
I. A  budapesti királyi magyar tudomány egyetemen a beiktatások és beiratások az 1922/23. tanév I. félédére 1922. évi szeptember hó 1-én kezdőd
nek és bezárólag szeptember 21-ig tartanak. A folytatólagosan iratkozó tandíjfizető hallgatók legkésőbb szeptember hó 8-ig tartoznak beiratkozni, a tandíj- 
mentességért folyamodó ugy anilyen hallgatók pedig szeptember hó 11., 12. és 13. napjain iratkoznak be. Az újonnan iktatott vagy felvett hallgatók közül .
a tandíjfizetők szeptember hó 9— 18-ig, a tandíjmentességért folyamodók pedig szeptember hó 19— 2 1-ig iratkoznak be. (177.559/919. és 123.033/920.
vkm. sz.) Az előadások szeptember hó 22-én veszik kezdetüket. A  tudományegyetemre újonnan felvétetni kívánó hallgatók beiratkozási feltételeit és módo
zatait az 1920. évi X X Y . t.-c. és a 123.033/920. vkm. sz. miniszteri rendelet állapítja meg. Ezek szerint a beiratkozási engedélyeket kérő és kellőleg 
felszerelt folyamodványokat augusztus hó 1— 31-ike között kell az illetékes kar dékánjához benyújtani.

A beiratkozási engedélyt nyertek az engedélyezési záradék keltétől (mely legkésőbb szeptember 8. lehet) számított 8 napon belül a beiktatást és 
beiratkozást elvégezni tartoznak.

Az anyakönyvi igazolványt (Xos Rectort) a hallgató tölti ki, de a kelet üresen hagyandó. Ezt a beiktatás alkalmával a dékáni hivatal pótolja.
A  collegium-bejegyzések úgy a leckekönyvben, leckeigazolványban, mint a származási lapon tisztán és gonddal eszközlendők; törlés, átírás, vakarás, 
átragasztás tiios. A  quaestura csak oly hallgató beiratkozási jelentkezését fogadhatja el, kinek ezen két okmánya gonddal és tisztán, egymással teljesen 
megegyezően van kiállítva.

’ A collegium-bejegyzéseket a quaestura a quaesturai beiratkozás alkalmával lezárja. Ezért a hallgatónak saját érdekében áll, hogy a hallgatni 
szándékolt collegiumokat a quaesturai beiratkozást megelőzőleg pontosan s véglegesen állapítsa meg.

Collegiumok utólagos felvétele vagy törlése csak írásbeli tanári engedély alapján és csakis a behatásra következő héten eszközölhető. Collegium- 
hozzáírások és törlések az indexben csak a quaestura által végezhetők. Utólagosan felvenni szándékolt collegiumoknak a hallgató által való 
önhatalmú bejegyzése s azokra nézve a quaesturai bejelentést megelőzőleg a tanári aláírás szorgalmazása tilos. (958/908-09. r. sz.)

(Iía valamely, a tanrendben meghirdetett előadás bármely okból meg nem tartatik és az illető hallgatónak, aki e collegiumot választotta, a fent 
közölt záros határidőket tartalmazó szabályzatok és utasítások szerint már nincs módjában más collegiumot választani: az érdekelt hallgató további 
eljárás céljából haladéktalanul jelentkezzék az illetékes tudománykar nagyságos dékánjánál.)

A  s z e m é ly e s  m e g j e l e n é s  kötelezettségét sértők a Tft. sz. 7. §. és 75. §. 3. p. szerint bűntetteinek.
A  beiktatás ugyanazon időben csak egy tanulmányi karra érvényes; de a beiktatott hallgatónak jogában áll ezen magyar tudományegyetemen 

hirdetett bármely más karbeli előadásokat is hallgatni. Ezen rendelkezés a nőhallgatókra nem vonatkozik; mihez képest ezek az orvostudományi és 
bölcsészettudományi karokon kívül más karokon előadásokat nem hallgathatnak. (Itt. szab. 3. Jegyzet 1.) Mas rgyrtmii vagy főiskolai 
colleginmok azonban a lcckekönyvbe és a származási ívbe lel nem vehetők. (Műegyetem, állatorvosi főiskola stb.) Ezen 
intézkedés a hatályban levő tanulmányi renden alapszik, mindamellett módot akarván nyújtani arra, hogy tudományegyetemi hallgatóink, amennyiben 
tudományos szakképzésük azt szükségessé teszi, műegyetemi előadásokat is látogathassanak: oly igazolványokról történt gondoskodás, melyekben 
műegyetemi előadások vehetők fel. Ezen előadások azonban mindenesetre akként választandók meg, hogy a tudományegyetemi előadásokkal szemben óra- 
ütközés esete elő ne forduljon. (2389 /907-08 . sz. E. T. határozat.) Mindazon tudományegyetemi hallgatóknak, akik a műegyetem egyes előadásaira 
beiratkozni kívánnak, a tudományegyetemi quaesturában beszerzendő és a műegyetemi collegiumok bejegyzésére rendelt „igazolvánv44-ukkal, nemkülönben 
a műegyetemen beszerzendő és kitöltött nyilvántartási lappal a műeo-vetemi beiratkozáskor mindenekelőtt a műegyetem egyetemes osztályának dékánjánál 
kell jelentkezniük s a félév végén ezen igazolványukat épúgy kötelesek hitelesítés céljából benyújtani. (4790/910—11. r. sz. E. T. határozat.) (Lásd 
anyakönyvi egyeztetési szabályzatot.)

Az egyetem kötelékéből való kilépés esetén a tandíj visszafizetés csakis a beiratkozási időt követő egy héten belül kérelmezhető; ezen időn túl 
ilyen kérvények tárgyalás nélkül visszautasíttatnak. (Tft. sz. 22., 23. §§.) Tandíjvisszafizetésre kiskorú egyetemi hallgatók csak az esetben tarthatnak 
igényt, ha a kilépés bejelentése kapcsán szülői, illetve gyámi beleegvező-nyilatkozatot is felmutatnak. E nyilatkozat hiteles alakban állítandó ki. (Közjegyzői, 
illetve hatósági hitelesítés.) (1585/908—09. r. sz.)

II. A tandíjlllCIltCSSéget kérelmező folyamodványok azon kar tanártestületéhez intézve, melynél a folyamodó beiktatva van, a folytatóla
gosan iratkozók részéről 1922. évi szeptember hó 1—7-ig, az újonnan igazoltak részéről pedig szeptember hó 9—15-ig a quaestorállal adandók be. x 
A  tudományka^úoiá] ily kérvények be nem nyújthatók s ott el sem fogadhatók, a kebelbeli quaestura pedig egy hallgatótól csak egy tudománykarhoz 
intézett tandíj! ^  égi kérvényt fogadhat el, amelyhez minden körülmények között eredeti okmányok csatolandók. A  kérvény benyújtásáról a kebel
beli quaestor A á fc ife á M te o lványt ad (Tft. sz. F. 6. §. 4. jegyzet), mely a tandíjmentességre vonatkozó kari végzés átvétele alkalmával visszaadandó.

A kérvéu^jk ^beifS^pisa személyes kötelezettség; postán beérkező, vagy a megszabott határidők után benyújtani óhajtott, valamint a 
fölszereletlen és ImtybíF' tartalmú ilynemű folyamodványok Iktatás nélkül visszailtasíttatliak. (Tft. sz. F. 6. és 7. §§.)

A  tanártesmleti határozat ellen felebbezésnek vagy felfolyamodásnak helye nincs; ily irányú beadványok el sem fogadhatók.A|Tft. sz. E. 9. §.)
A  tandíjmentességért folyamodók a részükre beiratkozás végett kitűzött három nap alatt a hivatalos végzés felmutatása mellett hivatásukat elvégezni 

tartoznak; ebből eredő mulasztásuk a mentesség kedvezményének elvesztését eredményezi. (Tft. sz. F. 10. és 12. §§.)
Tandíj lefizetésre halasztás nem adható s ily irányú folyamodványok el sem fogadhatók. (Tft. sz. 54. §.)
III. Tandíj fejében a rendes hallgatók (a gyógyszerészhallgatók is) félévenként 1000 koronát fizetnek. Az állami közalkalmazottak gyermekei

—  amennyiben a Tft. sz. F. tandíjmentességi szabályzatban előírt követelményeknek megfelelnek —  leckepénzmentességben részesülnek; ha azonban
—  jogalap hiányában —  leckepénzmentességben nem lennének részesíthetők, úgy ők 500 korona tandíjat fizetnek. A  rendkívüli hallgatók, ha csak egy tárgyra 
(collegiumra) iratkoznak he és ezen tárgynak (collegiumnak) heti óraszáma a kötelezett heti óraszám felét felül nem haladja, félévenként 400 koronát fizetnek.
A  tandíj s egyéb szabályszerű illetékek a quaesturában csak !l% egyetemi quaestor kezéliex fizethetők le. Más egyén kezéhez történt és a közpénztárba 
nem jutott befizetés nem teljesítettnek tekintendő. A  beiratkozó hallgató sajátkezűleg állít ki egy ellennyugtát, amely a származási lapnak lemetszhető 
részét teszi, bizonyítva a fizetés tényét és a fizetett összeg nagyságát. A hibás vagy javított ellennyugta a quaestor részéről feltétlenül vissza
utasítanád. A quaestor és ellenőr a nyugtát (‘SÍIpáll ílZ ill(l(‘\ll(‘ jegyzi lie. (Tft. sz. 11. §. 1. és 2. j.)

Akik első Ízben iratkoznak be az egyetemre, illetve akik újabb beiktatás alá kerülnek (lásd az 5762/921— 22. sz. külön írott hirdetményt 
a fekete táblán), a tandíjon kívül 30 korona iktatási és 6 korona könyvtári díjat tartoznak a quaesturában leróni. (Tft, sz. 11., 47. és 48. §§.)

A tanrend és származási lap egy-egy példányát a quaestura a leckekönyv (leckeigazolvány) előmutatása ellenében a jelentkezőnek a beiratkozást 
megelőzőleg díjmentesen szolgáltatja ki; ezzel szemben minden hallgató a beiratkozással egyidejűleg adminisztratív nyomtatványköltség címén 70 koronát 
tartozik a quaesturában lefizetni, amely összeg lefizetése alól felmentést senki sem nyerhet. A tanrendnek és származási lapnak a köteles egy-egy példányon 
felüli, vagV nem hallgatók részére való elárusítását készpénzért továbbra is az eddigi elárusítók eszközük. (55. <01/909. XI/16. vkm. sz., 35 < 9 /909—10. sz. 
tanácshatározat, 58.354/910. Y1I/27. vkm. sz.)

Úgy a tandíjat fizetők, mint a tandíjmentesek minden félévi beiratkozásukkor az egyetemi rendelkezési alap javára egyenként 20, azaz húsz koronát, 
továbbá az Egyetemek Kórházegylete, a Mensa Academica és az Általános Egyetemi Segély egylet javára egyenként kettő koronát, összesen hat koronát » 
fizetnek, amely összegek lefizetése alól felmentést senki sem nyerhet. (Tft. sz. 12. es 49. §§.; 6122/90<—08. r. sz.; 71.646/908. VII/14. vkm. sz.)

Minden egyetemi félévben a beiratkozáskor az index illető helyére egy db 6 koronás bélyeg ragasztandó. (Tft. sz. 10. $.) Megjegyzendő, hogy ezen 
hirdetményben feltüntetett járulékos díjak (könyvtári díj, adminisztratív nyomtatvány költség, rendelkezési alap, egyleti díjak) a folyó tanévi díjtételeket 
tüntetik fel; a jövő tanévi járulékos díjtételek később fognak megállapíttatni.

IV. A  leckekönyvek és leckeigazolványok anyakönyvi egyeztetése ügyében, amely különben a félév elejéről szólólag a beiratkozás befejező 
cselekménye, külön szabályzat intézkedik.

Egyebekben a tanulmányi, fegyelmi és tandíjszabályzat, melynek egy példányát minden egyetemi hallgató beiktatása alkalmával díjtalanul megkapja,
—  sőt fölvétele alkalmával annak meo’tartására foondahnat is tesz, —  további felvilágosítást ad. Ennek lelkiismeretes tanulmányozására annyival is inkább 
figyelmeztetem a hallgatóságot, mert tapasztalat szerint e szabályzat rendelkezéseinek nem ismerése miatt számos hátrány sújtja a hallgatóságot, amit 
azután az egyetemi hatóságok tekintetbe nem vehetnek, amidőn a tanulmányi fegyelem és rend s az egyetemi tanulmányok komolysága érdekében a 
szabályzatot szigorúan végrehajtják; ezért kívánom hangsúlyozni, hogy a Tft. szab. és a jelen hirdetményben foglalt rendelkezések megsértésének 
következményei teljes súllyal nehezednek a mulasztókra.

Különösen lelkére kötöm meg a hallgatóságnak a collegiumok szorgalmas látogatását és állandóan az egyetem Székhelyén való 
tartózkodást: mert a tanulmányi szabályzat 64. §-a szerint „a leckelátogatási elismerés megtagadása kari végzéssel azok irányában is kimondható, 
akikre rábizonyul, hogy a rendes szüneteken kívül dékáni engedély nélkül az egyetem székhelyétől, liabál^ rövidellb időre ÍS eltávoztak, 
vagy a nyert engedély határidején túl elmaradtak anélkül, hogy ebbeli késedelmüket kellően igazolni tudnák44.

Egyben figyelmeztetem és óva intem az egyetemi polgárságot, hogy a beiratások és az előadások alkalmával minden rendzavarástól tartózkodjék.
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