
valamely egyszerűbb mennyileges elemzést térfogati 
úton vagy súly szerint hajt végre, továbbá valamely 
hivatalos vegyi vagy gyógyszerészeti készítményt a 
magyar gyógyszerészkönyv szerint azonosságra és 
tisztaságra megvizsgál.

A gyógyszerisméből a jelölt egy vagy több gyógy- 
árút azonosságára és tisztaságára megvizsgál, mi
dőn egyúttal bemutatni tartozik jártasságát a górcsői 
vizsgálatokban.
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A jelölt az általa követett eljárást és az elért ered
ményt röviden írásba foglalja és a vizsgáló bizottság 
elé terjeszti.

Jogukban áll azonban a vizsgáló-bizottság tagjai
nak a jelölthöz a vizsgálat menetére, az alkalmazott 

-eljárásokra és a jellemző kémhatásokra nézve kér
déseket intézni.

31. Ha a jelölt a gyakorlati szigorlaton egy tárgy
ból elégtelenül felelt, azon tárgyból a vizsgálatot há
rom hó múlva ismételheti, esetleg a vizsgáló-bizott
ság az illetőt egy félévi laboratóriumi dolgozásra is 
utasíthatja. Ha ismét felfüggesztetett, a vizsgálatot az 
döbbeni módozatok mellett újból ismételheti.

32. Ha a második ismétlés sem sikerült, a jelölt 
harmadik ismétlésre hat hó múlva csak a tanári tes
tület javaslata alapján a vall. és közokt. minister 
engedélyével jelentkezhetik

Ha a harmadik ismétlés sem sikerül, tanulmányait 
nem folytathatja és netalán más egyetemen elnyert 
oklevele nem nostrificálható.

33 Ha a jelölt mindkét tárgyból elégtelenül felelt, 
hat hó múlva bocsátható csak ismétlésre és ha szük
ségesnek látszik, egy félévi laboratóriumi dolgozásra 
is utasítható.

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

Az egész szigorlatot harmadszor ismételni nem 
lehet.

34. Ha a jelölt a második ismétlés alkalmával
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csak egy tárgyból függesztetett fel, abból harmad
szori ismétlésre a 32. § értelmében bocsátható.

VI. Elméleti szigorlat.

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

30. Az elméleti szigorlaton a jelölt a vegytan ta
nára által az általános és gyógyszerészeti vegytan
ból, a gyógyszerisme tanára által a gyógyszcrisméből, 
a vendégvizsgálóként működd gyógyszcrtártuhjdonos 
gyógyszerész által pedig a gyakorlati gyógyszeré
szeiből vizsgáltaik, mindegyikből egy-egy negyed 
óráig.

37. A szigorlatokon az egyes vizsgatárgyakból el
ért eredmény ugyanolyan módon jelezendő, mint az 
elővizsgálatokon. A szigorlatokról szintén szabály- 
szerű jegyzőkönyv vezetendő.

A szigorlatok végérdemjegye mindenkor az egyes 
tárgyakból nyert jelzések alapján állapíttatik meg. 
Mely czélból a kitűnő 1-, a jó 2-, az elégséges pedig 
3-mal jelölendő és a végeredmény a számjegyek 
összegének középértékc lesz. Abban az esetben, ha 
a középérték tört szám, úgy a négytizedig bezáró
lag a jobb, azonfelül pedig a gyengébb osztályzat 
lesz végeredményképen megállapítandó (94,359/1900- 
okm. sz.) Ha a jelölt csak egy tárgyból is elégtele
nül felelt, szigorlata sikerültnek nem tekinthető.

8. Ha a jelölt az elméleti szigorlaton elégtelenül
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felelt, annyiszor 2 hó múlva jelentkezhetne ismét
lésre, a hány tárgyból elégtelenül felelt.

39. A második ismétlés annyiszor 3 hónap múlva 
történhetik meg, a hány tárgyból lett a jelölt fel
függesztve.

40. Harmadszori ismétlésre a jelölt csakis az orvos
kari tanári testület javaslatára a közoktatásügyi mi
nister engedélyével bocsátható, és pedig a 39 § ban 
megszabott határidők után.

Az egész szigorlatnak harmadszori ismétlése azon
ban nincs megengedve.

41. A harmadik ismétlésnek sikertelensége eseté
ben a 32. § második bekezdésének rendelkezései 
mérvadók.

42 Ha a jelölt az első vizsgálás alkalmával vagy 
ismétlés után minden tárgyból megfelelt, a szabály
szerű eskü letétele és a megfelelő dijak lefizetése 
után részére a gyógyszerészmesteri oklevél kiszol
gáltatandó. Az oklevél gyógyszertár nyithatása vagy 
kezelése szempontjából azonban csak akkor érvé
nyes. ha az illető a szabályszerű segédi időt már 
kitöltötte és az az oklevélre szintén följegyeztetett.

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

VII. Dijak.
43. A gyógyszerészmesteri oklevél elnyerésére elő

irt vizsgálatok- és szigorlatokért a következő dijak 
fizetendők:
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Az elővizsgálatokért 60 kor., melyből a 3 vizsgá
lót és a bölcsészet-, illetőleg a math.-természettudo- 
mánykari dékánt egyenkint 10 kor. illeti meg.

A gyakorlati szigorlatokért 40 kor., melyből úgy 
a vizsgálókat, mint az elnököt és a kormányképvi
selőt egyenkint 10 kor. illeti meg.

Az elméleti szigorlatért 50 kor., mely összegből 
az egyes vizsgálóknak, az elnöknek és a kormány- 
képviselőnek egyenkint 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 a math.-természettudományi kari pénztárt 
8 8 kor., az egyetemi rectori hivatalt pedig 10 kor. 
illeti meg.

A rectori hivatalnak járó 10 koronából fedezen- 
dők az oklevél kiállításával járó költségek.

44. Ismétlések esetében ugyanazon dijak fize
tendők.

Gyógyszerésztudorság.
1. Azon gyógyszerészmesterek, a kik érettségi 

bizonyítványt képesek felmutatni, elnyerhetik a gyógy- 
szerésztudori oklevelet, ha legalább egy tanévet még 
az egyetemen töltenek s ez idő alatt a vegytani, 
gyógyszerésztani és közegészségtani intézetekben 2, 
illetőleg 1 1 félévig laboratóriumi munkálatokkal
foglalkoznak és ez idő alatt az említett tárgyak vala
melyikéből saját vizsgálataik alapján készült doctori 
értekezést írnak.

81 G



2. A doctori értekezést az orvoskari dékán-, mint 
elnökből és a vegytan, nemkülönben az értekezés 
tárgya szerint a gyógyszerisme, vagy közegészség
tan tanáraiból álló 3 tagú bizottság bírálja meg és 
annak el- vagy el nem fogadása felett szótöbbség
gel határoz.

3. Az értekezés bírálatáért 60 korona díj fizetendő, 
melyből a bizottság minden tagjának 20 korona jár.

4. Az értekezés kinyomatandó, a nyomtatás költsé
geit a jelölt viseli.

5. A felavatás az értekezés elfogadása után az 
eddigi szokásos módon és dijak lefizetése mellett 
történik.

□ □  □
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XVII. TANÁRSEGÉDEK SZOLGÁLATI 
VISZONYA.

Tanársegédek szolgálati ideje nyugdíjba csak azon 
esetben, illetőleg azon időponttól kezdve számítható 
be, a melyben az illető tanársegéd képesítő oklevél
nek (orvos-doctori, bölcsészet doctori, tanári, mér
nöki stb.) már birtokában volt, illetőleg annak birto
kába jutott; és ha a tanársegédi szolgálatban eltöltött 
időt a végleges alkalmazás közvetlenül követi.

A tanársegédi állásokra a költségvetésben rend
szeresített illetményekkel csak olyanok lesznek meg
választhatok, illetőleg kinevezhetők, a kik már a 
képesítő oklevél birtokában vannak.

A mennyiben ilyen pályázók nem volnának, vagy 
más nyomós körülmény miatt ezen feltételtől el kel
lene tekinteni és a tanársegédi teendőket még nem 
okleveles egyénre kellene bízni, az ilyenek tanár
segédekké nem választhatók, illetőleg nem nevezhe
tők ki, hanem csak a tanársegédi teendők végzésével 
lesznek ideiglenesen megbizandók és nem részesül
hetnek a rendszeres fizetés- és lakáspénzben, hanem 
részükre a tanársegédi illetmények tiszteletdij czimén 
fognak kiutalványoztatni (33 580/1893. sz. vkm. rende
letből).
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XVIII. ADJUNCTUSI INTÉZMÉNY.
(52.897, IS96. xz. v. k. m inislerl rendelet.)

í .

Az adjunctusi intézmény czélja: jeles szakemberek 
kiképzése és új tanári nemzedék fejlődésének biz
tosítása azáltal, hogy egyes egyéneknek alkalmat ad, 
miszerint az elméleti és gyakorlati oktatásban és 
tudományos búvárkodásban a tanárnak segítségére 
legyenek s Így magukat bizonyos szakművelésben 
gyakorolják.

2 .

Minden rendszeresített intézettel vagy klinikával 
bíró egyetemi tanszék képviselője föl van jogosítva, 
hogy a körülményekhez és szükséghez képest a kar 
elé javaslatot terjeszszen az iránt, hogy az illető 
tanszékhez adjunctus, illetőleg adjunctusok alkalmaz
tassanak.

3.
Az adjunctus a tanár és intézeti igazgató vezetése 

alatt az intézetben vagy klinikán segéd-tanárképen 
működik, az intézet vagy klinika főnöke által kidol
gozott. a tanártestület és a vallás- és közoktatásügyi 
minister által elfogadott házirend alapján.
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4.
Az adjunctusok qualificalióját illetőleg szüksé- 

gcs. Iiogy az alkalmazandók orvosdoctorok, illető
leg bölcsészet- vagy gyógyszerész-doctorok, esetleg 
okleveles középiskolai tanárok legyenek; kívánatos, 
hogy a szakmával, melynél szolgálatot tenni hivat- 
vák, hosszabb ideig behatóan foglalkoztak légyen s 
abban önálló búvárkodási képességgel bírjanak. 
Előnynycl bírnak azok, a kik az illető vagy rokon 
szakmán már tanársegédek voltak.

5.
Az adjunctusi állások esetről eset re töltetnek be. 

Megfelelő egyén hiányában az adjunctusi állás be
töltetlenül marad. Egy tanszéknél esetleg a szükség
hez képest több adjunctus is alkalmazható.

Az adjunctusi az illető intézeti főnök ajánlatára 
az illetékes kar tanártestülete választja meg és 
intéz felterjesztést a vallás- és közokt. ministcrhez 
megerősítése és illetményeinek kiutalványozása czél- 
jából.

A megválasztás 3—3 évre történik; azonban az 
alkalmaztatás, a szolgálati idő lejártakor, annyiszor, 
a mennyiszer kívánatosnak mutatkozik, az illető tan
szék képviselőjének ajánlatára megújítható.

6.

Az adjunctusképen teljesített szolgálati idő, ha 
azt végleges alkalmazás követi, éppen úgy beszá- 
míttatik az állami szolgálatba, mint a tanársegédi 
állásban töltött idő.
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A javadalmazás a szolgálati idő szerint emelkedő 
három fokozatban állapittatik meg úgy, hogy az első 
fokozatban évi 2400 korona, a másodikban 2500 ko
rona a megfelelő tiszti fizetési pótlékkal és lakbér- 
illetménynyel egybekötve. Úgy a 2-ik, mint a 3 ik 
fokozatú adjunctusi állás a Vili. fizetési osztályba 
tartozik, az clólépés nem fokozatok szerint, hanem 
az eltöltött öt-öt évi szolgálatok után következik be. 
(95355/1904. sz. v. k. ministeri leiratból.)

XIX. Seminariumi szabályzat.

1. A seminarium czélja: az intézet tagjait folyto
nos érintkezés, útmutatás és gyakoroltatás által a 
tudományba és a tudomány módszcréoe annyira 
beavatni, hogy idővel képesek legyenek akár mint 
tanárok, akár mint a tudományt művelő búvárok 
sikeresen működni.

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

servatoriumok, interpretatiók, disputatiók és egyéb 
dolgozatok;

b) a könyvtárral és egyéb tudományos eszközök
kel fölszerelt dolgozóhelyiségek, melyek a semi
nariumi tagok rendelkezésére vannak.

3. Seminarium a bölcsészeti karban képviselt 
minden tudományszak részére szervezhető. Egy szak 
ból esetleg több seminarium is állítható fel.

7.
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4. A scminariumokat az azokban munkásságra 
vállalkozó tanárok kérésére a bölcsészeti kar javas
lata alapján a vallás- és közoktatásügyi minister 
állítja fel, a ki azoknak berendezési költségeiről és 
évi javadalmazásáról gondoskodik s az azokban 
közreműködő tanároknak arra való megbízást ad.

5. Az oly seminariumokban, melyekben több 
tanár működik együtt, közülök egy évről évre — 
váltakozva az ügyvivő-igazgató tisztét köteles 
teljesíteni. Az ügyvivő igazgató a seminariumi ta
nárok közös megegyezésével tisztét egy évnél tovább 
is viselheti.

6. Az ügyvivő-igazgató vezeti az intézet adminis- 
tratióját és kezeli felelősség mellett évi átalányát. 
Hivatalos jelentéseit az eddigi gyakorlatnak meg
felelően a bölcsészeti kar útján terjeszti föl a vallás- 
és közoktatásügyi ministerhez.

7. Az egyes seminariumok tanárai a maguk sémi* 
nariumára nézve szabályzatot és házirendet készí
tenek s azt a bölcsészeti karnak bemutatják. A se
minariumi szabályzatok kivonatai a tanrendben 
közzéteendők. (V. K. minister 76.378 1902. sz. 
rendeleté.)

XX. TANÁRTESTÜLETI TAGOK 
SZABADSÁGIDEJE.

A tanártestület tagjainak szabadságában áll a 
szabályszerű szünidők alatt — ha ezt különös köte
lezettségeik nem akadályozzák a tanintézet hclyé-
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ről a karbeli dékánnál vagy intézeti igazgatónál tett 
egyszerű bejelentés után eltávozni, a nélkül, hogy 
erre különös engedély kivántatnék. Csak azon tagjai 
a tanárszemélyzetnek, kik rectori, dékáni vagy 
igazgatói tisztet viselnek, kötelesek erre nézve a 
közokt. minister engedélyét annak idején kikérni s 
ez alkalommal kimutatni, hogy távollétük idejére 
a sürgősebb teendők elintézése iránt mikép gon
doskodtak.

A szabályszerű szünidőkön kívül a tanártestület 
tagjai a tanintézet helyéről való eltávozásra vagy a 
szünidőkön túli elmaradásra s egyáltalán tanári 
teendőik félbeszakítására a felsőbbség engedélyét 
kötelesek kikérni.

Ezen engedélyt a tudomány egyetem s műegyetem 
tanárainak nyolez napig terjedő szabadságidőre a 
karbeli dékán adhatja meg a rectornál teendő utó
lagos bejelentés mellett, a jogtanodák, orvos-sebészeti 
intézet s középtanodák tanárainak pedig az intézeti 
igazgató. Ezentúl a fő-, úgy mint középtanodáknál 
a szabadságidőnek engedélyezése a közokt. minister 
hatásköréhez tartozik.

Betegség esetében az illető ezen akadályt bejelen
teni köteles, szabadságidőnek engedélyezését pedig 
csak akkor tartozik kérni, ha a tanintézet helyéről 
eltávozni kívánna, mely esetben a fentebbi eljárás 
alkalmazandó.

Az intézeti főnökök felelősség terhe mellett tar
toznak felügyelni arra, hogy a szabadságidő a nyer
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engedélyen túl ki ne terjesztessék. (27.483,1871. V. K. 
ministeri rendelet.)

A rector és dékánok szabadságidejére nézve lásd 
az ügyrend 3. §-ának jegyzetét.

Az előadások félbeszakítása esetében a tanárok 
azon félévre, melyben előadásaikat meg nem tar
tották vagy csak 4 hétnél rövidebb ideig tartották 
meg, kárpótlásukat vagy jutalékukat egészen elvesztik, 
illetőleg tandijjutalékban nem részesülnek; kárpót
lásuknak, illetőleg tandijosztalékuknak felét veszítik 
el, ha az előadások félbeszakítása 8 hétnél tovább 
tart, vagy ha a 4 hétnél tovább tartó félbeszakításnak 
oka a tanár saját elhatározásában fekszik. A meg-’ 
maradó pénzösszegek az egyetemi rezervált alap
hoz csatolandók. (2718/1893. sz. V. K. ministeri ren
deletből)

Tanároknak hosszabb időre való szabadságolása 
ügyében a Senatus a részleges szabadságolást egy
általán szabályellenesnek tartja; szabadságolás ese
tén a tandijjutalék és tandíjkárpótlás élvezete a 
2718/1893. Vili. 21. vkm. szabályrendeletben meg
jelölt módon szünetel. (6706/1907—07. r. sz.)

Szabadságidő engedélyezése tárgyában a vk. Mi
nister úrhoz intézett felterjesztésekben a 83.053,1909 
sz. vkm. leirat szerint mindenkor megjelölendő, hogy 
a szabadságidő, mely naptól kezdödöleg és meddig 
terjedöleg vétetik igénybe.
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X X I . E G Y E T E M I  H A T Ó S Á G O K  
Ü G Y R E N D T A R T Á S A .

1- §•
Az egyetemi tanács és a négy kar tanártestületé

nek mindegyike saját üg)vezető jegyzőkönyvet ve
zet, nyomtatott rovatokkal, melyekbe a beérke
zett ügydarabok íolyószáma, a bemutatás napja, a 
beadvány lényeges tartalma, elintézésének ideje és 
módja iktatandók, minélfogva az ügyiratok bemu
tatása és kiadása után az illető jegyzőkönyvi rovatok 
betöltendők.

Minden ügyvezető jegyzőkönyv mellett, pontos 
betűrendes tárgymutatólajstrom vezetendő.

2 - §•
Az ügykezelési nyelv mind az egyetemi tanácsnál, 

mind az egyes karok tanártestületeinél a magyar.

3- §•
A beadványok az egyetemi rector, illetőleg kar

beli dékánoknál vagy azok helyetteseinél nyújtan
dók be.

Jegyzet. A rcctort úgy az egyetem központi igaz
gatásában, mint az egyetemi tanács ügyeinek veze
tésében a prorector helyettesíti. Ha a prorector is
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akadályozva lenne, a rector helyettesítését annak a 
karnak dékánja veszi át, a melyből az azon évi 
rector kikerült, ha pedig ez is akadályozva lenne, 
annak a karnak a dékánja, a melyből a prorector 
kikerült. Az egyes karok ügyeinek vitelében és a 
kari ülések és tanácskozások vezetésében a dékánt 
a prodékán, ezt pedig a kinevezés sorrendje szerint 
legidősebb nyilvános tanár helyettesíti. Ez utóbbi 
azonban nem bir szavazattal az egyetemi tanács ülé
sein. Ilyen helyettesítések szüksége esetében az egye
tem vezetősége lehetőleg előzetesen a V. K. Minis- 
tér úrhoz jelentést tartozik tenni. '.A rectorok 
és dékánok hivatali teendőiket csak akkor ru
házhatják át helyetteseikre, ha a V. K. Minister 
úrtól megelőzőleg szabadságidőt nyertek. Abban az 
esetben, ha a rectori vagy dékáni teendők rendes 
vagy helyettes ellátására hivatott összes tanárok aka
dályozva lennének ebben, az egyetemi tanács, ille
tőleg a kar esetről esetre intézkedik és intézkedését 
lehetőleg előzetesen tudomásvétel, illetőleg jóvá
hagyás végett a V. K. Minister elé terjeszti. 
(32.426,1904. $z. V. K. ministeri leiratból.)

4. §-
A folyó tárgyakat és azon ügyeket, melyeknél a 

késedelem vcszélylyel jár, a tanács és tanártestüle
tek nevében a rector, illetőleg dékánok intézik el 
és azokról a következő ülésben jegyzőkönyvükből 
jelentést tesznek. -  Oly beadványoknál, melyek az
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irattárban maradnak, az elintézés ugyanazokra, má
soknál külön ívre vagy fél ívre írandó.

5. § .
Folyó tárgyaknak általában azok tekintendők, me

lyek csupán tudomásul veendők, vagy melyeknek 
elintézése csak a fennálló szabályok egyszerű két
ségtelen alkalmazásában, vagy értesítések, felsőbb 
határozatok és rendeletek közlésében áll.

6. §.
Minden egyéb ügy ülésben, elóadványok alapján 

szabályszerűen hozott végzések által intézendő el

7- §-
Az előadót a rector, illetőleg dékán nevezi, oly 

módon, hogy a tagok terheltetése e tekintetben lehe
tőleg egyenlően történjék.

Elöadványokra, melyek különös határozott tan
szakra vonatkoznak, vagy melyekhez különös szak
ismeretek kivántatnak, az előadó az illető szakértő 
testület tagjai közül nevezendő.

Fontosabb ügyek elöleges meghányására, azokra 
vonatkozó véleményes jelentések kidolgozására, az 
egyetemi tanács, illetőleg tanári testület által egyiitt- 
elóadók, vagy bizottmányok nevezhetők.

Ezen bizottmányok fel vannak jogosítva, hogy az 
egyetemnek a tanács- vagy tanártestületekhez tartozó 
más tagjait is, értesítő szavazattal meghívhassák.

Minden tag köteleztetik a legalább huszonnégy 
órával az ülés elótt vele közlött ügydarabok elő-
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adására, ha azt tartalmuk és terjedelmük lehetsé
gessé teszi.

Az elnök a fönnérintett megszorításokkal maga is 
lehet előadó: és minden tagnak szabad az ülés illető
ségéhez tartozó tárgyakra nézve indítványt tenni; 
de ily indítványok csak írásbeli előterjesztések alap
ján kerülhetnek hivatalos tárgyalás alá.

8. §.

Az elöadvány fél vagy egész ívre oly módon 
írandó, hogy annak baloldalán az ügydarab száma 
és lényeges tartalma, jobboldalán a határozati indít
vány foglaltassék.

9. §.
A tanács és 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. §) 
még a szabályszerű szünnapok alatt is tartatnak.

Mindkét rendű ülésekre az illető tagok külön meg
hívandók és a nevezetesebb tanácskozási tárgyak 
a meghívásban megérintendők.

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

tározza meg a napirendet, vezeti és szükség esetén 
egybefoglalja a vitatást, ügye! a gyűlés rendjére és 
méltóságára, meghatározza és vezérli a szavazást,
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kihirdeti a végzést és a körülményekhez képest az 
ülést el is halasztja.

11. §.
Az ülés megkezdendő:
1. A fölsőbb hatóságok rendeletéinek kihirdeté

sével, melyek az utolsó ülés óta beérkeztek és köz
vetlenül, vagy közvetve az egyetem-, a tanítás- vagy 
tanulókra vonatkozó viszonyokat illetik.

2. Ezt követi az ügyvezető jegyzőkönyv fölolva
sása és elnök jelentése, az általa időközben saját 
hatáskörében elintézett folyó tárgyakról.

3. A tanácskozási tárgyak az elnök által kitüzen- 
dök rendben.

4. A bemutatott önálló indítványok
5. Egyéb tanácskozási tárgyak.

12. §.
Minden ügydarab fölött, előbb az előadó véle

ményét az előadványi ivén foglalt kivonat és indo
kolt javaslatához képest előterjeszti. Más indítvá
nyozók is, élő szóval támogathatják írásbeli clöter- 
jeszt vényeiket.

13. §.
A vitatást az elnök nyitja meg, a szólás az arra 

jelentkezés rendjében történik, senkit sem szabad 
szólásában félben szakítani; a rendreutasítás joga 
csak az elnököl illeti.

14. §.
A vitatás befejezése után a kérdéses ügy szava

zás alá kerül.
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15- §•
A kérdést az elnök teszi fel. A határozat elhalasz

tására történt indítvány, minden más a tárgy érde
mére vonatkozó indítvány előtt bocsátandó szava
zás alá.

16. §
Minden szavazásnál az elnök által a kérdés akként 

teendő, hogy arra egyszerű igennel vagy nemmel sza
vazni lehessen.

17. §.
A szavazás élő szóval, választásoknál azonban 

mindenkor, más tárgyaknál pedig, ha kellő megvita
tásuk 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, minden
kor legutolszor szavaz. A határozat hozatalára álta
lános többség szükséges; szavazatok egyenlőségénél 
azon vélemény válik határozattá, melyhez az elnök 
csatlakozott.

19. §.
Ha a tárgyalandó kérdés valamely tag személyes 

érdekeit illetné, annak el kell távoznia; ha az két
séges volna, ezen előkérdés az érdeklett kizárásával 
a gyűlés által döntendő el.
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Az elnök a határozattal ellenkező véleményét ki
jelentheti és a felsőbb helyre terjesztendő jelentés
ben is saját nézeteként felvétetheti.

21. §•
Ha valamely határozat végrehajtásának felelőssé

gét az elnök nem tartaná elvállalhatónak, annak fel
függesztésére fel van jogosítva, de az ily esetről a 
rector felsőbb helyre, a dékán a tanácsnak késede
lem nélkül jelentést tenni tartozik.

22. § .

Minden tag köteles az ülésen megjelenni vagy el
maradását kimenteni. A mentségi okok elfogadása 
fölött vitatás nélkül a testület határoz; a ki az ülé
sekre gyakrabban meg nem jelenik, az elnök által 
arra írásban felszólítandó és ha ezen felszólítás si
ker nélkül maradna, az egyetemi tanácsnak feljelen
tendő.

A húsvéti és őszi szünnapok alatt rendes ülések 
nem tartatnak. — Sürgős esetekben azonban a jelen
levők rendkívüli ülésekre, vagy ha határozathozatalra 
megkívántató számmal (23. §.) nem volnának — 
tanácskozmányokra egybehivhatók.

23. §.
Érvényes határozathoz a szavazatképes tagok fe

lének jelenléte; az egyetemi tanácsban minden kar
nak legalább egy3 tag általi képviscltetése szük
séges.

20. §.
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24. §.
Minden ülésről jegyzőkönyv vezetendő, abba be

vezetésül az ülés napja, a jelenlévők és távollevők 
nevei, elmaradási okaik megérintésével, azután az 
utolsó ülés óta az elnök által folyólag elintézett és a 
gyűléssel közlött ügydarab száma, továbbá az ülés
ben tárgyalt ügyek oly módon iktatandók, hogy a 
jegyzőkönyv baloldala az ügyviteli számot, az előadó 
nevét és a tanácskozási tárgynak rövid tartalmát, 
jobboldala pedig a határozatot és annak megemlí
tését, vájjon egyértelműleg vagy szótöbbséggel hoza
tott-e ? tartalmazza.

Minden tag követelheti, hogy különvéleménye 
röviden szószeri nt a jegyzőkönyvbe vétessék vagy 
általa Írásban foglalva ahhoz és a netán készítendő 
fölterjesztéshez csatoltassék. A különvélemény az 
utóbbi esetben legfelebb az ülés utáni másodnapon 
az elnöknek átadandó.

A többségi határozat tartama az ülésben végleg 
megállapítandó, utólagos változtatásoknak egyáltalán 
nincs helye; a kinek a szövegezés hűsége ellen ki
fogásai vannak, hitelesítési ülést kérhet, melyet az 
elnök három nap lefolyta alatt megtartani köteles.

25. §.

Ha az ülésben az elölülő vagy valamelyik tag in
dítványára az akadémiai fegyelem ügyében, p o. a 
collegiumok látogatása felett hivatalos alakú szóbeli
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értekezés fordul elő, ez és ennek eredménye a jegyző
könyv bezárásánál incgjegycztessék.

26. §.
Jegyzőkönyvvezető az egyetemi tanácsnál a tanács- 

jegyző; a hittani, jogi és bölcsészeti tanártestületek
nél a rangjára nézve legifjabb szavazatképes tag; 
az orvosinál a dékánnal egyidejűleg választott kar- 
bcli jegyző.

Akadályoztatása esetében az érintett három kar
ban, a rangjában hozzá legközelebb álló, az orvosi
ban pedig a legifjabb szavazatképes tag által helyet- 
tesíttetik.

Ha valamely nem kötelezett tag önként a jegyző
könyv vezetésére hosszabb időre ajánlkoznék, ezen 
ajánlatát a gyűlés elfogadhatja.

A jegyzőkönyvvezető a szabályszeiűlcg szerkesz
tett jegyzőkönyvet, lehetőleg rövid idő alatt, a rector- 
nak, illetőleg a dékánnak átadni köteles, hogy mind az, 
mind a többi tagok által aláírva nyolez nap alatt 
felsőbb helyre terjesztethessék. A bölcsészettudo
mányi kar jegyzőkönyvét a dékán, a prodekán és a kari 
jegyző aláírásai mellett egy háromtagú, a kari ülés
ből kiküldendö bizottsággal hitelesíti. (1299/903 sz. 
vkm. rendelet.)

27. §.
Az ülési határozatok folytán szükségessé vált ki

adványokat az előadók szerkesztik, ha azonban azok
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valamelyike indítványával kisebbségben marad, a ki
adványt azon szavazó készítendi. ki az első adta a 
határozattá vált szavazatot. Egyébiránt az előadó 
beleegyezésével ezt a rector és dékánok maguk is 
teljesíthetik.

28. §.
Az előadók állal szerkesztett fogalmazatok tisztá

zásuk előtt a rector, illetőleg dékán által, tekintettel 
a hozott határozatra átvizsgáltatnak, szükség eseté
ben kiigazittatnak; és előbb, mintsem a kiadhatási 
engedéllyel elláttattak, le nem másoltathatók.

29. §.
í ontos ügyeknél egyébiránt határoztathatik, hogy 

a kiadvány letisztázása előtt, az a tanács, illetőleg 
testület értekezletében megvizsgáltassék, mely eset
ben a kiadási engedély (expediatur) csak ezen alka
lommal jóváhagyott fogalmazásra adathatik

3°. §.
A folyó és tanácskozási tárgyak az egyetemi vagy 

dékáni irodában azon irodai egyének által tisztáztat
nak, a kiket a rector arra rendel. A leíró a tisztá
zott fogalmazatra a leírás idejét feljegyezni köteles.

31. §.
A tisztázott kiadványok, felterjesztések, jegyzékek, 

válaszok vagy hátiratok a mennyiben folyó tárgyak 
fölött keltek, a rector, illetőleg karbeli dékán nevé
ben és aláírásával, amennyiben tanácskozási tárgyat
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illetnek, az ülés megemlítésével, a tanács vagy tanár
testület nevében a rector, illetőleg karbeli dékán ellen
jegyzése mellett állíttatnak ki.

32. §.
A kiadványok átadását és kézbesítését a hatósá

gok vagy postahivatalnál a tanács részéről a futár, 
a tanári testületeknél pedig a karszolgák teljesítik. 
Ök e czélra külön kézbesítési könyvecskét vezetnek 
az ügydarab száma, a czimzet és átadási nap meg
jegyzésével.

A rector és dékánok e könyvecskéket időről időre 
megtekintenüik.

A tanulók a tanács vagy tanártestület részéről rend
szerint semmi kézbesítést nem várhatnak, hanem az 
őket illető határozatokat maguk vagy helyetteseik 
által, kik megbízásukat igazolni tartoznak, az egye
temi vagy dékáni irodából, az átvétel elismerése mel
lett, elvihetik.

Az értesítés, hogy a tanuló az öt illető határozatot 
átveheti, a fekete táblán kiragasztvány által történik. 
Csak különösen sürgős vagy fontos esetekben ren
delheti el a rector vagy dékán a tanuló kezéhez való 
szolgáltatást.

33. §.

Az elintézések után az irományoknál maradó ügy
darabok, fogalmazatok, felsőbb helyről vissza érke
zett jegyzőkönyvek, mind a tanácsnál, mind az egyes 
tanártestületeknél, évek és ügyszámok szerint ren
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dezve az egyetemi vagy dékáni irodában elteendők 
és gondosan örizendők. — Szabályrendeletek szá
mára külön köteg készítendő.

34. §.
Minden tag, valamint az egyetemi személyzet egy

általán az ülésekben tárgyalt ügyek körüli tanácsko
zás-, szavazás- és határozatokra nézve titoktartásra 
kötclcztetnek.

□ □ □
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XXII. BETŰRENDES JEGYZÉKE 
A NEVEZETESEBB 

SZABÁLYRENDELETEKNEK 
ÉS HATÁROZATOKNAK.

Adjunctusok, tanársegédek, gyakornokok, ve-
gyesznovendékekmegválasztásának megerősítéseczél-
jábol minden egyes jelöltre nézve külön-külön teendő 
felterjesztés (75.Ü7Ő 1909. vkm. sz )

Adjunctusokul, tanársegédekül és gyakornokokul 
az intézeti igazgatók fiai vagy vejei az atyjuk vagy 
apósuk vezetése alatt álló intézeteknél, illetőleg koró
dáknál nem alkalmazhatók (az 59.652 1897. sz. vkm 
leiratból'.

Adózás alá eső rectori és dékáni szigorlati dijak 
20V át — eme állásokkal járó rcpraesentationalis 
kiadások beszámítása fejében — adózatlanul hagyja 
a budapesti kir. adófelügyelőség. (1905/1906. sz. adó
iéi ügyelóségi átirat).

Akadémiai könyvjutalmak. A Magyar Tudomá
nyos Akadémia minden évben két könyvjutalmat tűz 
ki egy, a nyelvtudománynyal. illetve történelemmel 
foglalkozó hallgató számára. Minden évben a márcziusi 
kan ülésen a magyar történelemnek egyik, a magyar 
történelemnek másik, az oklevéltannak, az újkori, 
a középkori s végül az ókori egyetemes történelem
nek tanára, évenként az előadott sorrendben, pályázat 
nélkül, javaslatot tesz arra nézve, hogy tanítványai 
közül kit tart legméltóbbnak a kitüntetésre. A kar a 
javaslat alapján határoz s határozatát minden év
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április hó 20-ig közli a Magyar Tudományos Aka
démiával.

Almanach szövege beterjesztésének határnapja 
márcz. 31. (28/1910/11. sz. rect. átirat).

Altisztek és szo lg á k  kinevezésének, áthelyezésének, 
n yu g d íja zta tá sá n a k , végkielégítésének és fe g y e lm i el
já rá sá n a k  ü gye  ezen kir. m. tudományegyetem Rek
torának hatáskörébe tartozik; ez tehát sem a tanár
testület, sem pedig az Egyetemi Tanács intézkedési 
körébe nem vonható (6595,1906 —07. r. sz.).

Állami és a la p ítvá n yi ö sz tö n d íja k , a melyek utólagos 
tan fé lévi részletekben válnak esedékesekké, deczem- 
ber 20-tól s június 1-től kezdve fizettetnek ki jogo
sultaknak, szabályszerű igazolási záradékkal ellátott 
nyugtatványok ellenében (5756 1904 —05. r. sz.).

Állami költségvetéssel összefüggő kérelmek min
den év április hava végéig terjesztendők fel. (57.506 
1908. sz. vkm. leirat).

Átalányok kezelésénél mutatkozó túlkiadás még 
az illető költségvetési év vége előtt bejelentendő, 
hogy a szükséges összeget még a megfelelő évi 
javadalomból lehessen utalványozni (64.750/1910. 
vkm. sz.).

Átlépés egyik tudománykarból a másikba a 84.962/ 
1902. vkm. sz. szabályrendelettel szabályozott utó
lagos beiratkozástól különbözik, a mennyiben az át
lépés lehetősége nem annak időpontjától, hanem az 
elhagyott karon folytatott tanulmánynak és az újonnan 
választott karon folytatni szándékolt tanulmánynak 
összefüggésétől, rokonságától függ. Eme összefüggés 
megállapítása csakis a két kari dékánnak, mint tanul
mányi felügyelőnek hatáskörébe tartozik (134502 
V, 909. vkm. sz.).

Belgrádi tirociniális bizonyítványnak egy  felmerült 
esetben történt tekintetbevétele elvi praecedensül nem 
szolgálhat (1907 8. tanévi IV. r. ülés).
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Beteg tanárok helyettesítéséről, a mennyiben köte
lező tárgyat adnak elő, kellő időben szükséges gon
doskodni (15.463/1906. sz. vkm. leiratból).

Bélyegilletéknek a számadások mellékletét képező 
nyugtákon az átalányok terhére való lerovása tudo
másul nem vehető (13.075,1910. vkm. számvevőség).

Bésán-féle ösztö n d íja kra  való pályázat hirdetésé
nél, valamint a betöltés iránt teendő javaslatoknál 
az alapítólevél ama rendelkezésére, hogy ezek az 
ösztöndíjak csakis szegénysorsú  árva  i fja k n a k  (tehát 
n ő k n ek  nem ) adom ányozha tok , különös gond tordi- 
tandó (2533/1906-07. r. sz., 25.115. 1907. III. 19. 
vkm. sz.).

Bölcsészetdoctori oklevelek honosítá sa  ügyében 
az Egyetemi Tanács felhívta a bölcsészettudományi 
kart, hogy oklevélhonosítási eseteknél e zen tú l g o n d  
fo rd itta ssé k  a  classicus nyelvek  ism eretére és a  n em 
ze tk ö z i jo g  a lapelvére: a  v iszonosságra  (5630/1906 -  7. 
r. sz.).

Bölcsészetdoctori szigorlatra bocsátás iránti en
gedély nem jelenti a pályavégzettséget; s ezért az 
ily engedélyt felmutató gyakornok 800 korona juta- 
lomdijanak 1000 koronára emelését egy concret eset
ben nem engedélyezte a vk. Minister úr (69.441—1910. 
vkm. sz.).

Bölcsészet H. S. Egyesületének (könyv) rendelései 
dékáni hivatalos pecséttel — a kar felelősségére — 
nem láthatók el (1904/5. III. r. ü.).

Bútorral és m o sd ó a szta lla l való felszereléséről az 
összes egyetemi hivataloknak, tantermeknek és tanári 
szobáknak a gazdasági hivatal gondoskodik a ren
delkezésére álló javadalomból i,l97 1905 6. rectori sz.).

Comparativ-anatomiai előadásoknak az orvoskari 
hallgatók részére a bölcsészeti karon leendő tartá
sára az orvosi kar kérje karunkat, mert mindenkor 
az illetékes k a r  (nem pedig a szaktanár) kérendő fel
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ily előadások megtartására és azután a z  bízza meg 
a megfelelő szakembert (1906 7. tanévi IV. r. ülés).

Debreczeni philosophiai tanfolyam hallgatói III. 
szaktárgyul a philosophiát is választhatják s ebből 
mint harmadik tárgyból középiskolai alap-, illetőleg 
szakvizsgálatra jelentkezhetnek (30.259-1910. vkm. sz.).

Debreczeni ref. collegium kebelében lévő bölcsé
szeti tanfolyamon görög-latin, magyar-latin, magyar
német és latin-német szakcsoportokat hallgatott tanár
jelölteknek tanulmányai a középiskolai tanári vizs
gálatoknál a jövőben teljes egészükben beszámíttat
nak, illetőleg az ily hallgatók ezentúl ugyanolyan fel
tételek mellett bocsáttatnak tanárvizsgálatokra, mint 
a magyar egyetemek hallgatói (11.5148,1909. vkm. sz.) 
(30259,1910. vkm. sz).

Díjazott gyakornokok megválasztásának jóváha
gyó tudomásvételét és az illetmények kiutalását 
szorgalmazó felterjesztéseknél jövőben a beszüntető 
rendelet számára és keltére, valamint a kinevezési 
rendelet számára, nem pedig, mint eddig igen gyakran, 
az újból való kinevezési, illetőleg meghosszabbítási 
rendelet számára kell hivatkozni (2164/1904 5. r. 
sz., 87.633,1904 XI. 16. vkm. sz.).

Doctori értekezések megmaradt példányai a kari 
intézetek rendelkezésére bocsáttatnak az érdemes 
hallgatók közti kiosztás czéljából (1905,06. t. 11. ren
des ülés).

Doctori értekezéseknek a tanév vége felé szán
dékolt benyújtási határidejére nézve kimondta a kar, 
hogy azok a jelentkezők, kik szigorlatukat még június 
25-ike előtt szándékoznak tenni, kellőkép leiszerelt 
folyamodványukat és doctori értekezésüket legkésőbb 
május 10—20 áig nyújtsák be a dékáni hivatalba 
(1907/08. tanévi V. rendes Ülésből).

Egyetem bezárása előtt a bölcsészettudományi 
kar véleménye szerint előbb az Egyetemi Tanács
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kérdeztessék meg és ez a fórum határozza el a be
zárást (1904 —5. tanévi bölcsészctkari IV. r. ülésből).

Egyetemi könyvtári tisztviselők tanulmányúd segé
lyezésére a kar évi 500 korona összegnek előirány
zását tartja szükségesnek (1906 07. tanévi I. r. ülés).

Egyetemi Lapok hivatalos részében a kar és a 
dékán az ifjúsághoz nem bocsájthat hirdetést (1904 5.
III. r. ü.). Egyetemi Lapok a hirdetőtáblák közle
ményeit az egyetem felelőssége nélkül közölhetik. 
(1904 5. Hl. r. ü.).

Egyetemi tanári korpótlék szempontjából az 
egyetemi nyilvános rendes tanároknak nyilvános ren
des tanárrá történt kinevezésük előtt egyetemi vagy 
műegyetemi nyilvános rendkívüli tanári minőségben 
eltöltött szolgálati idejének csak az a része számit- 
tatik be 1:2 arányban, a mely 1900. évi január hó 
1-ie utáni időre, mint az egyetemi rendes tanári kor- 
pótlék összegének 600 koronáról 800 koronára tör
tént felemelése idejére esik; migaz egyetemi tanári 
illetmények új rendezésére vonatkozó szabályzat élet
belépte előtt, azaz 1899. évi deczeinber hó végéig 
eltöltött nyilv. rendkívüli tanári szolgálatuk a rendes 
tanári korpótlékok megállapításánál mindenkor az 
O cs. és ap. kir. Felségének 1896. évi április hó 9-én 
kelt legfelsőbb elhatározásával jóváhagyott szabályzat 
értelmében 2 : 3-hoz, vagyis kétharmad arányban vé
tetik számításba (a 48.964/1904. vkm. leiratból).

Egyetemi tisztviselőnek jogában áll természetben 
való lakásáról, ha azzal megelégedve nincs, lemon
dani ; mely esetben fizetési osztályának megfelelő 
lakbérre tarthat igényt (82.765 1908. s.. vkm. leirat).

Előadások minden fizetéses egyetemi rendes és 
rendkívüli tanár által legalább is heti 5 órában tar
tandók (a 29.689,1876. vkm. leiratból).

Felterjesztések — habár azonos ügyekre vonat
koznak is — a 28.861/1909. számú vkm. leirat ren-
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Félárú vasúti menetjegyek váltására igényjogo
sultak kérvényéi az államvasutak igazgatóságánál 
nem bélyegkötelesek (19.119 1899. számú kereskede
lemügyi ministeri rendelet).
J Ä i ? tok diÍai a tanrendben feltüntetendők 
(1904 o. VII. r. ü.). Gyakorlatok költségeit az illető 
intézetek általányának kelló felemelése által lehető
leg az állam fedezze (1904 5. VII. r. ü.).

Gyakornoknak (akár díjas, akár dijazatlan minő
ségben) csak befejezett képesítéssel (tudori oklevél, 
vagy végbizonyítvány) bíró egyének választhatók 
meg: a jelzett minősítést el nem nyert egyének 
pedig a gyakornoki teendők végzésével csak ideig
lenesen bízhatók meg (a 86.447/1905. számú vkm. 
leiratból).

Gyakornokok (vegyésznövendékek) eltöltött szol
gálati ideje, ha azt közvetlenül végleges állami alkal
mazás követi, attól az időponttól kezdve, a melyben 
az illetők a képesítő oklevél birtokában voltak, a 
nyugdíjazás alapjául szolgáló időbe tisztviselői szol
galat gyanánt beszámítandó. (A 85447/1905. sz. vkm. 
leiratból)

Gyakornokok (egyetemiek) fizetési osztályba nem 
sorozott állami tisztviselőknek minősíttetnek. A kellő 
minősítéssel (tudori oklevél, vagy végbizonyítvány) 
bíró díjas, vagy dijazatlan gyakornokoktól (vagy 
vegycsznövendékektöl) az illetékes kari dékánok a 
hivatali esküt az állami tisztviselőkre nézve előírt 
minta szerint — a megválasztást megerősítő vkm. 
leirat vétele után — vegyék ki és erről eskiiifiazo l-  
vanyt állítsanak ki, melynek egyik példányát meg
őrzés végett a vkm.-ba terjesszék fel (a 86.447/1906. 
sz. vkm. leiratból).

( le lk c z é s e  s z e r in t  —  m in d e n k o r  k ü lö n  ü g y s z á m m a l
lá t a n d ó k  e l.
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Gyakornokok részére, kik olyan intézetnél alkal- 
mazvák, a hol költségvetésileg’rendszeresített gya
kornoki állás nincs, személyi pótlék nem utalványoz
ható (1840/1906-07. r. sz., 72.646/1906. X. 6. vkm. sz.).

Gyorsírástanitói állásnak a IX. fizetési osztály
nak megfelelő javadalommal leendő költségvetési 
beállítása és az állásnak a bölcsészettudományi kar 
jelölése alapján a Rector Magnificus által leendő be
töltése iránt az egyetemi Tanács 1910. évi június hó 
17-én tartott V. rendes üléséből 3789,1909-10. sz. 
alatt fölterjesztést intézett a vk. Ministérhez.

Gyógyszerészettanhallgató és gyógyszerészsegéd 
egyidejűleg senki sem lehet (a 45.518/1900. számú 
beliigymimsteri körrendeletből.)

Gyógyszerészhallgatók mindkét félévben köte
lesek a beiratkozás alkalmával, a dékán előtt meg
jelenni (1906/7. tanévi VI. rendes ülés.).

Gyógyszerészi javító elővizsgálatra Budapesten 
jelentkező kolozsvári I. éves gyógyszerészhallgató- 
nak a kar csupán arra való tekintettel adta meg a 
vizsgaengedélyt, hogy folyamodó a kolozsváii egye
temtől is kapott szabályszerű engedélyt az elővizs
gálatnak Budapesten letehetésére (1907- 08. tanévi
IV. rendes ülés).

Gyógyszerészeti tudori fok, mint ilyen törlendő; 
végzett gyógyszerészhallgatókra nézve azonban a 
böicsészetdoctori fok elnyerése — bizonyos módo
zatok mellett — lehetővé teendő. (1907/8. tanévi V. 
rendes ülésből).

Helyettes tanár a kari ülésekre meghívandó. 
(1907/8. tanévi IV. rendes ülés).

Helyettesítési díjak utalványozását ezélzó felter
jesztésekben a 49.4tí3/1894. sz. vkm. leirat szerint 
pontosan megjelölendő hogy

1 . a helyettesítés mely nappal vette kezdetét s 
előreláthatólag mikor fog végződni;
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2. a helyettesítéssel megbízott egyén visel-e köz
hivatalt és milyen minőségben s igenlő esetben, váj
jon rendes hivatalának teendői alól fel van-e mentve 
vagy sem?

3. a helyettesítés heti hány órában történik és 
vájjon a teljes tanszék helyettcsíttetik-e?

Helyettesítési dijak utalványozására nézve a 
13.089/1891. számú vkm. leirat elrendeli, hogy azok 
10 havi, tehát a helyettesítésre nézve kedvezőbb fel
osztás mellett állapíttatván meg, ebből az egyetemen 
fennálló szorgalmi időhöz képest az első félévre négy, 
a második félévre pedig hat részlet tétessék folyóvá; 
ez utóbbi magasabb jutalomdij fejében azonban 
kötelesek lesznek az illetők az esetleg úgy is csak 
kivételesen szükséges szünidei működést is minden 
külön dij nélkül teljesíteni.

Helyettesítésnek egy concret esetében (Mayr) a 
43.006 1891. vkm. !e:rat 2000 koronát, minta helyet
tesített tanszékkel összekötött törzsfizetés 50° .-át 
csak is abban az esetben tartja jogosan folyósítható- 
nak, ha a helyettesítési előadások az illető tanár 
által legalább heti 5 órában tartatnak.

Horvát nyelvű beadványok, illetve átiratok iktatás 
után. lefordítás czéljából azonnal a bcliigvministeri 
fordító osztályhoz küldendők. A fordítási díjat a 
quaestura esetről esetre küldi meg a belügyminis- 
teriumnak (85 778 1909. vkm. sz.).

Ifjúsági tün te téseknél az ifjúsággal szemben ne 
administrativ tisztviselő, hanem a tanári testület 
valamelyik tagja jelenjen meg az egyetem képvise
letében (1904/5. III. r. ü.).

Intézetek és klinikák, nemkülönben a hivatalok 
átalányszámadásaira vonatkozólag a vkm. számvevő
ség felhívta az illetékes hatóságokat, hogy számadá
saikat ezentúl ne a  va ttás- és k ö zo k ta tá sü g y i m . kir. 
m in ister  úrhoz, hanem a  szám vevőséghez czim ezve
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küldjék be a rendes szolgálati úton (6776 1906— 07. 
r. sz., 6751/1907. VI. 10. vkm. szv. sz.).

Intézetek részére az évi átalányban fedezetet nem 
találó megrendelésekhez szükséges összegek enge
délyezése, ha indokolt körülmények azokat szüksé
gessé teszik, mindenkor előzetesen kérelmezendő. 
(1756 1906—07. r.sz.,60.890 19.051 1906 X l.vkm.sz.).

Intézeti (és hatósági) alkalmazottaknak fegyver
gyakorlatra bevonulásuk tartamára a helyettesítés 
iránt idejekorán gondoskodni kell (a 3498 1898. sz. 
vkm körrendeletből).

Intézeti ig a zg a tó k  érintkezése a vkm -al általában 
az egyetemi hatóságok útján történjék (1906 7. tanév 
III. r. ülés).

Irodai á ta lá n y  czímen folyósított összegek felhasz
nálásáról készítendő okmányolt számadások éven
ként elengedhetetlenül felterjesztendők lesznek. 
(73928 1905. vkm. sz)

Irodai szükség le tek  mikénti beszerzésére nézve 
irányadó az 1902. évi 29.669. sz. rendelet. E szerint 
a rectori és dékáni hivatalok, valamint az egyes 
intézetek saját átalányukból fedezik a következő 
ezikkeket: feliratos levélpapír, boríték, előadói ív, 
pótiv. tinta, toll, tollszár, tinfatartó, tolltartó, irón, 
irodai papír, vonalzó, törlőgummi, gummi-arabicum, 
sorvezető, heveder, fasciculus, tábla, ostya, itató
papiros, irómappa, szárítódeszka, naptár, iratok, 
esetleg írógép-szükségletek, sokszorosító költségek, 
kőnyomdai kiadások és kéziszappan. A házbeli és 
intézeti gyufa- és gyertyaszükségleteket azonban a 
gazdasági' hivatal köteles kiszolgáltatni. — A dcca- 
natusok és seminariumok a hatáskörükbe tartozó 
tanári szobák és tantermek irodai szükségletét nem 
kötelesek fedezni, hanem arról a gazdasági hivatal 
javadalmazásában történik gondoskodás (197 1905,6. 
rectori szám).
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Katonai látogatási bizonyítványok kiállításának 
ténye a dékáni hivatalok részéröl az index illető lap
jára minden egyes alkalommal feljegyzendö (az Egyet. 
Tanács 688/1904-5. sz. határozatából).

Katonaképző- és nevelőintézeti tanárok, mint 
tényleges katonatisztek egy, heti 15 órás és három, 
heti 10 órás rendes félév hallgatása után tanári alap- 
vizsgálatra. majd pedig egv, heti 15 órás és három, 
heti 10 órás rendes félév hallgatása után tanári 
szakvizsgára s végül egy félévi időköz után paeda- 
gogiai vizsgára bocsáthatók. Az említett tanárjelöl
teknek kötelességük minden félévben a lehallgatott 
tárgyakból jó sikerrel colloquálni, különben a félév 
dékánilag láttamoztatni nem fog. Ily kedvezményt 
élvező katonatiszt-tanárjelöltek részére a heti 15 órás 
két félévi és heti 10 órás hat félévi tanulmány be
fejezése után a bölcsészctkari végbizonyítvány ki
adható (94.344 1910. vkm. sz ).

Kereszt kifüggesztését a kar a történeti kegyelet 
tényének tekinti,' mely egyetemünknek sem állami 
jellegét, sem tudományos és tanító munkásságának 
csorbítatlan szabadságát nem érintheti (1905 C6. tan
évi I. rendes ülés).

Kézjegybélyegzők mellőzendők és a hol ilyen 
bélyegzők eddig használatban voltak, azok meg
semmisítendők (6055/1906- 07. r. sz., 55 1907. III. 
13. vkm. sz.).

Kinevezés vagy áthelyezés alkalmából szüksé
gessé váló átkö ltözködések  czéljából, a rendes alkal
mazásban álló. hivatali esküt tett állami tisztviselők, 
altisztek és szolgák részére, a magy. kir. államvasutak 
és a kezelésük alatt levő helyi érdekű vasutak vona
lain, az átköltözködési tárgyaknak 507*-nyi díjmérsék
lés alapján való szállítására, 3 hónapon belüli érvény
nyel, az érdekeltek kérelmére szállítási utalványok 
állíttatnak ki (a 892/1896. számú vkm. leiratból).
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Könyvtári jutalék-alapból 1000 kor. 4n. -os korona
járadék a beiktatási alaphoz csatolandó (1906 07. tan
évi V. r. ülés).

Kővetkező évi átalány terhére az előző években 
gyökerező kiadások nem számolhatók el, mert vala
mely évi átalány terhére csak az ugyanazon évben 
történt beszerzések költsége nyerhet elszámolást 
(9554 1909. és 8652 1910. sz. vkm. számvevőségi 
szám).

Külföldi egyetemi félévek beszámítását a kar a 
dékán elnöki hatáskörébe utalta (1906 7. tanévi II. r. 
ülés). — Külföldi egyetemi félévek beszámításánál 
m érlegelni kell az illető külföldi egyetem, vagv fő
iskola tanulmányi berendezésének a hazai egyetemi 
ta n u lm á n y i renddel való egyezőségét, vagv attól való 
eltérését; továbbá, hogy az illető külföldi cgvetem, 
vágj- főiskola saját államának területén m inő  jo g 
állásnál b ír s a magyar tudományegyetemi féléveket 
mily mérvben, milv módon és minő joghatályba! 
szá m ítja  b e ?  (6656'!906- 7. r. sz.)

Külföldi utazási ösztöndíjra folyamodók közül 
azokat, kiknek doctori oklevelük nincsen, a kar nem 
ajánlja a vk minister úrnak (1904/5. Vili. r. ü.).

Leltári kivonat alakjában az átalányszámadások- 
hoz másolat csatolandó a számadási év leltári be
szerzéseiről. az előző évi végösszeg áthozása mellett 
(a 12 193 1909. vkm. számvevőségi átiratból).

Leltári napló eredetije az intézetben megőrzendő 
és folytatólagosan vezetendő (a 12.193 1909. vkm. 
számvevőségi átiratból).

Magántanári habilitationalis tárgyaknak túlságos 
szűk körre szorítása ellen óvást emel a 16.022/1885. 
sz. vkm. rendelet egy concrét eset kapcsán.

Magántanárok kitüntetése rendkívüli tanári 
czimmel. Az egyetemi magántanároknak rk. tanári 
czimmcl való kitüntetése ügyében ezidöszerint is az
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1868. év i 11.041. vkm . szá m ú  szabályrendelet van  
hatályban, m elynek 4. p o n tja  ekk én t h a n g z ik :

„A rendkívü li tanárságra  való a já n la t kezelése körül 
a tanári karok a következő módon járjanak e l: az 
indítványt tevő tanár indokolt s a szükséges okmá
nyokkal ellátott indítványát írásban, még legalább 
egy tanár aláírásával ellátva, a tanári testületnek ter
jessze elő, mely lehetőleg szakértő hármas bizott
mányt nevez ki a tárgy szabályszerű érdemleges meg- 
birálására; e bizottság véleményes jelentése az előre 
kitűzött napirend szerint az ilíető tanári kar teljes 
ülésében, a z ü g y  fo n to ssá g á h o z  illő m ódon, tanács
kozás alá vétetik, mire végre az indítvány a tanári 
kar javaslatával minden okiratokkal s az ülés rész
letes jegyzőkönyvével az Egyetemi Tanács útján ter
jesztendő fel“.

Megbízott tanársegédek, kiknek végbizonyítványuk 
van, gyakornokokká választhatók és mint ilyenek 
bízassanak meg a tanársegédi teendőkkel, hogy ily- 
módon nyugdíjigényük legyen cs a rangsorba is be
jussanak (1904 5. VI. r. ü.).

Megbízott tanársegédnek sem természetben való 
lakás, sem ezzel egyenértékű lakáspénz nem jár; 
részére nem fizetés, hanem tiszteletdíj folyósittatik, 
s így személyi pótlék nem illeti meg (12.0294/1909. 
sz. vkm. leiratból).

Műegyetemi colloquiumi jegyeket a kar a tandíj- 
mentessegi kérvényeknél beszámitandóknak határozta 
(1904/5. I. r. ü.).

Napibéres szolgák alkalmazásának szüksége ese
tén az ily természetű igények kizárólag a Rector Magni
ficus útján érvényesitendök (2317/1909—10. r. sz.).

Nőknek az egyetemre való felvétele  ügyében érvény
ben levő rendelkezések.

1. Nők a vkm. Minister úrhoz rendes vagy rend
kívüli hallgatóság elnyeréséért ez. folyamodványaikat
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tartózkodási helyük pontos megjelölésével az első 
félévre vonatkozólag július 31-éi?, a második félévre 
vonatkozólag pedig deczember 31-éig nyújtják be a 
dékáni hivatalban.

2. Az egy koronás bélyeggel ellátott kérvényhez 
eredetiben csatolandó a) születési bizonyítvány, b) a 
középiskolai érettségi bizonyítvány.

3. A 35.138U904. sz. vkm. leirat rendelkezése sze
rint a felterjesztéseknél a következő szempontok irány
adók: a) A jeles érettségivel bírók rendes hallgatóságra 
ajánlhatók b) azok. akiknek érettségi bizonyítványa 
jó minősítésű, vagv akiknek egyszerű minősítésű érett
ségi bizonyítványában (a tulajdonképeni érettségi tár
gyaknál) három elégséges osztályzatnál több elégsé
ges nincs, rendkívüli hallgatóságra ajánlhatók.

4. Rendkívüli nőhallgatók rendes hallgatóságra csak 
az esetben ajánlhatók, ha ama tanév alatt — míg 
rendkívüli hallgatók — úgy az első, mint a második 
félév vegén legalább két szaktárgynak k é t fő colle- 
giumából átlagos jó eredménnyel colloquáltak(69.060 
1905. vkm. leirat): megjegyzendő. hogy a két szak
tárgy' alatt, az állandóan követett gyakorlat szerint, 
két kü lönnem ű  tudományszakhoz tartozó tárgy (pl. 
okáért mathematika és phvsika) értendő.

5. Ha a rendkívüli nőhallgatók a jelzett eredménvt 
két félév folyamán elérni nem tudnák, a rendes hall
gatóság elnyerhetése czéljából további harmadik félév 
hallgatására nem bocsáthatók (48 341/1909. sz. vkm ).

6. Kivételesen olv nők is felvétetnek rendkívüli 
hallgatókul, a kik elemi és polgári oklevéllel bírnak 
és a beiratkozásra való jelentkezésnél igazolni tudják: 
a) hogy az e czélból szervezett (Apponyi)-collcgium 
tagjai, b) hogy a vk. Ministcrtől az egyetemen való 
beiratkozásra engedélyt nyertek.

7. Nőgyógvszerésznövendékekct a tirociniális- és a 
gymnasium VI. osztályáról szóló osztálybizonyitvány
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alapján a dékán elnöki hatáskörben — felterjesztés nél
kül azonnal felvehet, ha az illető felmutatja azt a 
vallás- és közoktatásügyi ministen rendeletet, melynek 
alánján gvógvszerészgyakornokul felvétetett.

8. Női gyógyszerésznövendékek kérvényét — ha 
érettségi bizonyítványuk minősége folytán az első 
évfolyamot rendkívüli minőségben hallgatták — a 
második évfolyamon rendes hallgatóul való felvételre 
megfelelő véleményezéssel az orvoskari dékán ter
jeszti fel.

Növénytani tanszék  kettéosztását a kar — a 72.843/ 
1901. sz. vkm. leirat alapián is — sürgősen szüksé
geitek tartja fI907'8. tanévi III r. ülés).

Ora-átszámitás íigvében a Minister úr kimondotta, 
hogv nem támaszt észrevételt az ellen, hogv a jog- 
és államtudományi kar tanulmánvi és vizsgálati sza
bályzatának 28. §ában körülírt óra-átszámítás az 
eme szakaszban megállapított módon és feltételek 
mellett per analogiam a bölcsészeti karon is alkal
mazásba vétessék (33.417 1910. vkm. sz.).

Orosz egyetem eknek bö lcsészettudom ányi doctori ér
tekezések minden tanév végeztével az egyetemi könyv
tári igazgatóság utján megküldendők (5317/1904 05 
r. sz.. 13.174̂ 1905. IV. 22. vkm sz.).

Országgyűlési választók névjegyzékének össze
állításánál az adószolgáltatási alapot indokolatlannak 
és feleslegesnek tartja a kar. mert az egyetemi tanárok 
kizárólag értelmiség czímén választók í 1907 8. tanévi 
IV. r. ü.).

Ösztöndíjak adományozásánál figyelembe veendő 
az az elv hogv egv hallgató egyszerre csak egv 
ös/töndjjat élvezhet (5025/1905 6 rectori szám).

Ösztöndíjaknak a  sz ig o rla ti évre m eghagyása  iránti 
folvamodvánvok legkésőbb szeptember havában adan
dók he. mert ha valamely Ösztöndíjra a pályázat az 
illető szigorlónak késedelmes jelentkezése folytán már
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kiíratott, azon ösztöndíjnak a szigorlati évre megha
gyását a Minister úr meg fogja tagadni (3581. 1906/07. 
r sz., 114 653 1906. XII. 26. vkm. szA

Ösztőndijalapitványok a bölcsészetkari dékán ke
zelése alatt:

1. Mitterpacher Hadaly-alapítvány. Kamatai sze
gény beteg katholikus bölcsészetliallgatók gyánioli- 
tására fordlttatnak. Adományozása a dékánt illeti.

2. Imre Reseta-alapítvány. Kamataiból az évi sc- 
gélydij olymódon adományoztatik. hogy elsősorban 
az alapitó rokonai, azután született hevesmegyeiek, 
végre bölcsészetkari tanárok fiai részesítendők élve
zetében. A nevezés a bölcsészeti Já rt illeti.

3. Schmidt János-alapitvány. Évi kamatai két sze
génysorsú szorgalmas (egy első- és egy másodéves) 
gyógyszerészhallgató jutalmazására fordítandók. Ado
mányozása a dékánt illeti.

4. Klamarik János-alapitvány. Évi kamatai oly böl- 
csészethallgatónak mindjárt a tanév elején történendő 
segélyezésére fordittatnak, kinek atyja a tanári pályán 
működik, vagy' működött. Adományozása a dékánt 
illeti meg.

*

Szőnyi Paulina-jutalom. „Szőnyi Paulina“-nevű
ösztöndíj-alapot, a budapesti IX. kér. m. kir. állam- 
pénztár kezeli. Évi 500 koronás kamatai oly hallgató 
jutalmazására fordittatnak, ki azon tanévben az ás
ványtan köréhez tartozó tanulmányokban legtöbb szor
galmat fejtett ki és legnagyobb sikert ért el. Az ösz
töndíjat a kar minden tanév végén tartandó ülésében 
— „a szaktanár clöadványa alapján — ítéli oda.

Osztöndijélvezet kiterjesztésénél szigorlati évre 
az ösztöndijösszeg első fele a doctori értekezés be
nyújtásakor, második fele a szigorlat sikeres letétele 
után utalványoztatik. (Szokásjog.)
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Ösztöndíjukat a quadriennium elvégzése után há
rom félévig csak azok tarthatják meg, kik egyéves 
önkéntesi szolgálatot is teljesítenek s így ha vala
mely ösztöndíjas csak póttartalékos, katonai szolgá
lat czimén az ösztöndíj élvezetére nem jogosult. 
(3194. 1906- 07. r. sz., 102.744/1906. XII. 3. vkm. sz.).

Párhuzamos tanszékek — a 64.600 1897. sz. vkm. 
leirat rendelkezése szerint — szám szerint jelölen- 
dők meg; ennélfogva az „első“ és , második“ el
nevezés helyett „első számú- és „második számú“ 
megjelölés használandó.

Pótló leltári napló első tételét mindig az elmúlt 
évben helyesnek talált leltári napló darab és érték- 
szerinti végösszegének kell képeznie (az 5765/1909. 
sz. vkm. számvevőségi átiratból).

Pótló leltárba a leltári tárgyak az elszámolásnál 
mindenkor netto értékben veendők fel, tehát szállí
tási, csomagolási s kezelési költségek a tárgyak 
tiszta értékéhez nem adandók hozzá; a szállítók által 
netán nyújtott százalékos engedmény pedig a tiszta 
értékből nem vonandó le (22.333,1909. sz. vkm. szám
vevőségi szám).

Praemontrei (jászóvári) rend tagjai mint I. és
II. éves bölcsészethallgatók heti 15 óra hallgatására 
kötelesek (39.318/1910—11. sz. vkm. rendelet).

Rabbiképző intézet növendékeinek a tandijmen- 
tcsségi colloquiumi órák számának 8-ra való leszál
lítása iránti kérelmét a kar nem teljesítette (1904 5. 
Vili. r. ü.).

Rendkívüli félévek beszámítása iránt beadott 
kérelmeket m inden  ka ro n  csakis a végbizonyítvány 
kiadását közvetlenü l m egelőző fé lévb en  leltel tárgya lás  
alá venn i és fe lter jesz ten i (46170/1907. vkm. sz.)

Selejtezésekhez a leltári állományban mindenkor 
ministen engedély szükséges (20 906/1910. vkm. szám
vevőségi szám).
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Sociologiábol, mint külön tárgyból a magán
tanári liaoiiitatiót a kar a jelen viszonyok közölt 
nem tartja helyen valónak 11905,06. tanévi IV. ren
des ül es;.

Sürgős felterjesztéseknél mellőzendő a színes 
papiros; e helyeit azonban a lelterjesztest tartalmazó 
teher ív külső lápján (a telzeten) az illető ligy sür
gőssége színes ironnal vagy színes tintával tüntetendő 
relv44o7/1906-07. r. sz., öS. 19U7.1. 28. vkm. ein. sz./.

szállító ezégek a náluk eszközölt beszerzések
ről szóló szanuanat meg az illető évben mulassák 
be, különben azok kifizetése meg fog tagadtatni. 
Ma pedig a megrendelést foganatosító mulasztásá
ból nem mutattatik be idejen valamilyen számla, 
annak kiegyenhtesc a megrendelőt lógja terhelni. 
1.38.725/1910. vkm. sz.).

Számadások, számadási okmányok mindig úgy 
csomagolandók és pecsetelendök, hogy azok teljesen 
ép állapotban jussanak a vkm. számvevőséghez, 
továbbá a számadásokat kísérő átirat, mindig külön 
borítékban, a számadási okmányoktól elkülönítve  
csomagolandó és küldendő be (5826/190b; 1906—0'. 
r. sz., 1963/1907. IV. vkm. számv. sz.).

Személyes jelentkezési kötelezettséget megsértő 
hallgatok ellen indítandó eljárást az Egyetemi '1 anács 
4280; 1903—4. számú határozatával a következő 
módon egyszerűsíti:

1. A tanár elveszi az illetéktelenül bemutatott 
leezkekónyvet, vagy lcczkeigazolványt s nyomban át
adja az illetékes kar dékánjának.

2. A dekán néhány sornyi jelentéssel átteszi az 
indexet a rectorhoz.

3. A rector megidézi az index birtokosát és a 
viszonyok szerint intézkedik.

Szigorlati évre már meghosszabbított ösztöndíj
nak a szigorlati évet nem közvetlenül követő egy
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évi önkéntes! szolgálat fele idejére meghosszabbítása 
iránti kérelem — mivel az ösztöndíjak élvezetében 
megszakításnak nincs helye — nem teljesíthető 
(143.425/1909. vkm. sz.).

Szolgaszemélyzetnek szellemi qualiíicatiót nem 
igénylő minden munkára és a/, egész nap folyamán 
rendelkezésre kell állania; ennek folyományakép a 
szolgák nem valami egyetemi intézet szolgáivá, 
hanem egyszerűen csak egyetem i szolgává nevezhetők 
ki (a 337# 1900 sz. vkm. leiratból).

Takarítási munkákat az ablaktisztítás kivé
telével — kizárólag az állandóan alkalmazott egye
temi szolgai és cselédszemélyzet tartozik ellátni. 
Napszámos munkaerő csakis húsvét és karácsony, 
valamint a nyári nagy szünidő alatt rendezendő 
nagytakarítás alkalmával külön megrendelés alapján 
vehető igénybe (1275,1910. vkm. számvevőségi szánt).

Tanác&ülési ügyek a hónap utolsó napját leg
alább 8 nappal megelőzőleg érkezzenek be a rec
tori hivatalba (28/1910—11. sz. rectori átirat).

Tanári tandijjutalékok ügyében a Minister űr az 
1900. évi 32.498. sz. rendelettel kiadott szabályzat
4. §-át akként magyarázta, hogy a tandíjjutalekos 
tanárok számába átmenetileg betudandók azok az 
új tanárok is, a kik már "tandijjutalékot húznak 
(3449/1904-05. r. sz., 2274,1905. I. 18. vkm. sz.).

Tanársegédek alkalmazási idejének meghosszab
bítására vonatkozólag, az egységes elvek szempont
jából, a Minister úr kívánatosnak tartja, hogy a 
választás mindenkor ne pár hónapra, hanem egy 
évre terjesztessék ki (2?>88/1900-07. r.sz ,90.(543 1900. 
XI. vkm. sz. — Tanársegédi és a d ju n c tu s i szol
gálat nyugdíjazáskor 30 -  40 arányban számítandó, 
vagyis tanári szolgálatnak tekintendő az 1898. évi 
június 24-én tartott ministertanácsi határozat értel
mében (a 86.447/1906. vkm. leiratból). - Tanársegédi
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leendőkkel kivételes esetekben középiskolai taná
rok is megbízhatók az illetékes karoknak esetről 
esetre teendő indokolt javaslata alapján (1904,5. 
IV. r. ü.).

Tanársegédek és adjunctnsok szabadságolása 
tárgyában mindig az illetékes kar határoz; c hatá
rozat azonban jóváhagyás végett a vk. Minister 
úrhoz felterjesztendő (a 72.805 1898. számú vkm. 
leiratból).

Tanársegédek és gyakornokok visszahatólag 
nem választhatók meg, mert ellenkező esetben meg
választásuk csak az Egyetemi Tanács felterjesztésé
nek keltétől fog jóváhagyatni s illetményeik is csak 
ez utóbbi időponttól fognak folyósittatni (a 72 398 1901. 
sz. vkm leiratból).

Tanártestületi előterjesztések mindenkor az egye
tem Rcctorához küldendők, a ki azoknak további 
ellátásáról gondoskodik; a mennyiben pedig ilyen 
előterjesztésekben az egyetem szervezeti kérdéseit 
érintő vélemények foglaltatnának : az előterjesztések 
nem a Minister úrhoz, hanem az egyetem nevében 
határozathozatalra jogosított Egyetemi Tanácshoz 
czimzendök. E tanácsi határozatot a Minister úr 
tudomásul vette (7501/1906-07. r. sz., 88.457,1907. 
Vili. 13. vkm. sz.).

Tanárvizsgáló bizottság tagjainak kinevezésénél 
a kar nem fogadja cl azt az elvet, hogy az egye
temi nyilvános rendes és rendkívüli tanárok után 
elsősorban a magántanárok vétessenek tekintetbe 
(1904.5. IV. r. ü.).

Tandijelengedés dolgában a kar nem tesz különb
séget magyar és külföldi honos hallgatók közt , 1905,6. 
tanévi IV. rendes ülés).

Tandijelengedésnél nem — mint eddig 500, 
hanem 600 korona a maximális határ, melynél 
magasabb ösztöndíjat élvező folyamodónak a kar a
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tandijat nem engedi el (1907,8. tanévi IV. rendes 
ülés).

Tandijmentességi colloquiuinoknál csakis jeles, 
jó és elégséges előmeneteli jegyek használandók 
(1904,5. I. r. ü.). — Tandijmentességi colloquiumok 
az illető félév végéig befejezendók; csak kivételes 
esetekben vihetők át a következő félév elejére (1904 5. 
VII. r. ü.).

Tandíjjutaléknak az újonnan kinevezendő taná
rokra nézve továbbra fenntartását, illetőleg vissza
állítását kéri az 5733 1909-10. számú egyetemi ta
nácsi felterjesztés.

Tanitóképzőintézet collegiumának tagjai — mint 
rendkívüli egyetemi hallgatók — javára a kar a fél- 
tandíjmentességet nem engedélyezte (1907,8. tanévi
III. rendes ülés).

Tandrendtervezet beterjesztésének határnapja az 
I. félévben nov. 15., a 11. félévben június 15. 
(28/1910—11. sz. rectori átirat).

Tanszékre szó ló  m e g h iv á s i j o g  m ik é n ti  g y a k o r lá 
s á t  ille tő leg  o lya n  esetben, m id ő n  va la m ely  üresedés
ben levő  ta n szé k  betö ltésénél a  k a r  p á ly á z a t k iírá sá t ■ 
h a tá ro zza  el é s  e h a tá ro za ta  a z  E g y e te m i T an á cs és  
a  M in is te r  á lta l  e lfo g a d ta tvá n , a  p á ly á z a t  k ú r a t ik :  
a rra  a  ta n szé k re  — h a c sa k  a  p á ly á z a t  a z  em líte tt 
h á ro m  fó r u m  á lta l eredménytelennek nem  je le n te 
te tt k i — n u g h iv á s  m á r  n em  tö r tén h e tik  (1315 1904— 5., 
59.924. X. 9. vkm.).

Tanszékek helyettesítésénél niegválasztásnakcsakis 
a kötelező collegiumokat ellátó tanszékek megüresc- 
dése esetén van helye (14.176/1900. számú vkm. 
rendelet).

Tanulmányi, fegyelmi és tandíjszabályzat ki
egészítésére vonatkozó javaslat beterjesztésenek ha
tárnapja május 31. (28/1910 11. rect. átirat).
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Új tanszékek közül a következőknek az alábbi 
sorrend szerinti szervezését tartja szükségesnek a 
bölcsészettudományi kar: II. növénytani, II. állattani 
tanszék, a keleti népek ókori történetének tanszéke,
II. földrajzi tanszék, II. latin philologiai tanszék,
III. mathematikai tanszék, csillagászati tanszék, II. el
méleti physikai tanszék, organikus chemiai tanszék, 
a sémi philologiai tanszék mellett egy rendkívüli 
tanszék és a második franczia philologiai tanszék 
(1909,10. tanévi V. r. ülés).

Utazási átalányokról és segélyekről kiállított úti
számlák az utazás befejezésének napjától számított 
14 nap alatt felterjesztendók a kiküldő hatóság szám
vevőségéhez (12.793/1909. sz. vkm. leirat).

Vasúti arczképes igazolvány kedvezménye egye
temi ez. rk. tanárokra a 67.200/1899. számú vkm. 
rendelet szerint ki nem terjeszthető. — A cs. és kir. 
szab. Délivaspálya Társaság nyugalmazott állami 
tisztviselők részére menetkedvezménvt nem ad 
(1255/1909-10. d. sz).

Végbizonyítványok kiállításánál a kar bizonyos 
alapelvek közlését a quaesturával nem tartja szük
ségesnek, hanem az egyes kérvények különös ter
mészetétől teszi függővé a szóbantorgó végbizonyít
vány kiállításának kérdését (1907/8. tanévi 111. rendes 
ülésből),

Vidéken la kó  egyetemi magántanárokra nézve a 
kar nem tart szükségesnek semmi újabb intézkedést, 
mert a magántanári szabályzat rendelkezései teljesen 
kielégítők, a mennyiben a vidékiek magántanári ké
pesítésénél a kar úgyis az illetékes hatóságnak hiva
talos bizonyítványát kívánja arra nézve, hogy hirde
tett előadásait az illető megtarthatja-e; s a szabályzat 
végrehajtását az illetékes dékán úgyis ellenőrzi 
(1907 8. tanévi II. r. ü.).
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Wahrmann 100.000 koronás hagyatéka ügyében 
a kar kimondotta, hogy — mivel a szó alatti alap
ból tervezett pályadíjak természete a bölcsészeti kar 
két főcsoportjának tárgyköreire utal: a majdan ki
jelölendő bíráló bizottsági tagok kiküldése a bölcsé
szettudományi kar által lenne eszközlendő (1907/8. 
tanévi I. r. ülés).

□  □ □
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XX III. H A T Á R ID Ő N A P L Ó  
A  T F T .  S Z A B Á L Y Z A T H O Z .

■ ■ —  ■ —  j i  ■■ . .  i .

E
£■5 I. félév II. félév

I  — "  '[ I
1 Rendes beiratkozás (záros

határidő)..............................Szcpt.l—12 Jan. 7 18
2 Katonai szolgálatot teljesítők

beiratkozása (záros határ
idő) ..................................  Okt. 8

3 Tandijmentességi kérvények
b e n y ú jtá sa ........................ Szcpt.l-1 2  Jan. 7 18

I 4 Tandijmentességi kérvények 
benyújtása katonai szolgá
latot teljesítőkre nézve . Okt 8

5 Katonai szolgálatot teljesített.
tandíjmentességért folya- 
modók utólagos beiratko
zási határnapja . . . .  Okt. 16

6 Tandíjmentességért folyamo
dók beiratkozása . . . . Szcpt.20-22 Jan. 26 -28

7 Külföldi egyetemekről vissza
térők clőlcges Írásbeli je
lentkezése (záros határidő) Jan. 7—18

8 Külföldi egyetemekről vissza-
férők beiratkozási határ
napja (záros határidő) . . Márcz. 15

9 Utólagos beiratkozási kérvé
nyek rectori elfogadásának
határnap ja ....................... || Okt. 12 Febr. 16
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f c i  1. fölév ».félév'■/>*1 I______________

10 Tandíjmentességért folyamo
dé. de elutasított hallgatók 
utólagos beiratkozás iránti 
kérvényének benyújtási ha
tárideje ..............................Szept.20-22 Jan. 26-28

11 Utólagos beiratkozás (záros
határidő) ............................  Okt 14 Fcbr. 18

12  Egyik karból a másik karba
való átlépés határnapja (zá
ros határidő) • .......................  Okt. 14 Fcbr. 18

13 Tanári aláírás határnapja fél
év elején:

a) a rendes határidőben bc- 
iratkozókra nézve. . . . Szcpt. 15 Jan. 21

fi) az utólagosan beiratko- Az engedélyező végzés-
zókra nézve........................ ben megállapított halárn

11 Előadás utólagos fölvételének 
vagy törlésének határideje:

a )  a rendes határidőben be-
iratkozókra nézve. . . .  Szept. 19 Jan. 25

b )  az utólagosan beiratko- A quaestorai beiratkozás-
zókra nézve........................  lói számított egy hét

15 Előadás utólagos fölvételének
és törlésének rcctorilag cn -
gcdélyexhctő határnapja . okt. 14 Fcbr. 18

16 Tandijvisszalizctés engedé
lyczésc iránti kérvény be
nyújtásának határnapja (zá
ros határidői:

a )  a rendes beiratkozási idő
alatt beiratkozókra nézve. Szcpt. 18 Jan. 25

b ) az utólagosan beiratko- A quaestorai beiratkozás
zókra n é z v e .................... tói számított egy hét

• V. ö. a  103. lapon idevágó rendelkezéssel!
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E
£■3 I. félév II. félív

17 Egyeztetési határidő a félév
d c jé n ..................................  Okt. 25. Márcz. 15.

18 Tanári al.1ir.ls a félév végén Decz 20-tól Jún. l-től
19 Dékáni aláírás a félév végén Decz 20 lói Jún. l-től
20 Egyeztetési határidő a félév

v ég én .......................................Decz. 20-tól Jún. l-től
jan. 7-ig agg. 31-ig 

vagy a következő félév- 
elcji egyeztetés alkal

mával.

Jegyzet. Ha a határidő 
utolsó napja vasárnap vagy a 
Oergely-naptár szerint Ünnep, 
akkor a határidő a legköze
lebbi hétköznapon tekintendő 
lejártnak. Oly határidőknél 
azonban, amelyek a .záros-

I szóval jeleztetnek, a vasárnap 
vagy a Oergely-naptár sze
rinti ünnep halasztó erővel 
nem bír.
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XXIV. BÉLYEG ILLETÉK.
1. Fokozat. II. Fokozat. III. Fokozat.

a) Váltóknál; ó) Jogi okmányoknál o) Vevés-, csere- és
váltókhoz hasonló (jogi íi/letekről szóló szállítási szerződé -
kereskedői utalvá- okmányok), melyek seknél, ingó va-
nyoknál és kötelez- nem tartoznak sem gyónnál; b) minden
vényeknél; c) nyíl- az I., sem a III. fo- egyéb, csak pénz-
vános hitelintézetek kozat alá. adósságot nem illető
adósleveleinél, ha io K i -  I I  K cnR^lményezések - 
nem szólnak három '"'K _ nél; r) szolgálati
hónál hosszabb időre 120 .  -  '3$ .  szerződéseknél; d)

150 K.-ig - 1 0  K 4M : 1-26 ! W j “ "« * szá'?*
300 .  — '20 . 600 . rSS ,  sorsjátéki nyerése -
600 . — 40 . 800 . 2-50 .  gcknél; r) igérvé -
000 „ —'60 ,  1600 . 5'— ,  «veknél' f) kölc-

1500 . I — .  3200 . 10 -  .  Iczvénycknel és p)
1S00 .  1-20 . 4000 . 12 50 .  részvénytársulatok
2100 .  1-40 . 4800 . 15' .  szerződéseinél2400 .  1-60 .  6400 .  20 -  .  szerzoaeseinci.
7700 .  1 80 .  8000 .  25 -  .  „  . , ,
3000 . 2 -  . 0600 . 30— . 20 K.-ig — ̂  K
tOOO .  4—  r 11200 .  35—  .  .
9000 .  6' - ,  '2300 . 40— .  í1® « “ ’i ?  *

12000 .  8 — .  14100 . 45—  . K» • «
l.'OCO „ 10 — . 16600 .  50' -  .  200 - I 26 .
I8C0O „ I>— . 300 .  r t t  -
2100!» .  14 — . 16000 koronán túl ^  » ^i50 -
27000 " )s—  * minden 800 k0r0n* 1200 " 7-50 l
30000 "  20 —  *  “ t í n  2  korona 50 1600 ,  10— „

fillér illeték-többlet 2 ° W  -  J2'50 -
s Így tovább min- in te n d ő ; nleKje. -
den 3000 koronától e t e t v é n ,  hogy a 4ÖOO I 25' l

2 koronával több. m  kor . n!Í| cscM. 4800 .  30—  .
. , ,  . .  5C0Ü n 3V - „

A 3000 koronánál <yebb maradvány- woo # ,0.
kisebb maradvány- összeg teljesnek te- 72«) .  45— .
összeg teljesnek te- leintendő. 8000 - *>'- •

kintendő. SOCO kor.-án túl min-
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den 400 korona «lin 2 korona 50 fillér illeték-többlet fizetendő; 
megjefjyeztetvén, hogy a 100 korongnál csekélyebb maradvány* 
összeg teljesnek tekintendő.

A  b é ly e g - é s  H ír t é k s z a b d  I v ó k n a k  le g g y a k r a b b a n  a lk a lm a z o l t  
in té z k e d é s e i  a  k ö v e t k e z é t :

a )  Beadványok közigazgatási ügyekben: ívenkint I korona.
b )  Beadványok fegyelmi ügyekben: ívenkint I korona.
e )  Mellékletek bélycgilletéke: ívenkint 30 fillér; ha pedig egy 

ivén több okirat van: az okiratok számának megfelelőleg 30-30 
fillér.

d )  Kellőleg bélyegzett okiratok és iratok nem esnek tovább 
illeték alá, midőn mellékletekül használtatnak (pl. érettségi bizo
nyítvány, leczkekönyv s tb .f; ellenben a külföldön kiállított ok
iratok a használatba vétel előtt hazai megfelelő okmánybélyeggel 
látandók el. és az illetékes pénzügyi hivatalnak felülbélyegzés 
végett bemutatandók.

e ) Bélyegmentes mellékletek: könyvek, röpiratok és kinyonn- 
tásra szánt kéziratok.

f )  Ha valaki egy ivén több okiratot, iratot, hivatalos kiadványt 
vagy bizonyítványt állít ki, a megfelelő illeték mindegyik otán 
lerovandó.

g )  Két vagy több félnek közös beadványa egyes beadványú 
bélyeggel csak akkor nyujiható be, ha a felek a beadvány be
nyújtásakor oly közösségben állanak, hogy a beadvány tárgyára 
nézve egy személynek tekinthetők, vagy ha kérelmük legalább 
közös jogalapból származik.

A) Bélyegmentes beadványok: tandíj elengedéséért és ösztön
díj elnyeréséért benyújtott folyamodványok, hiteles szegénységi 
bizonyítvány mellékelésével. (Olyan esetekben, midőn a  bead
ványhoz. a szegénységi bizonyítvány nem a kérelem teljesítése, 
hanem annak érdekében csatoltatott, hogy a beadvány bélyeg 
nélkül legyen benyújtható: a szegénységi bizonyítvány folyamo
dónak nem adható vissza. |5038 1005 - 06. r. sz.,28,783/906.111/1006. 
IV. 30. pü. igazg. sz.|)
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«
/)  A bélyeg' és illetékszabályok áthágásai a hatályban levő 

bú illető határozatok alá esnek. Az egyetemi hatóságoknak és 
hivataloknak azonban szabadságukban áll a bélyegtclen beadványt, 
ha felvételét a közérdek nem kivinja. vagy a fél érdeke nincsen 
veszélyeztvc, tárgyalás alá nem venni, illetőleg a félnek visszaadni.

j )  Elrontott, de hivatalosan föl nem használt s érvénytelenített 
(X) bélyeges űrlapok, illetve fölbélyegzett papírlapok a központi 
bélyegraktárban (váinházpalota) új bélyeg jegyekkel cseréltetnek 
ki, levonás s ráfizetés nélkül.

□ □ □
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