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A) ALTALANOS ORVOSI KAR

Го«5'
V=i KSayviára 

«L j

1. Általános orvosképzés tanterve és vizsgarendje 
1958/59. tanév: I. félévében 
-  I. évfolyam

Tantárgyak: heti óraszám: vizsgaforma:
elmélet: gyakorlat:

orvosi fizika 2 3 kollokvium
orvosi kémia 5 4 kollokvium
orvosi biológia 3 2 kollokvium
anatómia 4 4 kollokvium
a filozófia története 2 ■kollokvium
orosz nyelv 2 gyak. jegy
testnevelés

* 14
1

2 1-6
Latin nyelv heti 1 órában azok számára, akik latint a középiskolában neen 
tanultak.

II. évfolyam
Tantárgyak: heti óraszám:

elmélet: gyakorlat:
vizsgaforma:

élettan 6 4 kollokvium
biokémia 2 2 —
anatómia 2 4 kollokvium
szövet- és fejlődéstan 3 3 — .
történelmi materializmus 2 kollokvium
orosz nyelv 1 gyak. jegy
testnevelés

13 2
1

16

III. évfolyam
Tantárgyak: heti óraszám:

elmélet: gyakorlat:
vizsgaforma:

kórélettan 3 2 kollokvium
kórbonctan 4 4 kollokvium
mikrobiologia és parazitoüog-ia 3 2 —
bel-gyógy. prop. 3 2 kollokvium
marxizmus — leninizmus 2 kollokvium
idegen nyelv

16 2
2

14
gyak. jegy

4 heti nyári kórházi gyakorlat.

H H H H
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IV. évfolyam
Tantárgyak: heti óraszám: vizsgaforma:

gyógyszertan és méregtan
elmélet: gyakorlat:

4 2 kollokvium
részi, belgyógyászat 5 3 kollokvium
részi, sebészet 4 1 kollokvium
seb. anatómia ез műtéttan 1 2 —
szülészet és nőgyógyászat 4 1 koBokvium
bőr- és nemibetegségek 2 1 —
Orthopaedia 1 2 kollokvium
marxizmus — leninizmus 2 kollokvium
idegen nyelv 2 gyak. jegy

21 2 114
A tanév folyamén 3 nap sebészeti 
4 heti nyári kórházi gyakorlat.

és 3 n  ap1 szülőszobai inspekció.

V. évfolyam
Tantárgyak: heti óraszám: vizsgaforma:

elmélet: gyakorlat:
közegészségtan és járványtan 3 3 —
egészségügyi szervezés 2 1 —
részi, belgyógyászat (fertőző betegségei
előadásával) 9 2 —
Gy e rmekgyógyászat (fertőző betegségei
előadásával) 3 2 —.
elmekórt an A—В csop. 3 2 szigorlat
idegkórtan C—D csop. 3 2 szigorlat
szemészet A—В csop. 3 2 szigorlat
orr-fül-gégegyógyászat 2 2 kollokvium
urológia C—D csop. 1 2 kollokvium
Igazságügyi orvostan 2 1 —-
diai.- és tört. materializmus

,217
2
2 1Э

kollokvium

VI. évfolyam
12 Illánap (aug. 16-tól aug. 15-ig) klinikai — kórházi gyakorlat, ebből: 
belgyógyászat: 3 hónap (2 hét ideggyógyászati ambulancia), sebészet: 3 hó
nap (2—2 hét fogászat, orr-fül-gégegyógyászat, 1 hónap, traumatológia), 
gyermekgyógyászat: 3 hónap (2 hét fertőző betegségek), 
szülészet —• nőgyógyászat: 3 hónap.
A hallgatók kötelesek résztvenni a klinika — kórház klinkiopathologiai 
konferenciáin, sectioin.

A VI. évfolyam vizsgarendje:
Belgyógyászatból: (ideértve a tbc.-t és a felnőttkori fertőzőbetegségeket is) 

szigorlat: a gyakorlat utolsó 5 napjában.
Sebészetből: (ideértve a fogászatot, fül-orr-gégegyógyászatot, urológiát és 

orthopaediát Is)
szigorlat: a gyakorlat utolsó Э napjában.

Gyermekgyógyászatból: (ideértve a csecsemő- és gyermekkori fertőző 
betegségeket is)
szigorlat: a gyakorlat utolsó 5 napjában.
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Szülészet-nőgyógyászatból: szigorlat: a gyakorlat utolsó 5 napjában.
Államvizsga: 1. Filozófia.

2. Közegészség tan-járvány tan, egészségügyi- szervezés; Igaz
ságügyi orvostan.

2.,Kötelező tantárgyak
/

I. évfolyam:
Orvosi fizika. Elmélet: heti 2 óra; A—D. csoport szerda 8.15—9.50 és E—H. 

csoport hétfő 8.15—9.50. Gyakorlat: heti 3 óra (a részletes tanrend 
csoportbeosztása szerint). Élettani Intézet tanterme.

Dr. TARJÁN IMRE egyetemi tanár
Orvosi kémia. Elmélet: heti 5 óra, hétfő és szerda 10.10—11.45, valamint 

péntek 10.10—10.5(5; Gyakorlat: heti 4 óra (a részletes tanrend cso
portbeosztása szerint). ELTE, „Ságvári“-terem.

Dr. STRAUIB, F. BRUNO egyetemi tanár
Orvosi biológia. Elmélet: heti 3 óra: A—D. csoport csütörtök 12.00—13.10 

és péntek 8.30—9.40, E—H. csoport csütörtök 8.40—9.50 és péntek 
11-3.15—-14.25. Gyakorlat: heti 2 óra (a részletes tanrend csoportbe
osztása szerint). Szövet- és Fejlődéstani Intézet tantertne.

Dr. KIiSZELY GYÖRGY egyetemi docens
Anatómia. Elmélet: heti 4 órában: A—D. csoport kedd 10.05—>11.40 és 

csütörtök 10.15—111.50. E—<H. csoport szerda 13.15—13.50 és péntek 
И.21Э—13.00. Gyakorlat: heti 4 óra (a részletes tanrendi csoportbe
osztása szerint). Anatómiai Intézet tanterme.

Dr. KISS FERENC egyetemi tanár
A filozófia története. Heti 2 óra: A—D. csoport kedd 10.05—11.40. E—H 

csoport szerda 8.05—9.40. Később meghatározandó helyen.
Dr. SÁNDOR PÁL egyetemi tanár

Orosz nyelv. Heti- 3 óra gyakorlat. A részletes tanrend csoportbeosztása 
szerint később meghatározandó helyen.

Dr. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor
Testnevelés. Heti 1 óra gyakorlat. A részletes tanrend csoportbeosztása 

szerint később meghatározandó helyen.
FARKAS PÁL tanszékvezető testnevelő tanár

Latin nyelv. Heti 1 órában. Kizárólag azok számára, akik a középiskolá
ban nem tanultak latin  nyelvet. Később meghatározandó helyen és 
időben.

Dr. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.

II. évfolyam:
Élettan. Elmélet: heti 6 óra: A—D. csoport hétfő 10.05—111.40, csütörtök

12.10—18.4© és péntek 10.05—11.40. E—H. csoport hétfő 12.05—13.40. 
csütörtök 10.05—lil.40 és péntek 12.10—114.45. Gyakorlat: heti 4 óra 
(a részletes tanrend csoportbeosztása szerint). Élettani Intézet tan
terme.

Dr. BÁLINT PÉTER egyetemi tanár.
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Biokémia. Elmélet: h-eti 2 óra: A—D. csoport kedd 10.10—11.50 6s> E—H. 
csoport szerda 10Л5»—*11.45. Gyakorlat: heti 2 óra (a részletes tan
rend csoportbeosztása szerint). Élettani Intézet tanterme.

Dr. SZÉKESSY VÍLMOSNÉ egyetemi tanár.
Anatómia. Efaiétlet: heti 2 óra; A—D. csoport szerda 10ДЭ—*11.60 és E—G. 

csoport hétfő 10.00—1.1.36. Gyakorlat: heti 4 óra (a részletei^ tanrend 
csoportbeosztása szerint). Anatómiai Intézet tanterme.

Dr. KISS FERENC egyetemi tanár.
Szövettan és fejlődéstan. Elmélet: heti 3 óra; A—D. csoport hétfő 12.10— 

13.2*0 és iksdd 8.30—0.40, E—G. csoport hétfő 8.30—9.40 és kedd 
1215—13.25. Gyakorlat: heti 3 óra (a részletes tanrend csoportbe- 

* osztása szerint). Szövet- és Fejlődéstani Intézet tanterme.
Dr. TÖRÖ IMRE egyetemi tanár.

Történelmi materializmus. Heti 2 óra; A—D. csoport hétfő 8.00—9.35 és 
E—H. csoport csütörtök 8—8.36. Később meghatározandó helyen. 
Szeminárium a Tanszék által megadott napokon.

Dr. SÁNDOR PÁL egyetemi tanár.
Orosz nyelv. Heti 2 óra. A részletes tanrend csoportbeosztása szerint ké

sőbb meghatározandó helyen.
Dr. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.

Testnevelés. Heti 1 óra gyakorlat. A részletes tanrend csoportbeosztása 
szerint később meghatározandó időben.

FARKAS PÄL tanszékvezető testnevelő tanár.

III. évfolyam:
Kórélettan. Elmélet: heti 3 óra; A-D2. csoport hétfő 8.00—8.36 és csütörtök

6.00— *8.45, D3—G.csopoirt szerda 0.0®—(10.40 és csütörtök 10.05—10.50. 
Gyakorlat: heti 2 óra (a részletes tanrend csoportbeosztása szerint). 
Kórélettani Intézet tanterme.

Dr. SÓS JÓZSEF egyetemi tanár.
Mikrobiologia és parazitologia. Elmélet: heti 3 óra; A—D2 csoport kedd

8.00— 8.45 é- szerda 12.00—13.36, D3—G. csoport szerda 12.00—1.3.35 
és péntek 8.00—8.46. Gyakorlat: heti 2 óra (a részletes tanrend cso
portbeosztása szerint). Kórélettani Intézet tanterme.

Dr. ALFÖLDY ZOLTÁN egyetemi tanár.
Kórbonctan. Elmélet: heti 4 óra; D3—G. csoport kedd 11.00*—12.35 és pén

tek 11.00—1*2.36. Gyakorlat: heti 4 óra (a részletes tanrend csoport- 
beosztása szerint). I. sz. Kórbonctani és Kísérleti Rákkutató Intézet 
tanterme.

Dr. BALÓ JÓZSEF egyetemi tanár.
Kórbonctan. Elmélet: heti 4 óra: A—D2 csoport kedd 9.1®—10.50* és csü

törtök 9.15—10.50. Gyakorlat: heti 4 óra (a részletes tanrend csoport- 
beosztása szerint). I. sz. Sebészeti Klinika tanterme.

Dr. HARANGHY LÁSZLÓ egyetemi tanár.
Általános sebészet. Elméiét: heti 3 óra; A—D2 csoport szerda 8.30—0.40 és 

oéntek 8.30—0.4O. Gyakorlat: heti 2 óra (a részletes tanrend csoport- 
beosztása szerint). X. sz. Sebészeti Klinika tanterme.

Dr. HEDRI ENDRE egyetemi tanár.
Általános sebészet. Elmélet: heti 3 óra: D3—G. csoport szerda 8.00—8.45 és 

csütörtök 8.00—8.45. Gyakorlat: heti 2 óra (a* részletes tanrend cso
portbeosztása szerint). П. sz. Sebészeti Klinika tanterme.

Dr. KLIMKÓ DEZSŐ egyetemi tanár.
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Belgyógyászati propodeutika. Elmélet: heti 3 óra; A—D2 csoport szerda
10.05—44.40 és péntek 10.Oö—М.ЭО, D3—G. csoport hétfő 10.00—11.35 
és csütörtök 10.05'—40.50. Gyakorlat: heti 2 óra (a részletes tanrend 
csoportbeosztása szerint). II. sz. Sebészeti Klinika tanterme.

KINEVEZENDŐ TANÁR.
Marxizmus és leninizmus. Heti 2 órában; A—D2 csoport péntek 14.05— 

12.40 és D3—G. csoport szerda 11.00—12.35. Később meghatározandó 
helyen. Szeminárium a Tanszék álta l megadott napokon.

Dr. SÁNDOR PAL egyetemi tanár.
Idegen nyelv. A részletes tanrend csoportbeosztása szerint később meg

határozandó helyen.
Dr. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.

IV. évfolyam:
Gyógyszertan és méregtan. Elmélet: heti 4 óra; A—F. csoport szerda

11.20—12.05, csütörtök '10.05—40.50 és péntek 11.10—12.45. Gyakorlat: 
heti 2 óra (a részletes tanrend csoportbeosztása szerint). Gyógyszer
tani Intézet tanterme.

Dr. ISSEKUTZ BÉLA egyetemi tanár.
Részletes belgyógyászat (a felnó'ttkori fertőző betegségek előadásával). El

mélet: heti 5 óra; A—F. csoport hétfő 10.20—11.55), kedd 10.10—10.55, 
szerda 10.GI3L-10.50 és péntek 40,00—10.45. Gyakorlat; heti 3 óra fa 
részletes tanterv  csoportbeosztása szerint). III. sz. Belgyógyászati 
Klinika tanterme.

Dr. GÖMÖRI PÁL egyetemi tanár.
Részletes sebészet. Elmélet: heti 4 óra; A—D. osoport kedd 8.25—10.00 és 

csütörtök 8.00—0.35. Gyakorlat heti 1 óra (a részletes tanterv  cso
portbeosztása szerint). III. sz. Sebészeti Klinika tanterme.

Dr. RUBÄNYI PÁL egyetemi tanár.
Részletes sebészet. Elmélet: heti 4 óra; E—F. csoport szerda 15.10—16.45 

és péntek 14.10—45.00. Gyakorlat: heti 1 óra (a részletes tanrend 
csoportbeosztása szerint). II. sz. Sebészeti Klinika tanterme.

Dr. KUDÄSZ JÖZSEF egyetemi tanár.
Sebészeti anatómia és műtéttan. Elmélet: heti 1 óra; A—F. csoport kedd

11.251—12.10. Gyakorlat: heti 2 óra (a részletes tanrend csoportbe
osztása szerint). Szövet- és Fejlődéstani Intézet tanterme.

Dr. NAGY DÉNES egyetemi tanár.
Szülészet és nőgyógyászat. Elmélet: heti 4 óra; A—C. csoport szerda 8.00—

9.35 és péntek 8.00—9.35. Gyakorlat: heti 1 óra (a részletes tanrend 
csoportbeosztása szerint). I. sz. Női Klinika tanterme.

Dr. HORN BÉLA egyetemi tanár.
Szülészet és nőgyógyászat. Elmélet: heti 4 óra; D—F. csoport szerda 8.00—

9.35 és péntek 8.00—0.35. Gyakorlat: heti 1 óra (a részletes tanrend 
csoportbeosztása szerint). II. sz. Női Klinika tanterme.

Dr. ZOLTÁN IMRE egyetemi tanár.
Bőrgyógyászat és a nemi betegségek. Elmélet: heti 2 óra; A—F. csoport 

csütörtök 41.00—42.35. Gyakorlat: heti 1 óra (a részletes tanrend 
csoportbeosztása szerint). Szemészeti Klinika tanterme.

Dr. FÖLDVÁRI FERENC egyetemi tanár.
Orthopaedia. Elmélet: heti 1 óra; A—F. csoport szerda 12.15—/13.00. Gya

korlat; heti 2 óra (a részletes tanrend csoportbeosztása szerint). II. 
sz. Sebészeti Klinika tanterme.

Dr. GLAUBER ANDOR tanszékvezető docens.
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Marxizmus és leninizmus. Heti 2 órában; A—iF. csoport hétfő 12.20-—13.55. 
Később -meghatározandó helyen. A szemináriumok beosztása a táb
lázatos órarendben.

Dr. SÁNDOR PÁL egyetemi tanár.
Idegen nyelv. A részletes tanrend csoportbeosztása szerint később meg

határozandó helyen.
Dr. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.

V. évfolyam:
Közegészségtan és járványtan. Elmélet: heti 3 óra; A—D. Csoport hétfő

18.10—13.50, kedd 13.10—13.-56 és szerda 9.10̂ —0155. Gyakorlat: heti 
Э óra (a részletes tanrend csoportbeosztása szerint). II. sz. Szemé
szeti Klinika tanterme.

Dr. OVLELLY JÓZSEF egyetemi tanár.
Egészségügyi szervezés. Elméleti: heti 2 óra; A—D. csoport csütörtök

111.05»—11.5-0. Gyakorlat: heti- 1 óra (a részletes tanrendi csoportbe
osztása szerint). I. sz. Belgyógyászati Klinika tanterme.

KINEVEZENDŐ TANÁR.
Részletes belgyógyászat (a felnőttkori fertőző betegségek előadásával).

Elmélet: heti 5 óra; A—D. csoport hétfőtől péntekig 10.10—10.5-5. 
Gyakorlat: heti 21 óra (a részletes tanrend csoportbeosztása szerint). 
-I. sz. Belgyógyászati Klinika tanterme.

Dr. RUSZNYÁK ISTVÁN egyetemi tanár.
Gyermekgyógyászat (a gyermekkori fertőző betegségek előadásával). El

mélet: heti 3 óra; A—-B. csoport kedd 9.00—9.4:5, csütörtök 9.00-—9.45 
és péntek 9.05—9.50. Gyakorlat: heti 2 óra (a részletes tanterv  cso
portbeosztása szerint). I. sz. Gyermekklinika tanterme.

Dr. GEGESI KISS PÄL egyetemi tanár.
Gyermekgyógyászat (a gyermekkori fertőző betegségek előadásával). El

mélet: heti 3 óra; C—D. csoport kedd 9.10-—9.50, csütörtök 9.10-—9.56 
-és péntek 9.10—9.-56. Gyakorlat: heti 2 óra (a részletes tanrend cso
portbeosztása szerint)! II. -sz. Gyermekklinika tanterme.

Dr. PETÉNYI GÉZA egyetemi tanár.
Elmekórtan. Elmélet: heti 3 óra; A—B. csoport hétfő 11.10—12.40 és csü

törtök 12.10—12.55. Gyakorlat: -heti 2 óra (a részletes tanrend- cso
portbeosztása szerint). Psychiatriai Klinika tanterme.

Dr. NYIRŐ GYULA egyetemi tanár.
Idegkórtan. Elmélet: heti 3 óra; C—D. csoport hétfő 8.00—8.40, kedd

11.1-0—11.05 és csütörtök '8.00—*8.45. Gyakorlat: heti- 2 óra (a részle
tes tanrend csoportbeosztása szerint). N-eurologi-ai Klinika tanterme.

Dr. HORÄNYI BÉLA egyetemi tanár.
Szemészet. Elmélet: heti <3 óra; A. csoport hétfő 9.051—0.50, szerda 8.00— 

8.45 és péntek 8.00—8.46. Gyakorlat: heti 2 óra (a részletes tanrend 
csoportbeosztása -szerint). I. sz. Szemészeti Klinika tanterme. *

Dr. RADNÖT MAGDA egyetemi tanár.
Szemészet. Elmélet: heti 3 óra; B. csoport hétfő 9.00—9.45, szerda 8.10— 

8.56 és péntek 8.00—8.45. Gyakorlat: heti 2 óra (a részletes tanrend 
csoportbeosztása szerint). II. sz. Szemészeti Klinika tanterme.

Dr. NÖNAY TltB-OR egyetemi tan-ár.
Fül-orr-gégegyógyászat. Elmélet: heti 2 óra; A—D. csoport szerda 13.10— 

. 14.45. Gyakorlat: heti 2 óra (a részletes tanrend csoportbeosztása 
szerint). Fül-orr-gégeklinika tanterme.

Dr. VARGA GYULA egyetemi tanár.
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Urológia. Elmélet: heti 1 óra; C—D. csoport péntek 11.10—11.55. Gyakor
lat: heti 2 óra (a részletes tanrend csoportbeosztása szerint). Uroló
giai Klinika tanterme.

'Dr. BABICS ANTAL egyetemi tanár.
Igazságügyi orvostan. Elmélet: heti 2 óra; A—D. csoport szerda 7.00—7.45 

és péntek 7.00—7.46. Gyakorlat: heti 1 óra (a részletes tanrend cso
portbeosztása szerint). Anatómiai Intézet tanterme.

Dr. ÖKRÖS SÁNDOR egyetemi tanár.
Dialektikus és történelmi materializmus. Heti 2 óra; A—D. csoport kedd

14.56—16.30. Később meghatározandó helyen. Szeminárium a Tan
szék által megadott napokon.

Dr. SÁNDOR PÁL egyetemi tanár.

3. Nem kötelező tantárgyak*)

I—V. évfolyam:
Általános orvostörténelem. Heti 2 óra.

Dr. MÉREI GYULA mb. előadó.

II—V. évfolyam:
Sugárzások fizikája. Heti $  óra.

Dr. TARJÁN IMRE egyetemi tanár. 
Klinikai-biokémia fizikai-kémiai módszerei.

GUBA FERENC rab. előadó.

III. évfolyam:
Kísérletes táplálkozástudomány. Heti 1 óra.

Dr. SÓS JÓZSEF egyetemi tanár. 
Alkalmazott élettan. Heti 1 óra.

Dr. LÚD ANY GYÖRGY egyetemi docens.

I ll—V. évfolyam:
Bioszintetikus folyamatok mechanizmusa és jelentősége. Heti 2 óra.

Dr. STRAUB F. BRUNO egyetemi tanár.
A kötőszövet biokémiája és pathológiája. Heti 1 óra.

Dr. BANGA ILONA egyetemi docens.
Sportegészségtan. Heti 2 óra.

Dr. KERESZTHY ALFONZ mb. előadó.

IV—V. évfolyam:
Fejezetek a klinikai biokémia köréből. Heti 2 óra.

SZBKESSY VTLMOSNÉ egyetemi tanár.

Megjegyzés:
*) Az előadások időpontját és helyét, valamint megkezdésének napját a 

dékáni hirdetőtáblán fogják közölni.
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Sebészeti rrintgendiagnosztika. Heti 1 óra.
Dr. ZSEBÖK ZOLTÁN egyetemi docens.

Műtéti előkészítés és utókezelés. Heti 1 óra.
Dr. EGEDY ELEMÉR egyetemi docens.

Foglalkozási betegségek és a munkaélettan. Heti 2 óra.
Dr. TÍMÁR MIKLÓS mb. előadó.

Fizikotherápia és balneológia. Heti 2 óra.
Dr. CHATEL ANDOR mb. előadó.

V. évfolyam:
Iskolaegészségügy. Heti 2 óra.

Dr. MELLY JÓZSEF egyetemi tanár.
Szembetegségek összefüggése a szervezet egyéb betegségeivel. Heti 2 óra.

Dr. HORAY GUSZTÁV egyetemi tanár.
Igazságügyi elmekórtan. Heti 1 óra.

Dr. NYIRÖ GYULA egyetemi tanár.
Congenitalis vitiumok. Heti 1 óra.

Dr. FONÓ RENÉE egyetemi docens.
Agy és idegsebészet. Heti 2 óra.

Dr. ZOLTÁN LÁSZLÓ mb. előadó.
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i. Részletes tanrend:
(Kötelező tantárgyak)

I. évfolyam:
Hétfő:

„A“ csoportok: &.0Ö— 9.40:
10.10— (11.46*: 
12.1&—14.00:

„B“ csoportok: 8.00— 9.40:
10.10— 11.46: 
12Л'Э—114.00:
15.00— 18.20: 

„C“ csoportok: 8.00—• 9.40:
10.10— ill. 46: 
12.115—14.00:
15.00— 17.30: 

„D“ csoportok: 8.00— 9.40:
10.10— 111.45:
12.00— 14.30: 

„E“ csoportok: 8.lő— 9.50:
10.10— .11.46:
12.10— 14.00: 

,JF“ csoportok: 8Д5— 9.50:
10.10— 11.46:
12,15—14.00:
15.10— 16.50:

biologiá gyák, 
kémia
anatómia gyak. 
idegen nyelv 
kémia 
testnevelés 
kémia gyak. 
idegen nyelv 
kémia
biológia gyak.
fizika gyak.
testnevelés
kémia
fizika gyak.
fizika
kémia
idegen nyelv
fizika
kémia
anatómia gyak. 
biológia gyák.



„G“ csoportok: в.IS— 9.50: fizika
10.10— <11.40: kémia
12.10— 14.00: anatómia- gyak.

Kedd:

„A“ csoportok: 8.00— 9.36: marxizmus 
<10.0©—11.40: anatómia
11.56— >13.36: anatómia gyak. 

,,B“ csoportok: 8.00— 9.3&: marxizmus
10.05— 11.40: anatómia 
13.40—15.20: biológia gyak.

,,C“ csoportok: 8.00— 9.36: marxizmus 
10,06'—11.40: anatómia 
11.66—>13.35: anatómia gyak. 

„D“ csoportok: 8.00—> 9.35: marxizmus
10.05— <11.40: anatómia.
11.56— 18.36: biológia gyak. 

,,'E“ csoportok: 8.00—> 9.40: biológia gyak.
9.50—11.30: anatómia gyak.

12.00—<14.30: fizika gyek.
„F“ csoportok: 8.30—1:1.00: fizika gyak.

Ш.2&—>14.45: kémia gyak. 
„G“ csoportok: 8.00— 9.40: testnevelés

10.05'—11.45: biológia gyak.
11.55—>13.35: anatómia gyak.

Szerda:
„A“ csoportok: Ö.1&— 9.50: fizika

10.10— 11.40: kémia
12.00— <14.30: fizika gyak.

,Д3“ csoportok: 8Д5— 9.50: fizika
10.10— 11.40: kémia
12Л5*—14.00: anatómia gyak. 

„C“ csoportok: 8.10— 9.50: fizika .
10.10— 111.40: kémia
13.00— 16.20: 'kémia gyak. 

„D“ csoportok: 8.15!— 9.50: fizika
10.10— 11.45: kémia
1215'—14.00: anatómia gyak. 

„E“ csoportok: 8.05— 9.40: marxizmus
10.10— 11.40: kémia
12.15— <13.50: anatómia 

„F“ csoportok: 8.05— 0.40: marxizmus
10.10— 1,1.45: kémia 
12.15<—13.50: anatómia

„G“ csoportok: 8.05>— 9.40: marxizmus
10.10— 11.45: kémia
12.15— 13.50: anatómia
15.00— <17.30: fizika gyak.
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Csütörtök:

„A“ csoportok: 8.00— 9.46: testnevelés
10.15— И .50: anatómia
12.00— 13.10: biológia
14.30—16.15: idegen nyelv

„B“ csoportok: 815—ilO.OO: anatómia gyak.
10.15— 11.50: anatómia
12.00— 13.10: biológia

„C“ csoportok: 815—,10.00: anatómia gyak.
10.15— 11.50: anatómia
12.00— 13.10: biológia

„D“ csoportok: 8.15-—10.00: anatómia gyak.
10.15—11.50: anatómia
12.00— 13:10: biológia 

„E“ csoportok: 8.40— 9.50: biológia
10.06—11.50: anatómia gyak.
14.00— 17.20: kémia gyak.

„F“ csoportok: 8.40— 9.50: biologi
10.05,—11.50: anatómia gyak. 
12.20—114.05: testnevelés

„G“ csoportok: 8.40— 9.50: biológia
10.20—13.50: kémia gyak.

Péntek:
„A“ csoportok: 8.30— 9.40: biológia

10.10— 10.56: kémia
11.10— 14.30: kémia gyak, 

„B“ csoportok: 8.30— 9.40: biológia
10.10— 10.55: kémia
11.10— 13.40: fizika gyak. 

„C“ csoportok: 8.30— 9.40: biológia
10.10— 10.55: kémia
111.25—13,10: testnevelés

„D“ csoportok: 8.30— 9.40: biológia
10.10— 10.55: kémia
11.15—13.00: idegen nyelv
14.45—18.^5: kémia gyak.

„E“ csoportok: 8.00— 9.40: testnevelés
10.10— 10.55: kémia
11.25'—13.00: anatómia 
1315—14.25: biológia

„F“ csoportok: 8.00— 9.40: idegen nyelv
10.10— 10.56: kémia
11.25— 13.00: anatómia 
1315—14.20: biológia

„G“ csoportok: 8.00—• 9.40: idegen nyelv
10.10— 10.56,; kémia
11.25— 13.00: anatómia 
13Л5—14,2®: biológia

Megjegyzés:
Testnevelés: két hetenként, a férfi- és nőhallgatók felváltva, az első 

héten férfiak kezdik.



II. évfolyam:

Hétfő:

„A“ csoportok: 

„B“ csoportok:

„C“ csoportok: 

„D“ csoportok: 

„E“ csoportok: 

„F“ csoportok:

„G“ csoportok:

Kedd:
„A“ csoportok: 

„B“ csoportok: 

„C“ csoportok: 

.,D“ csoportok: 

,.E“ csoportok: 

„F“ csoportok: 

„G“ csoportok:

8.00— 9.35: marxizmus
10.05—ill .40: élettan
12.10—13.20: szövettan
8.00— 9.35: marxizmus

10.05— 111.40: élettan
12.10— 13.20: szövettan
15.00— ‘17.30: élettan gyak.
8.00— 9.35: marxizmus

10.05— 1.1.40: élettan
12.10— 13.20: szövettan
8.00— 9.315: marxizmus

10.05— '11.40: élettan
12.10— 13.20: szövettan
8.30— 9.40: szövettan

10.00— d l.36: anatóm ia
12.05— 13.40: élettan
8.30— 9.40: szövettan

10.00— ‘11.35: anatómia
12.05— 13.40: élettan
15.00— 10.46: marxizmus szem.

8.30— 9.40: szövettan
10.00— '11.35: anatómia
12.05— il3.40: élettan

8.30— 9.40: szövettan
10.10— 11.45: biokémia
12.00— 14.30: élettan gyak.
8.30— 9.40: szövettan

10.10— 11.45: biokémia
12.00— 13.45: idegen nyelv
8.30— 9.40: szövettan

10.10— 11.45: biokémia
12.00— 13.45: biokémia gyak.
8.30— 9.40: szövettan

10.10— 11.45: biokémia
12.00— 13.45: testnevelés
8.00— 9.46: biokémia gyak.

10.15— 12.00: anatómia gyak. 
1'2.15—13.25: szövettan
8.00— 9.45: testnevelés

10.15— 12.00: anatómia gyak.
12.15— 13.25: szövettan
8.00— 9.45: idegen nyelv

10.15— 12.00: anatómia gyak.
12.15— 13.25: szövettan
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Szerda:
„A“ csoportok: 8.00— 9.4©: testnevelés 

1ОЛ0—41.50: anatómia 
12.0©—13.50: anatómia gyak. 
15.00'—10.45: -biokémia gyak. 

„B“ csoportok: 8.00— 9.45: biokémia gyak.
10.15— 11.50: anatómia
12.05- —13.-50: anatómia gy-ák. 

„C“ csoportok: 8.0-0— 9.46: testnevelés
10j1'5—11.60: -anatómia
12.05- —13.50: anatómia gyak.
15.00— —‘16.45: marxizmus szem. 

„D“ csoportok: 8.00-— 9.45: idegen -n-yelv
10.15— 111.50: anatómia
12.05— 114.36: szövettan gyak. 

„E“ csoportok: 8.00-—- 9.40-: anatómia gyak.
10.10— 111.45: biok érni;
12.05— 14.313: élettan gyak.

,.F“ -csoportok-: 8.00-—• 9.40: anatómia gyak.
10.10— 1,1.45': biokémia
12.-00—1S.46>: biokémia gyak.
15.00— '16.40: idegen nyelv 

„G“ csoportok: 8.00— i9.40: anatómia gyak.
10.10'—1111.45: biokémia
12.00— 14.00: testnevelés

Csütörtök:
„A“ csoportok: 9.10—11.40: szövettan gyak.

12.10— 13.45: élettan
13.50— 14.40: élettan gyak. előkészítő 

„-B“ csoportok: 8.00'— 9.40: testnevelés
lO.O'O—11.40: anatómia gyak.
12.10— 13.46: élettan
13.50— 14.40: élettan gyak. előkészítő 

„C“ csoportok: 8.00— 9.40: idegen nyelv
10.00— 11.40: anatómia gyak.
12.10— 13.45: élettan
13.50— 14.40: élettan gyak. előkészítő 

„D“ csoportok: 8.00— 9.40: anatómia gyak.
10.10— 11.60: biokémia gyak.
12.10— 13.45: élettan
13.50— 14.40: élettan gyök. előkészítő 

„E“ csoportok: 8.00— 9.35: marxizmus
10.06— 11.40: élettan
12110—14.40: szövettan gyak.

„F“ csoportok: 8.00— 9.319: marxizwiius
10.06— 11.40': élettan
11.55—14.25: élettan-gyak:

„G“ csoportok: 8.00— 9.35: marxizmus
10.06— —11.40: élettan
11.©5—<13.40: biokémia gyak.
115.00— 17.30: szövettan gyak.
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Péntek:
„A“ csoportok: 8.00— 9.40: anatómia gyak.

10.05»—11.40: élettan
12.00— 13.4)5: idegen nyelv 

„B“ csoportok: 8.00— 9.40: marxizmus szem.
10.05—11.40: élettan
12.10— 14.40: szövettan gyak.

„C“ csoportok: 10.05—»11.40: élettan
11.55—14.25»: élettan gyak.
15.30—»18.00: szövettan gyak.

„D“ csoportok: 8.00— 9.40: anatómia gyak.
10.05»—»11.40: élettan
12.00— 18.46»: marxizmus szem.
»14.45—17Л5: élettan gyak.

„E“ csoportok: 8.00— 9.40: idegen nyelv
10.00— »11.40: testnevelés
12.10— 13.415: élettan
13.50— 14.40: élettan gyak. előkészítő 

„F“ csoportok: 9.10—111.40: szövettan» gyak.
12.10— 13.4151: élettan
13.50— »14.40: élettan gyak. előkészítő 

„G“ csoportok: 9.15)—11.46»: élettan gyak.
12.10— 13.46: élettan
13.50— 14.40: élettan gyak. előkészítő 
15.45—17.30: m arxiam is szem.

Megjegyzések:
Testnevelés: két hetenként, férfi és nőhaLLgaták felváltva, az első 

héten a nők kezdik.
Marxizmus szeminárium: a tanszék által megadott napokon. Az „A“ 

és az „E“ csoportok szemináriuma az előadás idejében.

III. évfolyam:

Hétfő:
„A“ csoportok: 8.00— 9.35»: üórélettan

10.00—11.40: sebészet gyak.
12.10—13.55: kórélettan gyak.

„B“ csoportok: 8.00— 9.35: kórélettan
9.50—1(1.35»: mikrobiológia gyak. 

»12.00—13.45: idegen nyelv
„C“ csoportok: 8.00— 9.35: kórélettan

10.00— 13.20: kórtbonctan gyak.
14.45—»16.30: belgyógy. gyak.

„D/»l“ csoport: 8.00— »9.36: »kórélettan
10.00— 13.20: kórbonctan gyak.
15.00— 16.45: marxizmus szem.
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„D/2“ csoport: 8.00— 3.35: kórélettan
10.00— ‘11.40: belgyógy. gyök.
12.00— 1.3.45: idegen nyelv
15.00— 16.45: marxizmus szem.

„D/3“ csoport: 8.00— .9.40: kórlbonctan gyak.
10.00— 11.35: belgyógyászat
12.00— 18.35: mikrobiológia
15.00— 16.45: marxizmus szem.

„E“ csoportok: 8.00— 9.40: kórbonctan gyak*
10.00— 11.35: belgyógyászat
12.00— 13.36: mikxobiologia
15.00— 16.46:: mikrobiológia gyak.

„F“ csoportok: 8.00— 9.40: kórélettan gyak.
10.00'—11.36: belgyógyászat
12.00— 13.35: /mikrobiologia

„G“ csoportok: 8.10— 9.50: sebészet gyak.
10.00— 11.35: belgyógyászat
12.00— 13.35: mikrobiologia
14.46—16.30: belgyógy. gyak.

Kedd:
„A“ csoportok: 8.00— 8.40: mikrobiologia 

9:15—10.50: kórbonctan 
11.00'—‘14.20: kórbonctan gyak.

„B“ csoportok: 8.00— 8.46: mikrobiologia
9.15— 10.60: kórbonctan

11.05— 12.45: sebészet gyak.
13.05— 14.461: kórélettan gyak.

„C“ csoportok: 8.00— 8.40: mikrobiológia
9.15— 10.50: kórbonctan

11.10— 12.513: mikrobiologia gyak. 
„D/1“ csoport: 8.00— 8.45: mikrobiologia

9.15'—10.50: kórbonctan
11.10— 12.55: idegen1 nyelv 

„D/2“ csoport: 8.00—■ 8.46: mikrobiologia
9.15— 10.50: kórbonctan

11.00— 14.20: kórbonctan gyak.
„D/3“ csoport: 8.00—• 8.40: (míkrobiologia

9.00— <10.40: sebészet gyak.
11.00— 12.36: kórbonctan 

„E“ csoportok: 8.00—• 8.40: sebészet
9.00— 10.40: sebészet gyak.

11.00— 12.35': kórbonctan
„F“ csoportok: 8.00'— 8.4151: sebészet

9.00— 10.45: kórbonctan gyak.
11.00— 12.35': kórbonctan
12.50—14.30: marxizmus szem.

„G“ csoportok: 8.00— 8.46': sebészet
9.00— 10.45: kórbonctan gyak.

'- 11.00—12.36: kórbonctani



Szerda:
.,A“ csoportok: 8.30— в.40: sebészet

10.05— 11.40: belgyógyászat
12.00— '13.35: mikrobiologia 

„B“ csoportok: 8.30— 9.40: sebészet
10.05— 11.40: belgyógyászat
12.00— 43.'35: mikrobiologia
15.00— 46.45: marxizmus szem. 

„C“ csoportok: 8.30— 9.40: sebészet
10.05— 11.40: belgyógyászat
12.00— 13.35: mikrobiologia

„D/1“ és „D/2“
csoportok: 8.30— 9.40: sebészet

10.05—11.40: belgyógyászat
12.00— 43.35: mikrobiologia
115.30—17.10: mikrobiologia gyak.

„D/3“ csoport: 8.00— 8.45: sebészet
9.013—10.40: kórélettan

11.00— 12.35: marxizmus 
12.60—14.30: idegen nyelv
15.310—17.10: mikrobiologia gyak. 

„E“ csoportok: 8.00— 8.45: sebészet
9.Ö5—10.40: kórélettan

11.00— 12.35: marxizmus
12.50—44.30: marxizmus szem.

„F“ csoportok: 8.00— 8.45: sebészet
9.01Э—110.40: kórélettan

11.00— 1225: marxizmus
12.50— 14.30: idegen nyelv 

„G" csoportok: 8.00— 8.45: sebészet
9.0(3—40.40: kórélettan

11.00— '12.35: marxizmus
12.50— 14.30: mikrobiologia gyak.

Csütörtök:

,A “ csoportok: 8.00— 8.45: 
9.15'—'10.50: 

1110—12.50:
13.00— 14.40: 

„B“ csoportok: 8.00— 8.46:
9.15—10.150:

11.00— 14:20: 
„C“ csoportok: 8.00—• 8.45:

915—10,50:
11.00— 12.40:
13.00— 14.40:

kórélettan 
kórbonctan 
mikrobiologia gyak. 
idegen nyelv 
kórélettan 
kórbonctan 
kórbonctan gyak. 
kórélettan 
kórbonctan 
sebészet gyak. 
kórélettan gyak.

„D/1“ és „D/2“
csoportok: 8.00— 8.46: kórélettan

9.10—10.150: kórbonctan
11.00— 12.40: sebészet gyak.
15.00— '16.45: kórélettan gyak.
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„D/3“ csoport: 8.00— 8.4Í5: sebészet
9.00— * 9.45: belgyógyászat 

lO.OIö-—‘ÍO.SO: (kórélettan
11.05— 12.00: belgyógy. gyak.
15.00— 16.45: kórélettan gyak.

„E“ csoportok: 8.00— 8.45: sebészet
9.00— 9.45: belgyógyászat

10.05— 10.50: kórélettan 
11.05'—12.50: idegen nyelv
14.45— 16.30: belgyógyászat gyak. 

„F“ csoportok: 8.00— 8.45': sebészet
9.00— 9.4(3: belgyógyászat 

Г0.05'—10.50: kórélettan
11.05— 12.50: kórbonctan gyak.
14.45— 16.30: belgyógy. gyek.

„G“ csoportok: 8.00— 8.45: sebészet
9.00— 9.4151: belgyógyászat 

1Ö.05—40.50: kórélettan
11.05— 12.50: kórbonctan gyak. 
14.45'—1.6.30: marxizmus szem.

Péntek:
„A“ csoportok. 8.30— 9.40: sebészet

10.05— 10.50: belgyógyászat
111.05— 12.40: marxizmus
14.45— 16.30: belgyógyászat gyak. 

„B“ csoportok: 8.30— 9.40: sebészet
'10.05—10.50: belgyógyászat 
И.05—ill2.40: marxizmus
14.45— 16.30: belgyógyászat gyak. 

„C“ csoportok: 8.30— 9.40: 'sebészet
•10.05—10.50: belgyógyászai
11.05— 112.40: marxizmus
12.50—14.30: idegen nyelv 
15.45'—17.30: marxizmus szem.

„Ш1“ csoport: 8.30— 9.40: sebészet
10.05— 10.50: belgyógyászat
11.05— 12.40: marxizmus 
14.45'—116.30: belgyógy. gyak.

„D/2“ csoport: 8.30— 9.40: sebészet
10.05— 10.50: belgyógyászat
11.05— 12.40: marxizmus 

„D/3“ csoport: 8.00— 8.45: mikrobiologia
9.00— 10.451: kórbonctan gyak.

11.00— 12.30: kórbonctan 
„E“ csoportok: 8.00— 8.45: mikrobiologia

9.00— 10.46: kórbonctan gyak.
11.00— 12.30: kórbonctan 
14.45'—16.30: kórélettan, gyak.

„F“ csoportok: 8.00— 8.45: mikrobiologia
9.05-—10.45: sebészet gyak.

11.00— 12.35: kórbonctan
12.00— 14.30: mikrobiologia gyak.

■■
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„G“ csoportok: 8.00— 8.45: mikrobiologia
9.00—10.45: kórélettan gyak.

11.00—12.35: kórbonctan
12.50—14.30: idegen nyelv

Megjegyzések:

Az évíolyam a  belgyógyászatot a: II. sz. Belgyógyászati Klinikán 
hallgatja.

A sebészetet — illetve a kórbonctani az: „A“, „B“, „C“, „D/l és 
„D/2“ csoportok: az I. sz. Sebészeti Klinikán — illetve a II.sz. Kórbonc
tani Intézetben hallgatják, — a: „D/3“, „E“, „F“ és ,.G csoportok pedig: 
a II. sz. Sebészeti Klinikán — illetve az I. sz. Kórbonctani Intézetben.

Marxista szeminárium a tanszék által megadott napokon. Szeminá
riumi héten nincs előadás. Az „A“ csoport szemináriuma az előadás ide
jében.

. IV. évfolyam:

Héttő:
„AA1“ és „A/2“

csoportok: 8.00— 8.50: Bőrgyógy. gyak.
9.00— 9.50: szülészet gyak.

10.20— 11.55: belgyógyászat 
.12.20—13.55: marxizmus
15.00—47.30: belgyógy. gyai

„A/Э“ csoport: 8.00— 8J50: bőrgyógy. gyal
9.00— 9.50: 'szülészet gyak.

10.20— 41.55: belgyógyászat
42.20— 13.55: marxizmus 

„B“ csoportok: 9.00— 9,50: szülészet gyak.
10.20— 41.55: belgyógyászat
12.20— 13.55: marxizmus
15.00— <16.40: orthopaedia gyak. 

„C“ csoportok: 9.00—■ 9.50: szülészet gyak.
10.20— '14.55: belgyógyászat
42.20— 13.55: marxizmus
15.00— 16.40: sebészet gyak. 

„D“ csoportok: 9.00— 9.50: szülészet gyak.
10.20— 44.35: belgyógyászat
42.20— 13.55: marxizmus
15.00— 16.40: sebészet gyak. 

„E“ csoportok: 9.00— 9.50: szülészet gyak.
10.20— 41.55: belgyógyászat
12.20— 13.55: marxizmus 

„F“ csoportok: 9.00— 9.50: szülészet gyak
10.20— 11.55: belgyógyászat 
<12.20—13.55: marxizmus
15.00— 17.30: belgyógy. gyak.
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Kedd:

„A“ csoportok: 8.25—10.00: sebészet
10.10— 10.55: belgyógyászat 
11.25'—(12.10: sebészeti m űtéttan
12.40— 14.20: sebészet gyak.

„B“ csoportok: 8.25—10.00: sebészet
10.10— 10.05: belgyógyászat
11.251— 12.10: sebészeti m űtéttan
12.40— 14.20: sebészet gyek.

„C“ csoportok: 8.26—10.00: sebészet
10.10— 1035: belgyógyászat
11.26— 12.10: sebészeti m űtéttan
12.30— 14.IS: idegen nyelv

„D“ csoportok: 8.25—110.00: sebészet
10.10— 10J5t5: belgyógyászat
11.251— 12.10: sebészeti m űtéttan
12.30— 14.15: idegen nyelv

„E“ csoportok: 8.00— 9.40: sebészeti iműtéttan gyak.
10.10— 10j5I5 : belgyógyászat
11.251— 12.10: sebészeti m űtéttan

„F“ csoportok: 8.50—• 9.40: bőrgyógyászat gyak.
10.10— 10.35: belgyógyászat
11.26— 12.10: sebészeti m űtéttan
12.30— 14.15: gyógyszertan gyak.

Szerda:

„A“ csoportok: 8.00— 9.35: szülészet
10.05— 110.1510: belgyógyászat
11.20— 12.05: gyógyszertan 
12ЛЭ—113.00: orthopaediia
13.05— 14.45: gyógyszertan gyak. 
16.415—18.25: seb. m űtéttan gyak.

„B“ csoportok: 8.00— 9.35: szülészet
10.06— 1030: belgyógyászat
11.20— 12.05: gyógyszertan
12.15— 113.00: orthopaediia
16.00— 17.30: belgyógy. igyák.

„CM1“ és „C/2“
csoportok: 8.00— 9.315: szülészet

10.05— 10.50: belgyógyászat
11.20— '12.05: gyógyszertan
12.16— 13.00: orthopaedia
13.10— 14.00: bőrgyógyászat gyak.
15.00— №30: belgyógy. gyak.

„C/3“ csoport: 8.00— 9.35: szülészet
10.05— 10.00: belgyógyászat
11.20— 12.06: gyógyszertan
12.15—13.00: orthopaedia
13.10— 14.00: bőrgyógyászat gyak.
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„D“ csoportok: 8.00— 9.36: szülészet

10.05— ГО. 30: belgyógy ászát
11.20— 12.05: gyógyszertan
12.15— 13.00: orthopaedia
15.00—16.40: orthopaedia gyak.

„E“ csoportok: 8.00— 0.36: szülészet
10.05— 10j5ö: belgyógyászat
11.20— 12.05: gyógyszertan
1.2.15— 13.00: orthopaedia
13.10— 14.00: bőrgyógyászat gyak.
16.10— 16.46: sebészet 

„F“ csoportok: 8.00— 9.36: szülészet
10.05— IOjSO: belgyógyászat
11.20— 12.05: gyógyszertan
12.15— 13.00: orthopaedia
15.10— 16.45: sebészet

Csütörtök:
,.A“ csoportok: 8.00— 9.36: sebészet

10.05— 10.50: gyógyszertan
11.00— 12.313: bőrgyógyászat
12.50—1450: idegen nyelv
15.45— 17.25: orthopaedia gyak. 

„B“ csoportok: 8.00— 9.35: sebészet
10.05— 10.50: gyógyszertan
11.00— 112.39: bőrgyógyászat
12.45— 14.25: idegen nyelv
15.23—17.05: seb. m űtéttani gyak.

„C/Г“ és „ a l 
csoportok: 8.00— 9.36: sebészet

10.05— 10.50: gyógyszertan
11.00— 42.35: bőrgyógyászat
12.56—14.35: seb. m űtéttan gyak.

„C/3“ csoport: 8.00— 9.36: sebészet
10.05— 10.50: gyógyszertan
11.00— 12.315: bőrgyógyászat 
12.551—'1(4.35: seb. m űtéttan gyak. 
115.35—18.05: belgyógy. gyak.

„D“ csoportok: 8.00— 9.35: sebészet
10.05— 10.50: gyógyszertan
11.00— 12.33: bőrgyógyászat
12.45—13.35: bőrgyógy. gyak.
14.40—16.20: gyógyszertan gyak.

„E“ csoportok: 8.00— 9.45: idegen nyelv
10.05— 10.50: gyógyszertan'
11.00— 12.35: bőrgyógyászat
12.45—14.25: gyógyszertan gyak. 
15.35—18.05: belgyógy. gyak.

„E“ csoportok: 8.00— 9.46: idegen nyelv
10.05— 10.50: gyógyszertan'
11.00— 12.35: bőrgyógyászat
13.05— 14.45: orthopaedia gyak.
17.10—18.50: seb. m űtétten gyak.

■■■I



Péntek:
„А/1“ és „AJ2“ 

csoportok:

„A/'З“ csoport:

,.B'‘ csoportok:

,.C“ csoportok:

„D“ csoportok:

„E“ Csoportok:

„F“ -csoportok:

8.00— 9.36: 
ГО.ОО—il0.45:
11.10— 12.46:
8.00— 9.35:

10.00— 10.45:
11.10— 12.46:
16.40— 18.40:
8.00— 9.36:

10.00— 10.45:
11.10— 12.45:
13.00— 13.50:
15.00— 16.40:
8.00— 9.36:

10.00— 10.45:
11.10— 12.45: 
12.50—14.30: 
15.4©—17.26:

8.00— 0.36:
10.00— 10.45:
11.10— 12.45:
13.00— 14.40:
115.40— 18J10:
8.00— 9.36:

10.00— 110.46:
11.10— 12.46:
14.10— 16.00:
15.10— >16.45:
8.00— 9.36:

10.00— 10.45:
11.10— 12.45:
14.10— 16.00: 
15Л0—16.45:

szülészet
belgyógyászat
gyógyszertan
szülészet
belgyógyászat
gyógyszertan
belgyógy. gyak.
szülészet
belgyógyászat
gyógyszertan
bőrgyógy. gyak.
gyógyszertan igyák.
szülészet
belgyógyászat
gyógyszertan
gyógyszertan gyak.
orthopaedia gyak.
szülészet
belgyógyászat
gyógyszertan
seb. m űtéti an gyak.
belgyógy. gyak.
szülészet
belgyógyászat
gyógyszertan
sebészet gyak.
sebészet
szülészet
belgyógyászat
gyógyszertan
sebészet gyak.
sebészet

Megjegyzések:
Az „A“, ,,B“, „C“ és „D“ csoportok sebészeti gyakorlata 2 hetenként. 
A belgyógyászatot az évfolyam a III. sz. B'elgyógyászati Klinikán 

hallgatja.
A sebészetet az: ,,A“ „B“, „C“ és ..D“ csoportok а Ш. sz. Sebészeti 

Klinikán, — az „E“ és ,,F“ csoportok pedig a IV. sz. Sebészeti Klinikán 
hallgatják.
Marxizmus szemináriumi idők:

„E“ csoport hétfő: 15.00—46.40.
„B“ és „D“ csoport hétfő: előadiás idején.
„F“ csoport ikedd: 15.16—16.56.
„C!3“ csoport szerda: 15.00—16.40.
„C/1“ és „C/2“ csoport: csütörtök: 15.36—17.15.
,.A“ csoport péntek: 112.66—14.30.
Szeminárium héten előadás.nincs.
A szülészetet az „A“—, 3 “—„C“ csoportok az I. sz. Női Klinikán, a 

„D“, „E“ és „F“ csoportok ipediiig a II. sz. Nőd K linikán hallgatják.
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Hétfő:
,A “ csoportok: 

„B“ csoportok:

„C“ csoportok:

„D“ csoportok:

Kedd:

,.A/1“ és „A/2“ 
csoportok:

,.A/3“ és „A/4“ 
csoportok:

„B!l‘: és ,3 /2 “ 
csoportok:

„B/3" és „B/4“ 
csoportok:

V. évfolyam:

9.05— 9.50: szemészet
10.10— 10.5*5: belgyógyászat
11.10— 12.45: elmekórtan
13.10— 13J35: közegészségtan
15.00— 17.30: közegészségtan gyak.
7.45— 8.35: igazságügyi orvostan gyak.
9.00— 9.45: szemészet

10.10— 10.55: belgyógyászat
11.10— 12.45: elmekórtan
13.10— 13J5I5: közegészségtan
15.00— 16.40: marxizmus szem.
8.00— 8.45: idegkórtan
8.50— 9.40: idegkórtani gyak.

10.10— 10.55: belgyógyászat
11.1.0— 12.90: orr-fül-gégegyógy. gyak.
13.10— 13j5!5: közegészségtan

8.00— 8.45: idegkórtan
9.00— 9.50: urológia gyek.

10.10— 10.05: belgyógyászat 
11.05—10.45: belgyógyászat gyak.
15.00— 16.40: egészségügyi szervezés gyak.

9.00— 9.45: gyermekgyógyászat
10.10— ‘10.95: belgyógyászat
11.10— 10J5O: szemészet gyak.
13.10— '13.55: bözegészségtan 
14155—16.30: marxizmus

9.00— 0.45: gyermekgyógyászat
10.10— ‘10.55: belgyógyászat
11.10— il2;50: orr-fül-gége gyak. ,
13.10— 13.55: közegészségtan 
14.05—16.30: marxizmus

9.00— 9.45: gyermekgyógyászat
10.10— 10.55: belgyógyászat 
11.15—12.55: szemészet 'gyak.
13.10— 13.55: közegészségtan 
14,55—16.30: marxizmus

9.00— 9.45: gyermekgyógyászat
10.10— ‘10.05: belgyógyászat 
lljlO—12.50: orr-fül-gége gyak.
13.10— 13.56: közegészségban 
14.Э51—1:6.30: marxizmus
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„C" csoportok: 8.00— 8.60: urológia gyak.
9.10— 9.6©: gyermekgyógyászat

10.10— 10.95: belgyógyászat
11.10— Ы.(99: idegkórtan
12.00— <12.50: idegkórtan gyak,
IS.1‘0—<13.95: feözegészségtan 
14.'55—16.30: marxizmus

„D“ csoportok: 7.45— 8.36: igazságügyi orvostan gyak.
9.10— 9.55: gyermefegyógy iszat

10.10— <10.95: belgyógyászat
11.10— 111.05: idegkórtan
12.00— 12.50: idegkórtan gyak.
13.10— <13.05: közegészségtan 
14j55—16.30: marxizmus

Szerda:

„A“ csoportok: 7.00— 7.45: igazságügyi orvostan
8.00— 8/45: szemészet
9.10— 9.95: közegészségtan

10.10— 10.55: belgyógyászat
11.10— <12.50: gyermekgyógyászat gyak.
13.10— 14.45: orr-íül-gégegyógyászat
15.40—17,25: egészségügyi szervezés gyak.

,.B" csoportok: 7.00— 7.45: igazságügyi orvostan
8.00— 8.45: szemészet
9.10— • 9.55: -közegészségtan

10.10— 10.60: belgyógyászat
11.10— <12.60: gyermekgyógyászat gyak.
13.10— 14.4-5: orr-fül-gége gyógyászat
15.45— 17.2&: belgyógyászat gyak.

„C“ csoportok: 7.00—• 7.46: igazságügyi orvo-stan
8.00— - 8.50: igazságügyi orvostan- gyak.
9.10— • 9.56: közegészségtan

10.10— 110.156: belgyógyászat
-11.15-—12.56-: gyermekgyógyászat gyek.
13.10— —14.415: orr-fül-gégegyógyászat
15.45— 17.215: marxizmus szem.

, D“ csoportok: 7.00—- 7.45: igazságügyi orvostan
8.00— 8.60: urológia gyak.
9.10— 9.95: közegészségtan

10.10— 10J56-: belgyógyászat
11.15—12.95: gyermekgyógyászat gyak.
13.10— 14.45: orr-cfül-gégegyógyászat

Csütörtök:
„A“ csoportok: 7.4'5— 8.35: igazságügyi orvostan gyak.

9.00— 9.46: gyermekgyógyászat
10.10— 10.09: -belgyógyászat
11.05-—11.00: egészségügyi szervezés
12.10— 12.55: el-mekórtan
13.00—-14.40: elmekórtaB gyak.
16.45—1)7.25: belgyógy. -gyak.



„B“ csoportok:

I

„C“ csoportok:

„D“ csoportok:

9.00— 9.45: gyermekgyógyászat
10.10— 10.55: belgyógyászat
11.05— -11.50: egészségügyi szervezés
12.10— (12.155: eknekórtan
14.46'—117.16: közegészségtan. gyak.
8.00— 8.45: idegkórtan
9.10— 9.55: gyermekgyógyászat

10.10— 40.53: belgyógyászat
11.06— Ül.50: egészségügyi szervezés 
12.05—114.36: közegészségtan gyak.
8.00— 8.45: idegkórtan
9.10— 8.56: gyermekgyógyászat

10.10— ‘10.65: belgyógyászat
11.05'—41.50: egészségügyi szervezés 
12.1©—44.00: orr-fül-gégegyógy. gyak. 
15.00—16.40: imiarxizmus szem.

Péntek:
„А/ 1“ és „A/2“

csoport: 7.00— 7.46: igazságügyi orvostan
8.00— • 8.45: szemészet
9.05— 9.50: gyermekgyógyászat

10.10— 10.55: belgyógyászat
11.10— 42.50: orr-íül-gége gyak.

,.A/3“ és „A/4“
csoport: 7.00— 7.45: igazságügyi orvostan

8.00— 8.45: szemészet
9.05— i9.50: gyermekgyógyászat

10.10— 10.55: belgyógyászat 
11.15—13.00: szemészet gyak.

„BU" és ,3 /2 “
csoport: 7.00— 7.45: igazságügyi orvostan

8.00— 8.45: szemészet
9.05— 8.50: gyermekgyógyászat

40.10— 10.55: belgyógyászat
11.10— il2,J5K>: orr-fül-gége gyak.
18.05— 14.45': elmiekórtan gyak.
15.45— 47.25: eü. szervezés gyak.

„B/3“ és ,3 /4 “ '
csoport: 7.00—- 7.45: igazságügyi orvöstan

8.00— 8.45: szemészet
9.05— 9.50: gyermekgyógyászat

10.10— 10.55: belgyógyászat
11.10— 12.50: szemészet gyak.
13.05— 44.45: elmekórtan gyak.
16.45— 47.25: eü. szervezés gyak.

„C“ csoportok: 7.00— 7.46: igazságügyi orvostan
8.00— 8.50: irologia gyak.
9.05— 9.50: gyermekgyógyászat

10.10— 10.56: belgyógyászat
14.10— 14.55: urológia
12.25—14.10: egészségügyi szervezés gyak.
15.10— 16.50: belgyógyászat gyak.
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„D“ csoportok: 7.00'— '7.46: igazságügyi orvostan
8.00— 8.60: idegkórtani gyak. 
9.05'— 0.50: gyermekgyógyászat

10.10—<10.60: belgyógyászat
10.. 10—<11.55: urolo giá 
13.30—1(6.00: közegészeégtan gyak.

Megjegyzések:

Marxizmus szeminárium: a tanszéle által megadott napokon. Az „A" 
csoport szemináriuma az előadás idejében. Szemináriumi héten nincs 
előadás.

Belgyógyászatot az évfolyam az I. sz. Belgyógyászati Klinikán 
hallgatja.

Gyermekgyógyászatot az „A“ és ..B“ csoportok az I. sz. Geimék- 
klinikán, a „C“ és „D“ csoportok pedig a  II. sz. Gyenmekkünibán hall
gatják.

Szemészetet az „A“ csoportok: az I. sz. Szemészeti Klinikán, a „B“ 
csoportok pedig: a II. sz. Szemészeti Klinikán hallgatják.
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В) FOGORVOSI KAR

1. A fogorvosképzés tanterve és vizsgarendje 
az 1958/59-es tanév I. félévében

I. évfolyam:

Kollégiumok: Heti óraszám Vizsgarend:
elm./gyak.

Orvosi fizika 2 3 kollokvium
Orvosi kémia 5 4 kollokvium
Orvosi biológia 3 2 kollokvium
Anatómia 3 3 kollokvium
Szövet- és (fejlődéstan 
Filozófia

2
2

2 kollokvium
kollokvium

Orosz nyelv 2 — gyak. jegy
Testnevelés — 1

19 16
34

Latin nyelv heti 1 órában azok számára, akik a közép iskolában latint
nem tanultak.

II. évfolyam:
Kollégiumok: Heti óraszám Vizsgarend:

elm./gyak.
Élettan 6 4 kollokvium
Biokémia 2 li —
Anatómia 2 3 szigorlat
Odontotechnologia 1 5 —
Konzerváló fog. propedeutik 2 3 —
Fog. fém tan és anyagismeret 2 — kollokvium
Filozófia 2 — kollokvium
Orosz nyelv 2 — gyak. jegy
Testnevelés — 1

19 17
3G

III. évfolyam:
Kollégiumok: Heti óraszám Vizsgarend:

ehn./gyak.
Kórélettan a 2 kollokvium
Kórbonctan 2 2 —
Gyógyszer^ és méregtan 3 1 —
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Fog. seb. anat. és műtéttan 1 2 •kollokviumBelgyógyászat 3 1 kollokvium
Fogászati pathologia 2 ____

Konzerváló fogászat 2 6
Érzéstelenítés és fogseb. I 3 kollokviumFogászati röntgen 1 _
Filozófia 2 — kollokvium;
Idegen nyelv 2

22
39

17
gyek. jegy

IV. évfolyam:
Kollégiumok: Heti óraszám 

elm./fivak.
Vizsgarend:

Általános sebészet 2 1
Belgyógy. (fertőző betegs.) 2 1
Gyermekgyógyászat 2 1 szigorlat
Bőrgyógyászat 3 1 kollokvium
Orr-fül-gégegyógy ászát 1 1 kollokviumi
Konzerváló fogászat — 6 kollokvium
Fogászati sebészet 1 4 _
Fogpótlástan 2 4 kollokvium
Gyermekjogászat 2 2 _
Filozófia 2 — kollokvium
Idegen myelv 2

19
40

21
gyak. jegy

V. évfolyam:
Kollégiumok: Heti óraszám Vizsgarend:

Ideg- elmegyógyászat
elm./gyak.
2 __ kollokvium

Közeg. — járványtan 2 — kollokvium
Szemészet 1 1 kollokvium
Szájsebészet és traumatol. 2 3
Konzerváló fogászat __, 8 „ .
Fogpótlástan 2 4 -_
Parodontologia-szájbetegs. 1 3 __
Orthodontia 2 3 к  oHok viliim
Igazságügyi fogászat ;2 __ __
Filozófia 2 —

16 22
318

Államvizsga tárgyai: Közegészségtan-járványt an, egészségügyi; szervezés, 
igazságügyi fogorvosiam és filozófia. -

2. Kötelező tantárgyak

I. évfolyam:
Orvosi fizika. Elmélet: heti 3 óra; hétfő 8.16»—0.60. Gyakorlat: heti 3' óra, 

csütörtök 10.20—I10J5O. Orvosi Fizikai Intézet.
Dr. TARJÁN IMRE egyetemi tanár.
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Orvosi kémia. Elmélet: heti 5 óra, hétfő és szerda 10.10—11.45, péntek
10.10—10.55. Gyakorlat: heti 4 óra, kedd 8.00—11.20. Orvosi Vegytani 
Intézet.

Dr. STRAUB BRÚNÓ egyetemi tanár.
Orvosi biológia. Elméiét: heti 3 óra, csütörtök 8.40—9.50, péntek 13.15— 

14.25. Gyakorlat: heti 2 óra, hétfő 17.00—18.40. Szövet- és Fejlődés
tani Intézet.

Dr. KISZELY GYÖRGY egyetemi docens.
Anatómia. Elmélet: heti 3 óra, hétfő 12.25—13.35, 'kedd 13.315—14.45. Gya

korlat: heti 3 óra, hétfő 14.00—18.40 és szerda 12.15—14.00. Anató
miai Intézet.

Dr. DONATH TIBOR egyetemi docens.
Szövet- és fejlődéstan. Elmélet: heti 2 óra: péntek 111.26—13.00. Gyakor

lat- heti 2 óra, szerda 16.10—16.55. Szövet- és Fejlődéstani Intézet.
Dr. SZABÓ ZOLTÁN egyetemi docens.

Filozófia. Heti 2 óra; szerda 8.05—0.40. M arxista-Leninista Tanszék.
Dr. SÁNDOR PÁL egyetemi tanár.

Orosz nyelv. Heti 2 óra; kedd 11.40—13.20. Idegennyelvi Lektorátus.
Dr. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.

Testnevelés. Heti 1 óra; kéthetenként 2 óra felváltva férfi- és nőhallgatók 
számára. Testnevelési' Tanszék.

FARKAS PÁL tanszékvezető testnevelő tanár.
Latin nyelv. Heti 1 óréban azok számára, akik a középiskolában nem ta 

nulták latint. Idegennyelvi Lektorátus.
Dr. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.

II. évfolyam:

Élettan. Elmélet: heti 6 óra, hétfő 12.05—13.40, csütörtök 10.0I51—11.40, 
péntek 12.10—13.46. Gyakorlat: heti 4 óra, csoportonkénti beosztás
ban. Élettani Intézet.

Dr. BÁLINT PÉTER egyetemi tanár.
Biokémia. Elmélet: heti 2 óra, szerda 10.10—11.46. Gyakorlat: heti 1 óra, 

kéthetenkénti két órában, hétfő 16.00—17.45. Biokémiai Intézet.
Dr. SZÉKESSY VILMOSNE egyetemi tanár.

Anatómia. Elmélet: heti 2 óra, csütörtök 12Л0—13.45. Gyakorlat: heti 3 
óra, csoportok szerint megosztva. Anatómiai Intézet.

Dr. DONÁTH TIBOR egyetemi docens.
Odontotcchnologia. Elmélet: heti 1 óra, szerda 12.05—12.50. Gyakorlat: heti 

5 óra, csoportok szerint megosztva. Fogászati Klinika.
Dr. FÖLDVÁRI IMRE egyetemi docens.

Konzerváló fogászati propedeutika. Elmélet: heti 2 óra, szerda 8.15—9.50. 
Gyakorlat: heti 3 óra, csoportok szerint megosztva. Fogászati Klinika.

Dr. ZÁRAY ERVIN egyetemi docens.
Fogászati fémtan és anyagismeret. Elmélet: heti 2 óra, szerda 7.25—8.10, 

péntek 8.00—8.46. Fogászati Klinika.
Dr. HUSZÁR GYÖRGY egyetemi docens.

Filozófia. Heti 2 óra, csütörtök 8.00—9.35. M arxista-Leninista Tanszék.
Dr. SÁNDOR PÁL egyetemi tanár.

Orosz nyelv. Heti 2 óra, péntek 15.45—17.30. Idegennyelvi Lektorátus.
Dr. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.
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Testnevelés. Heti 1 óra; kéthetenként 2 óra felváltva fiaik és leányok 
számlára; szerda 13.00—14.45.

FARKAS PÁL tanszékvezető testnevelő tanár.

III. évfolyam:
Kórélettan. Elmélet: iheti 3 óra; (hétfő 8.00—“9.35, csütörtök 8'.ÜQ—8.46'. Gya

korlat: heti 2 óra, csoportok szerint unegosztva. Kórélettani Intézet.
Dr. SÓS JÓZSEF egyetemi tanár.

Kórbonctan. Elmélet: heti 2 óra, szerda 8.15—9.40. Gyakorlat: heti' 2 óra, 
csoportok szerint megosztva. I. sz. Kórbonctani és Kísérleti Rák
kutató Intézet.

Dr. BALÓ JÖZSEF egyetemi tanár.
Gyógyszer- és méregtan. Elmélet: heti 3 óra, hétfő 15:Ш—il6.20, péntek

15..löi—16.2S. Gyakorlat: heti 1 óra csoportok szerint megosztva. 
Gyógyszertani Intézet.

Dr. KNOLL JÖZSEF egyetemi docens.
Fogászati sebészeti anatómia- és műtéttan. Elmélet: heti 1 óra, csütörtök 

13.35—14.20. Gyakorlat: heti 2 óra, szerda 15.00'—16.10. Sebészeti 
Anatólmiia és M űtéttani Intézet.

Dr. NAGY DÉNES egyetemi tanár.
Belgyógyászat. Elmélet: heti 3 óra, szerda 12.40—14.Io, péntek 10.0©—10.50. 

Gyakorlat: heti 1 óra, csoportok szerint megosztva. II. sz. Belgyó
gyászati klinika.

Dr. SZŐKE ANTAL egyetemi docens.
Fogászati ipathologia. Elmélet: heti 2 óra, hétfő ÍO.W—ill.315, csütörtök 

12.30—13.15. Fogászati Klinika.
* Dr. BOROS SÁNDOR egyetemi docens.

Konzerváló fogászat. Elmélet: heti 2 óra, péntek 12.55'—14.25: Gyakorlat: 
heti 6 óra, csoportok szerint megosztva. Fogászati Klinika.

Dr. ZÁRAY ERVIN egyetemi docens.
Érzéstelenítés és fogászati sebészet. Elmélet: Iheti 1 óra, keddi 9.15—10.00. 

Gyakorlat: heti 3 óra, csoportok szerint megosztva. Fogászati klinika.
Dr. iSZOKOLÖCZY-SYLLABA BÉLA egyetemi docens.

Fogászati röntgen. Elmélet: heti 1 óra, hétfő 10.00—10:45. Fogászati klinika.
Dr. FERENCZY KÁROLY egyetem docens.

Filozófia. Heti 2 óra, péntek 11.06—12,40. M arxista-Leninista Tanszék.
Dr. SÁNDOR PÄL egyetemi tanár.

Idegen nyelv. Heti 2 óra, csoportok Szerint megosztv.a Idegennyelvi Lek
torátus.

Dr. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.

IV. évfolyam:
Általános sebészet. Elmélet: heti 2 óra, péntek 12.40—14.10. Gyakorlat: 

(heti 1 óra, csütörtök 16.30—16.20. II. sz. Sebészeti klinika.
Dr. HORÁNYI JÁNOS egyetemi docens.

Belgyógyászat. Elmélet: heti i2 óra, szerda 12.40—14.10. Gyakorlat: heti 1 
óra, csoportok szerint megosztva. II. sz. Belgyógyászati, klinika.

Dr. SZŐKE ANTAL egyetemi docens.
Gyermekgyógyászat. Elmélet: heti 2 óra, csütörtök 12.10—10.40, Gyakorlat: 

heti 1 óra, csoportok szerint megosztva. II. sz. Gyermekklinika.
Dr. LÓRÁNT IMRE mb. előadó.
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Bőrgyógyászat és nemibetegségek. Elmélet: -heti 3 óra, kedd 11.115—12.2-5, 
csütörtök 7.45—8.56. Gyakorlat: heti 1 óra, csoportok szerint meg
osztva. Fogászati Klinika.

Dr. SELYMES ZOLTÁN mb. előadó.
Konzerváló fogászat. Gyakorlat: heti 6 óra, csoportok szerint megosztva. 

Fogászati Klinika.
Dr. ZÁRAY ERVIN egyetemi docens.

Fogaszaii sebészet. Elmélet: heti 1 óra, hétfő 7.50—8.36. Gyakorlat: heti 4 
óra, csoportok szerint megosztva. Fogászati Klinika.

Dr, SZOKOLÖCZY-SYLLABA BÉLA egyetemi docens.
Fogpótlástan. Elmélet: heti 2 óra, kedd és szerda 7i30—8.15. Gyakorlat: 

heti 4 óra, csoportok szerint megosztva. Fogászati Klinika.
Dr. -MOLNÁR LÁSZLÓ egyetemi docens.

Gyermekíogászat. Elmélet: heti 2 óra, szerda 11.05—12.35. Gyakorlat: heti 
2 óra, csoportok szerint megosztva. Fogászati Klinika.

Dr. TÖTH iPÁL egyetemi docens.
Filozófia. Heti 2 óra, hétfő 1-2.20—13.50. M arxista-Leninista Tanszék.

Dr. SÁNDOR PÁL egyetemi tanár.
Idegen nyelv. Heti 2 óra, hétfő 15.10—1-6.50. Idegennyelvi Lektorátus.

Dr. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.

V. évfolyam:
Ideg- és elmegyógyászat. Elmélet: heti 2 óra, péntek -12.451—14.15. Elme- 

■ klinika.
Dr. FORNÁDI FERENC mb. előadó.

Közegészségtan-járványtan. Elmélet: heti 2 óra, hétfő 11.40—12.26 és 
szerda 9.00—9.45.. Közegészségtani Intézet.

megbízandó előadó.
Szemészet. Elmélet: heti 1 óra, kedd 0.15—10.00. Gyakorlat: heti1 1 óra, 

csoportok szerint megosztva. II. sz. Szemészeti Klinika-.
Dr. KORCHMÁROS IMRE mb. előadó.

Szájsebészet és traumatológia. Elmélet: heti 2 óra, kedd 8.20—9.05 és 
szerda .10.00—10.45. Gyakorlat: heti Э óra, csoportok szerint meg
osztva. Fogászati Klinika.

Dr. SKALOUD FERENC -egyetemi docens.
Konzerváló fogászat. Gyakorlat: heti 8 óra, csoportok szerint megosztva. 

Fogászati klinika.
Dr. ZÁRAY ERVIN egyetemi docens.

Fogpótlástan. Elmélet: heti 2 óra, kedd szerda 7.20—8.15. Gyakorlat: heti 
4 óra, csoportok szerint megosztva. Fogászati Klinika.

Dr. MOLNÁR LÁSZLÓ egyetemi docens.
Parodoníologia-szájbetegségek. Elmélet: heti 1 óra, szerda 8.10—8,55. Gya

korlat: heti -3 óra, csoportok szerint megosztva. Fogászati Klinika.
Dr. SUGÁR LÁSZLÓ egyetemi docens.

Orthodontia. Elmélet: heti 2 óra, péntek 10.55-—12.26. Gyakorlat: heti 3 óra, 
csoportok szerint megosztva. Rogászati Klinika.

Dr. NAGY LÁSZLÓ egyetemi docens.
Igazságügyi fogászat. Elmélet: heti 2 óra, kedd 10.05—10.50 és péntek 

9.40—10.26. Fogászati Klinika.
Dr. SCHRANZ DÉNES egyetemi docens.

Filozófia. Heti 2 óra, kedd 14.56—16.30. M arxista-Leninista Tanszék.
Dr. SÁNDOR PÁL egyetemi tanár.
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3. Nem kötelező tantárgyak*)

Az idegrendszer morphologiája, különös tekintettel a fogorvosi gyakorlat
ban szerepet játszó morphologiai problémákra. Heti 1 óra. Szövet- 
és Fejlődéstani Intézet.

Dr. iSZABÖ ZOLTÁN egyetemi docens.
A szájüreg tájanaíómiája. Heti 1 óra. Anatómiai Intézet.

Dr. DONÁTH TIBOR egyetemi docens.
Fogászati klinikai és röntgendiagnosztika. Heti 1 óra.

Dr. FERENCZY KÁROLY egyetemi docens.

Megjegyzés:
*) Az előadások időpontját és helyét, valamint megkezdésének nap

já t a dékáni hirdetőtáblán fogják közölni.
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C) GYÓGYSZERÉSZI KAR

1. A gyógyszerészképzés tanterve és vizsgarendje 

az 1958/59. tanév I. félévében

I. évfolyam:

Kollégiumok: heti óraszám
elm. gyak.

Gyógyszerészet története 1 kollokvium —
Általános kémia 6 szigorlat 7 gy. j.
Fizika 3 kollokvium 3 gy. j-
Matematika 2 kollokvium 1 gy- j-
Növénytan 3 kollokvium 3 gy. j.
Politikai gazdaságtan 2 kollokvium —
Orosz nyelv — 2 gy. j.
Testnevelés — 1 gy- j-

17 17
34

la t in  nyelv heti 1 órában azok tzároára, akik a középiskolában latint
nem tanultak.

II. évfolyam:
Kollégitmok: heti óraszám

■elm. gyak.
Gyógysz. propedeutika 1 kollokvium —

K vantitatív kémiai analízis 2 kollokvium 9 gy. j.
Szerves kémia 4 kollokvium 2 gy. j.
Fizikai kémia 3 kollokvium —

Biológia 2 — —
Növénytan — 2 gy. j.
Politikai gazdaságtan 2 kollokvium —
Orosz nyelv — 2 gy. j.
Testnevelés — 1 gy. j-

14 16
30

III. évfolyam:
Kollégiumok: heti óraszám1

■elm. gyak.
Gyógyszerészi kémia 4 kollokvium 6 gy. j-
Gyógyszerészeti technoi, (receptura). Э kollokvium 6 gy. j.



38

Gyógynövény és drogismeret 
Funkcionális anatómia 
Filozófia 
Idegen nyelv

Э kollokvium 4 gy. j.
3 szigorlat —
2 kollokvium —<

— 2 gy. j.
15 18

33

IV. évfolyam:
Kollégiumok: heti óraszám

elm.
Gyógyszerészi kémia 3 szigorlat
Gyógyszerészeti techn. (galenlkumok) 3 kollokvium
Gyógyszertan 3 kollokvium
Közegészségtan 3 kollokvium
Gyógyszerügyi szervezés 2 kollokvium
Gyógyszerek és gyógyszerkészít

ménynek ellenőrzése 
Filozófia 
Idegen nyelv

2
2

18

kollokvium

Államvizsga tárgya:
daságtan,

(38
Általános gyógyszerészeti ismeretek.

gyak.
6 gy. j. 
9' gy- j. 
1 gy. j-

2 gy. j.
18

Politikai gaz-

2. Kötelező tantárgyak

I. évfolyam:
Gyógyszerészet története. Heti 1 óra: hétfő 13.00—(13.415-, helye: Gyógy

növény és drogislmiereti Intézet tanterme, Vilii., Üllői ú t 26. Ш . em. 
Dr. HALMAI JÁNOS egyetemi tanár.

Általános kémia. Elmélet heti 5 óra: hétfő '9.00—10.4®, csütörtök: 9.00—10.45, 
péntek 9.00—9.4®. Az előadás helye: Szervetlen és Analitikai Kémiai 
Intézet tanterme, V ili., Múzeum körút 4/b.

Dr. SCHULEK ELEMÉR egyetemi tanár.
Kémiai gyakorlati előkészítő. Heti 2 óra, hétfő 11.00—12.40. Az előkészítő 

helye: VLTI., Múzeum körút 4/b.
Kémiai gyakorlatok: heti 6 óra. >

А/l, A/2. csop. szerda 8.50—11.3®, csütörtök 11.00—13.46.
В/l, B/2. csap. hétfő 115.00—17.4®, péntek 10.00—12.45.
C!l, C/2. csap. Kedd 15.00—17.45-, csütörtök 15.00—17.4®.
D/l, D/2. csop. Szerda 15.00—17.4®, péntek 14.00—16.45.
A gyakorlatok helye: VIII., Múzeum körút 4/b.

Fizika. Elmélet heti 3 óra: kedd 8.00—9.45, péntek 8.00—8.46. Az előadás 
helye: Orvosi Fizikai Intézet tanterme, Vilii., Puskin u. 9.

TAMÁS GYULA egyetemi docens.
Fizikai gyakorlatok: heti 3 óra, az intézet gyakorló termeiben.

А/l, A/2. csop. péntek 14.00—16.40.
В/l, B!2, D/2. csop. csütörtök 18.00—-1(5.40.
C/l, C/2, D/l. -csop. szerda 8.00—10.40.

Matematika. Elmélet heti 2 óra: szerda 11.50—13.30. Az előadás helye: 
Orvosi Fizikai Intézet tanterme, VIII., Puskin u. -9.

NAGY JANOS mb. előadó.
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Matematika gyakorlat: heti 1 óra, az intézet gyakorló termeiben.
АЛ, A/2. csop. péntek 16.50—H7.®5.
IBM, B/2, D/2. csop. csütörtök 15.50—16.35.
C/l, C/2, D/l. csop. szerda 10.50—11.35.

Növénytan. Elmélet heti 3 óra: kedd 10.00—11.46-, csütörtök 8.00—8.4(5. Az 
előadás helye: Alkalmazott Növénytani és Szövetfejlődéstani Inté
zet tanterme, VIII., Múzeum körút 4/a.

Dr. SÁRKÁNY SÁNDOR egyetemi tanár.
Növénytan gyakorlatok: heti 3 óra, az intézet gyakorló termeiben.

А/l. csoip. csütörtök 15.00—17.45.
A/2. csop. hétfő 15.00—17.45.
В M.'csop. szerda 15.00—-17.45.
В '2. csop. kedd 15.00—17.4-5.
C/l. csop. péntek 10.00—12.4(5.
C/2. csop. péntek -14.00—16.45.
D/l. csop. csütörtök 11.00—13.45 
D/2. csop. szerda 8.50—11.35.

Politikai gazdaságtan: heti 2 óra, kedd 12Л0—13.50. Az előadás helye
Gyógyszerészeti Intézet tantermié, IX., Hőgyes Endre u. 7.

Dr. SÁNDOR PÁL egyetemi tanár.
Orosz nyelv: heti 2 óra, csoportonként később megáll apó tandó időben.

Dr. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.
Testnevelés: heti 1 óra. FARKAS PÁL tanszékvezető testnevelő tanár. 
Latin nyelv: heti 1 órában azok számára, akik a középiskolában nem ta 

nultak latint.
Dr. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.

II. évfolyam:
Gyógyszerészi propedeutika. Elmélet heti 1 óra: 'kedd 11.05—11.50. Az elő

adás helye: Gyógynövény és drogismereti Intézet tanterme, VIII., 
Üllői ú t 26.

Dr. NÉMEDY IMiRE egyetemi docens.
Kvantitatív kémiai analízis. Elmélet heti 2 óra: szerda 10.15—12.00. Az 

előadás helye: Szervetlen és Analitikai Kémiai Intézet tanterme. 
VT1L, Múzeum -körút 4/b.

Dr. ISCHULEK ELEMÉR egyetemi tanár.
Kvantitatív kém. anal, gyakorlatok: heti 9 óra, az intézet gyakorló ter

meiben.
AM, A/2. csop. hétfő 14,20—19.20, péntek 11.00—14.20.
В/l, B/2. csop. hétfő 10.00—14.00, p-éntek -14.40—19.20.
C/l, C/2. csop. szerda 13.00—17.40, csütörtök 14.10—17.50.

' D/l, D/2. csop. kedd 13.00—17.40, csütörtök 10.00—13.40.
Szerves kémia. Elmélet heti 4 óra: kedd 9.10—Ю.'ЭО, péntek 0.00—10.45. Az 

előadás helye: Gyógyszerészeti Intézet tanterme, IX., Hőgyes E. u, 7. 
Dr. CLAUDER OTTO egyetemi tanár.

Szerves kémia gyakorlatok: heti 3 óra. az intézet gyakorló termeiben.
AM, A/2. csop. csütörtök 10.00—12.45.
B/1-, B/2. csop. csütörtök 14.00—-16.45.
C/l, C/2. ,csop. hétfő 10.00—12.45.
D/l, D/2. csop. hétfő 15.00—OT.4S.

Fizikai-kémia. Elmélet heti 3 óra: kedd 8.00—8.45, csütörtök 8.00—9.4(5. 
Az előadás helye: V ili., Puskin u. 13. F. ép. fszt. tanterem.

Dr. KISS LÁSZLÓ rab. előadó.
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Biológia. Elmélet heti 2 óra: szerda 8.00—0.45. Az előadás helye: Szövet - 
és Fejlődéstani Intézet tantermié, IX., Tűzoltó u. 58.

Dr. KIiSZELY GYÖRGY egyetemi docens-.
Politikai gazdaságtan: (heti '2 óra, hétfő 8.00—0.410. Az előadás helye: 

Gyógynövény és drogismereti Intézet tanterme, VTH., Üllői út 26. 
Dr. SÁNDOR PÁL egyetemi tanár.

Növénytan gyakorlatok: heti 2 óra, az intézet gyakorló termeiben.
A!l, A/2. csop. hétfő 10.00—11.50.
В/l, B/2. csop. szerda 12.10—14.00.
C/l, C/2. csop. kedd 12.10—14.00.
D/l, D/2. csop. hétfő 12.00—13.50.

Orosz nyelv: heti 2 óra. Csoportonként később megállapítandó időben. 
Dr. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.

Testnevelés: heti 1 óra.
FARKAS PÁL tanszékvezető testnevelő tanár.

III. évfolyam:
Gyógyszerészi kémia. Elmélet heti 4 óra: kedd 8.00—0.45, csütörtök 8.00—

9.45. Az előadás helye: Gyógyszertani Intézet tanterme, VIII., Üllői 
út 26.

Dr. VÉGH ANTAL egyetemi tanár.
Gyógyszerészi kémiai gyakorlati előkészítő: heti 1 óra: szerda 8.00—8.45. 

Az előkészítő helye: Gyógynövény és 'drogismereti Intézet tanterme, 
VIII., Üllői út 26.

Gyógyszerészi kémiai gyakorlatok: heti ö óra, az intézet gyakorló term ei
ben, VIII., Puskin u. 11.
B!l, A/2. csop. péntek 8.00—12.40.
E l ,  B/2. csop. csütörtök 14.00—18.40.
C/l, C/2. csop. hétfő 8.00—12.40.

Gyógynövény és drogismeret. Elmélet heti 3 óra: kedd T0.OO—10.45, szerda
11.00—11.45, csütörtök 10.00—10.45. Az előadás helye: Gyógynövény 
és drogismereti Intézet tantermében, VIII., Üllői ú t 26.

Dr. HALMAI JÁNOS egyetemi tanár.
Gyógynövény és drogismeret gyakorlatok: heti 4 óra, az intézet gyakorló 

termeiben.
А/l, A/2. csop. szerda 13.00—116.40.
E!l, B/2. csap. hétfő 1S.00—16.40.
C/l, C/2. csopi. péntek 8.00—11.40.

Gyógyszerészeti technológia (receptura). Elmélet heti 3 óra: kedd 11.00—
11.45, csütörtök 11.00—12.45. Az előadás helye: Gyógyszerészeti In
tézet tanterme, IX., Hőgyss E. u. 7.

Dr. CSIPKE ZOLTÁN egyetemi docens.
Gyógysz. techn. (recept.) gyakorlatok: heti 6 óra, az intézet gyakorló ter

meiben.
А/l, A/2. csop. hétfő 11.00—13.45, péntek 16.00—18.45.
В/l, Bi/2. csop. hétfő 8.00—10.45, péntek 8.00—T0.46,
C/l, C/2. csop. hétfő 14.00—16.45, péntek 13.00—.16.4(5.

Funkcionális anatómia. Elmélet heti 2 óra: kedd 12.10—13,50. Az előadás 
helye: Élettani Intézet tanterme, VIII., Puskin u. 9.

Dr. HÁRSING LÁSZLÓ egyetemi docens.
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Funkcionális anatómia gyakorlat: heti 1 óra, az intézet gyakorló termei
ben, kedd 16.00—1'7.45. Az évfolyam felének felváltva 3 hetenként 
3 órában kerül megtartásra.

Filozófia: heti 2 óra: szerda 9.00—10.40. Az előadás helye: Gyógyszertani 
Intézet tantermében, V ili., Üllői ú t 26.

Dr. SÁNDOR PÁL egyetemi tanár.
Idegen nyelv: heti 2 óra. Csoportonként később megállapítandó időben. 

Dr. TAKÁCS JANOS vezető lektor.

IV. évfolyam:
Gyógyszerészeti technológia (galenikumokT. Elmélet heti 3 óra: hétfő

10.00—'110.46, szerda 11.00—11.45, péntek 11.00—11.45. Az előadás he
lye: Gyógyszerészeti Intézet tanterme, IX., Hőgyes E. u. 7.

Dr. MOZSONYI SÁNDOR egyetemi tanár.
Gyógysz. teehn. előkészítő: heti 1 óra: hétfő 11.00—11.45, a Gyógyszerészeti 

Intézet tantermében.
Gyógysz. teehn. gyakorlatok: heti 9 óra, az intézet gyakorló tériméiben. 

А/l, A'2. csop. szerda 14.00—16.46, csütörtök 14.00—16.46.
А/l, A/2. csop. szerda 14.00—16.45, csütörtök 14.00—16.45, péntek

14.00—16.45.
B 'l, B/2. csop. hétfő 13.00—18.415, csütörtök 10.00—12.45.
CT, C/2. csop. szerda 14.00—16.46, csütörtök 8.00—13.45. 

Gyógyszerészi kémia. Elmélet heti 3 óra: szerda 8.00—8.45, péntek 8.00-—
9.45. Az előadás helye: Gyógyszertani Intézet tanterme, VTII., Üllői 
út 26.

Dr. VÉGH ANTAL egyetemi tanár.
Gyógysz. kém. gyak. előkészítő: heti 1 óra: kedd 8.00—845, a Gyógynö

vény és drogismereti Intézet tantermében, V ili., Üllői út 26. 
Gyógysz. kém. gyakorlatok: heti 5 óra, az intézet gyakorló termeiben, 

V ili., Pusikin u. 11.
AH, A/2. csop. csütörtök 8.00—12.40.
В/Ti, B/2. csop. szerda 14.00—18.40.
C/l, C'2. csop. hétfő 13.00—17.40.

Gyógyszertan. Elmélet heti 3 óra: kedd 12.15—14.00, péntek 10.00—10.45. 
Az előadás helye: Gyógyszertani Intézet tanterme, VIII., Üllői út 26. 

Dr. FRITZ GUSZTÁV mb. előadó.
Gyógyszertan gyakorlatok: heti 1 óra, amely két hetenként 2 órában kerül

m egtartásra az intézet gyakorló termeiben.
А/l, A'2. csop. kedd 16.00—16.45.
В/T, B/2. csop. csütörtök 8.00—9.45.
C/l, 0/2. csop. kedd 15.00—16.45.

Közegészségtan. Elmélet heti 3 óra: kedd 9.00—9.46, szerda 12.00—12.45. 
péntek 12.00—12.45. Az előadás helye: a Gyógynövény és drogisme- 
reíi Intézet tanterme; VIII., Üllői ú t 26. 

megbízandó előadó.
Gyógyszerügyi szervezés. Elmélet heti 2 óra: hétfő 8.00—0.46. Az előad s

helye: G.vógyszertani Intézet tanterme, VIII., Üllői út 26.
LÁZÁR JENŐ mb. előadó.

Gyógyszerek és gyógyszerkészítmények ellenőrzése. Elmélet heti 2 óra’ 
kedd 10.05—11.60. Az előadás helye: Szervetlen és Analitikai Ké
miai Intézet tanterme, VIII.. Múzeum körút 4/b.

Dr. SCHULBK ELEMER egyetemi tanár.
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Filozófia: heti 2 óra: szerda 9.00—10/5. Az előadás helye: Gyógyszertani 
Intézet tantermié, VIII., Üllői ú t 26.

Dr. SÁNDOR PÁL egyetemi tanár.
Idegen nyelv: heti 2 óra. Csoportonként később 'megállapítandó időben. 

Dr. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.

3. Nem kötelező tantárgyak*)
Аз ultrahang és felhasználása a gyógyszerészetben. Heti li óra. А И., III.

és IV. >éves gyógyszerészihaúgatók számára.
TAMÁS GYULA docens.

Oltóanyagokról, gyógyszériurnákról, diagnosztikumokról. Heti 1 óra. IV. 
éves gyógyszerészhallgatók számára.

Dr. FAZEKAS LÁSZLÓ egyetemi docens.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának 
nem kötelező előadásaiból:

Válogatott fejezetek az intézet munkaköréből. Heti 2 óra. А ЛП. és IV. éves 
gyógyszerészhallgatóik számára.

Dr. SCHULEK ELEMÉR egyetemi tanár.
Fizikai-kémiai analitikai mérőmódszerek. Heti 2 óra. Gyógyszerészhall- 

gatók számára.
Dr. PUNGOR ERNŐ egyetemi docens.

Kromatográfiás módszerek. Heti 1 óra, gyógyszerészhallgatóik Számára. 
KRAUSZ IMRE mb. előadó.

Komplexometria. Heti 1 óra, gyógyszerészhallgatók számára.
KŐRÖS ENDRE mb. előadó.

Itádióaktí". izotópok alkalmazása a mikrokémiában. Heti 1 óra, gyógysze- 
részhiallgatök számára.

KŐRÖS ENDRE mb. előadó.
Növényontogénia. Heti 2 óra, gyógyszerészhallgatók részére. Az előadás 

csak a tanszékvezető előzetes engedélyével vehető fel.
Dr. SÁRKÁNY SÁNDOR egyetemi tanár.

Bevezetés a növényi mikrotechnikába. Heti 2 óra. gyógyszerészhallgatók 
részére. Az előadás csak a tanszékvezető előzetes engedélyével ve
hető fel.

Dr. FRIDVALSZKY LŐRÁND mb. előadó'.
Gyógyhatású szénvegyületek kémiája, И. III. rész. Heti 2 óra, а Ш . és IV.

éves gyógyszerészíhalílgiatók számára.
Dr. CLAUDER OTTÓ egyetemi tanár.

Az egyetemi tanév beosztása az orvostudományi egyetemeken
Az orvostudományi egyetemeknél az oktatási év (egyetemi tanév) 

két félévből, az I. félévből (őszi félév) és a IL félévből (tavaszi félév) áll. 
Az egyetemi tanév kezdete: szeptember 1.
Az I. félévben az előadások ‘szeptember 6-án kezdődnek és december 

20-án fejeződnek be.

*) Az előadások időpontját és helyét, valamint megkezdésének nap
ját a dékáni hirdetőtáblán fogják közölni.
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Az I. félév vizsgaidőszaka: december 2i2-től január 31.
Az I. félév utóvizsgaidőszaka: február 2-től február 28.
A II. félévben az előadások február 2-án kezdődnek és m ájus 28-án 

fejeződnek be.
A XI. félév vizsgaidőszaka: május 25-től június 30.
A II. félév utóvizsgaidőszaka: szeptember- 1-től szeptember 30. A 

vizsganapokat a vizsgaidőszakon belül a Dékán jelöli ki.
Államvizsgákat az Alt. Orvosi és Fogorvosi Karon szeptember 1— 

szeptember 30. és február 1—28., a Gyógyszerészi Karon február hó 1—15. 
és május hó 15—31. napja között kell tartani.

Az I. félév befejezése után  a hallgatók kérésére december 22—ja
nuár 31. napja közötti időben (lehetőség szerint) két hét szünetet kell biz
tosítani. A szünet idejét a  Dékán határozza meg.

Oktatási szünnapok: március 15, április 4 ,május 1 i> i  í n  l|i .......In nT
Mind az Általános, mind a Fogorvosi karon a III. és IV. egyetemi 

tanévet követő kötelező nyári kórházi gyakorlatok ideje: július vagy 
augusztus hónap.

A Gyógyszerészi karon a II. és III. évfolyamot követő kötelező 
nyári gyógyszertári gyakorlatok ideje július, vagy augusztus hónap.

Művelődésügyi Minisztérium,
Budapest, V., Szalay u. 10.
Telefon: 128-580.
85-65/1957.

Tárgy: Nappali tagozatos egyetemi (főisko
lai, akadémiai) hallgatók tandíj- 
szabályzata.

A Művelődésügyi Miniszter 78/1957. (M. K. 14.) M. M. sz. 

u t a s í t á s a
a nappali tagozatos egyetemi (főiskolai, akadémiai) hallgatók tandíjáról.

A Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány l.onW1967. (IX. 1.) Korm. 
sz. határozatában foglalt felhatalamzás alapján az érdekelt miniszterekkel 
egyetértésben az alábbiakat rendelem el:

1. Jelen utasítás hatálya valamennyi egyetemre (főiskolára, akadé
miára) kiterjed.

Az utasítást az 1957/58.-as tanévben az I. és TI. évfolyamú hallgatók
ra. a következő tanévekben pedig fokozatosan a  magasabb évfolyamú 
hallgatókra is alkalmazni kell.

2. Az egyetemeken (főiskolákon, akadémiákon) a tandíj összege fél
évenként: 1.000 Ft.

3. Tandíjmentesek:
a) az ellenforradalom áldozatainak gyermekei,
b) a ,. Nép,köztársasági Egyetemi és Főiskolai ösztöndíj “-ban ré

szesülő hallgatók,
c) az 1036/1951. számú minisztertanácsi határozat alapján a kiváló 

tanár, illetve kiváló tanító, valamint az 1042/1954. miniszter
tanácsi határozat alapján kiváló óvónő kitüntetésben részesült 
pedagógusok legalább jórendű gyermekei,

d) a hazánkban tanuló külföldi ösztöndíja shallgatók,
e) a havi 16Ö0 Ft-ot (160 aranykoronát) meg nem haladó jöve

delemmel rendelkező szülők gyermekei, ill. a havi 1300 forin
tot (130 aranykoronát) meg nem haladó házastársi jövedelem
mel rendelkező hallgatók -közül azok, akik nem bukottak.
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Fenti jövedelemhatárokat az intézmény vezetője, rendkívül 
indokolt esetben, 200 forinttal felemelheti, azonban az ilymó- 
don tandíjmentességben részesülő hallgatóik száma nem halad
hatja  meg a tandíjmentességben részesülő összes hallgatók 
10°/o-át.

4. Tandíjkedvezményben részesülhetnek a hallgatók az alábbi fel
tételek esetén:

aj munkás, mezőgazdasági munkás, félproletár (4 fcath. földig) és 
tsz. tag szülőktől származó hallgatók, ha  eltartóik 1Ш. házas- 
társuk havi jövedelme:
1. 2.600 F t- t (260 aranykoronát), ill. 2.000 F t-t (200 aranykoro

nát) nem haladja meg és legalább elégséges rendűek: 7ö°/o-os,
2. ha eltartóik, Ш. házastársuk havi jövedelme ,a 2.600 F t-t 

(260 aranykoronát ill. 2.600 F t-t (200 aranykoronát) ugyan 
meghaladja, de legalább közepes rendűek: öO*/o-os kedvez
ményben részesülhetnek,

b) dolgozó paraszt, értelmiségi és alkalmazott származású hall
gatók, ha eltartóik, Ш. házastársuk havi jövedelme a 2.600 
F t-t (260 aranykoronát) ill. 2.000 F t-t (200 aranykoronát) nem 
haladja meg és legalább közepes rendűek: 50%-os kedvez
ményt kaphatnak,

c) a tandíjmentességben, vagy kedvezményben egyébként nem 
részesíthető hallgatók 3°/o-ánaik tandíja m éltánylást érdemlő 
esetekben 'maximálisan 30°/o erejéig csökkenthető.

б. А З/а), c) és e) pontok alapján járó tandíjmentesség feltételeit 
igazolni kell.

A tandíjkedvezmény csak azok részére engedélyezhető, akik aziránt 
a dékánhoz (igazgatóhoz) az 1. félévre vonatkozóan szeptember 30-ig, а II. 
félévre vonatkozóan -pedig február 28-ig írásbeli kérelm et nyújtanak be. 
A kérelemhez a feltételeket igazoló okiratokat csatolni kell1.

6. Ha az eltartók együttes jövedelme a havi 4.000 F t-t meghaladja, 
a hallgató a 4. pontban feltüntetett tandíjkedvezményben még az egyéb
ként előírt feltételek fennállása esetén séta részesíthető.

7. A 3., 4. és 6. pontban feltüntetett iöved elemihatárok olyan ese
tekre vonatkoznak, amikor a  hallgatónak eltarto tt testvére, illetve gyer
meke nincs. Minden eltartott testvér, ill. gyermek 400 F t-ta i (40 arany
koronával) növeli a megadott jövedelemhatárt.

8. A tanulmányi eredményt az utóvizsgaidőszak lezárása u tán  (az 
I. évf. első félévére az érettségi eredménye alapján) kell megállapítani.

9. Az anyagi helyzetet igazoló hivatalos iratokat illetően az egye
temek (főiskolák, akadémiák) az új ösztöndíjrendszerről szóló 7V1967. (M. 
K. 14.) ;M. M. sz. utasítás értelmében .kötelesek eljárni.

10. A tandí jke dvezménv mértékét a dékán (igazgatói a Diáki óléti 
Bizottság javaslata alapján állapítja meg. A megállapításról ill. a válto
zásokról jegyzőkönyvet kell készíteni. A dékán (igazgató) döntése vég
érvényes.

11. Az T. félévi tandíiról október 31-ig; а П. félévi tandíjról m ár
cius 31-ig kell a hallgatót értesíteni.

12. A szülők (eltartók) anyagi helyzetében beálló' mnden —• a tan- 
díi megállapításéra kiható — változást a változástól számított 1® napon 
belül be kell jelenteni. Ha az anyagi helyzetben obren változás követke
zett be, amelynek következtében a hallgató á korábban élvezett tandíj
kedvezményt részben, vagy egészben elvesztette, az új jövedelem alapján 
megállapított tandíjat az anyagi helyzetben bekövetkezett változást kö
vető hó első napiától kell fizetni. Ha a szülők (eltartók) anyagi helyzeté
ben 'olyan változás következett be, amelynek alapján a  hallgató tandíj
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kedvezményre tarthat igényt, a beállott változást a folyó egész félévi 
tandíjnál figyelembe kell venni, ha a hallgató a változást az első félévben 
november löi-ig, a második félévben április 1‘5-éig bejelenti. Később tör
ténő bejelentés esetén a hallgatót a bejelentést követő hó 1-étől illeti meg 
a megfelelő tandíjkedvezmény.

18. A tandíjat legkésőbb a m indenkori' vizsgaidőszak megkezdése 
előtt két héttel kell befizetni. A tandíj két részletben is fizethető. Az a 
hallgató, a’ki tandíját nem fizette be, vizsgára nem bocsátható.

14. A tandíjfizetés 'illetékbélyeggel, történik. A bélyegeket e célra 
szolgáló, a hallgató legfontosabb személyi adatait tartalmazó űrlapba 
(füzetbe) kell beragasztani. Az illetékbélyeget az egyetem, főiskola bé
lyegzőjével a beragasztás után azonnal felül kell bélyegezni. A tandíj 
befizetését az indexbe be kell vezetni. Az érvénytelenített bélyegeket a 
dékáni hivatalban (tanulmányi osztályon) meg kell őrizni, hogy a befizetés 
bármikor ellenőrizhető lágyén.

16. A dékáni hivatalban (tanulmányi osztályon) a tandíj megállapí
tásáról és befizetéséről, ellenőrzésre is mindenkor alkalmas hivatalos nyil
vántartást kell vezetni. A nyilvántartás összefűzött lapszámozott és hite
lesített könyvben vezetendő, amelyben fel kell tüntetni mindazon adato
kat, amelyek alapján az egyes hallgatók tandíj megállapítása történt.

16. Az 19'57/6&-as tanévben III. vagy ennél magasabb évfolyamú 
hallgatóik tandíjának megállapítására vonatkozóan, tanulmányaiknak a 
tanulmányi rendnek megfelelő időben történő befejezéséig a 74/196I5Í (O. 
K. 1)7.) O. M. sz utasítást kell változatlanul alkalmazni.

17. Jelen utasítás a közzététel napján lép hatályba. A 74/1660. (О. K. 
17.) O. M. sz. utasítás az 1957'58. tanévben I. és II. évfolyamú hallgatókra 
vonatkozóan hatályát veszti.

Budapest, 1957. évi szeptember hó 4.
Szigeti József s. k.

a miniszter első helyettese.

Művelődésügyi Minisztérium
Budapest, V., Szalay u. 10—14.

Tárgy: A nappali tagozatos egyetemi (fő
iskolai, akadémiai) hallgatók állami 
támogatásáról szóló utasítás.

A Művelődésügyi Miniszter 77/1957. (M. K. 14.) M. M. sz. 

u t a s í t á s a

a nappali tagozatos egyetemi (főiskolai, akadémiai) hallgatók részere 
juttatható állami támogatásról.

A jelenlegi egyetemi (főiskolai, akadémiai) ösztöndíjrendszernek 
több olyan hibája van, amelyek m iatt nem szolgálja kielégítő mértékben 
a felsőoktatási politika célkitűzéseinek elérését. A Forradalmi Munkás- 
Paraszt Kormány határozatában foglalt felhatalmazás alapján az érdekelt 
miniszterekkel egyetértésben a hibák kijavítása céljából az alábbiakat 
rendelem el:

A 1
1. Az 1907/58. tanévtől -kezdődően az egyetemek (főiskolák, akadé

miák) nappali tagozatának I. és II. évfolyamain, a következő tanévekben
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pi dig fokozatosan a irnaga-sa-bb évfolyamokon iis, az alábbiakban szabályo
zott ösztöndíj rendszert -kell- bevezetni.

2. Az egyetemi, főiskolai, illetőleg akadémiai hallgatók tanulm á
nyaik folytatásának elősegítése érdekében állami juttatásokban részesül
hetnek.

A juttatások -a következők:
a) tanulmányi ösztöndíj,
b) rendszere; szociális támogatás,
c) rendkívüli segély,
d) „Népköztársasági Egyetemi és -Főiskolai ösztöndíj“,
e) egyéb ösztöndíj.

A tanulmányi ösztöndíj és a rendszeres szociális támogatás pályázat 
útján nyerhető el.

3. Az a hallgató-, aki saját hibájából évet ismétel, rendszeres állami 
juttatásban nem részesíthető.

I. Tanulmányi ösztöndíj.
4. Tanulmányi ösztöndíjat az a hallgató kaphat, akinek tanulmányi 

átlag eredménye legalább „jó“.
Э. A tanulmányi ösztöndíj mértéke — a  rendelkezésre álló keret 

érej éig — a tanulmányi eredménytől függően havi ICO forinttól 250 forintig 
terjedhet. >250 forintos tanulmányi ösztöndíjban csak kitűnő rendű hallgató 
részesíthető, 200 forintos ösztöndíjat legalább jelesrendű, 100 forintos ösz
töndíjat legalább jó rendű hallgató kaphat.

6. Az I. évfolyam I. félévében a hallgatók 60°/o-a — havi 100 illetve 
ISO forint tanulmányi ösztöndíjban részesíthető.

17. Nem részesülhet tanulmányi ösztöndíjban az a  hallgató, akinek 
eltartói havi 3000 forintot meghaladó jövedelemmel, illetve akinek a há
zastársa havi' 2600 forintot meghaladó jövedelemmel rendelkezik. II.

II. Rendszeres szociális támogatás.
8. A rendszeres szociális támogatás pénzből, ill. természetbeni ju tta 

tásból álL
a) Pénzbeli juttatásban a tanulmányi eredménytől függően a kö

zölt keret erejéig elsősorban munkás-, mezőgazdasági mun
kás-, falusi félproletár- és mezőgazdasági termelőszövelkie- 
zeti tag szülők gyermekei részesíthetők, ha eltartóik havi jö
vedelme az 1000 forintot nem haladja meg, ill. az, akinek 
házaátársa havi №00 forintot meg nem  haladó jövedelemmel 
rendelkezik.

Fenti jövedelemhatárokat az intézmény vezetője rendkívül indokolt 
esetben 200 forinttal felemelheti, -azonban az iiymódon szociális támoga
tásban részesülő hallgatók száma nem haladhatja meg a pénzbeli juttatás
ban részesülő összes hallgatók ltfVo-át.

b) Természetbeni juttatásban -a szociális körülményeik folytán ar
ra  ráu talt hallgatók részesíthetők a közölt keret erejéig.

ft. A pénzbeli juttatás mértéke 30 forinttól 150 fo-riniti-g terjedhet. 
Legalább jó rendű hallgatók részére 150 forint, legalább közepes rendű 
hallgatók részére pedig ’havi 80 forint támogatás engedélyezhető.

10. A természetbeni juttatás: kedvezményes diákotthoni elhelyezés 
és -ingyenes menzai étkezés biztosítását jelenti. A természetbeni- juttatásról 
a hallgatók az intézménytől személyre szóló, á t nem ruházható utalványt 
kapnak, amelyen fel kell tüntetni a  természetbeni juttatás teljes forint 
értékét és az érvényesség időtartamát.
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Adható napi egyszeri (ebéd), kétszeri (ebéd, vacsora) és napi há
romszori (reggeli, ebéd, vacsora) étkezésre jogosító utalvány. Napi há
romszori étkezésre jogosító utalványt elsősorban munkás-, mezőgazdasági 
munkás-, falusi félproletár és termelőszövetkezeti tag szülőik gyermekei 
kaphatnak.

Nem részesülhet ingyenes menzai étkezésben az a hallgató, eleinek 
eltartói havi 2500 forinton felüli, ül. akinek házastársa 2000 forinton fe
lüli jövedelemmel rendelkezik.

11. Az új ösztöndíjrendszer hatálya alá tartozék közül azok, akik 
nem az ingyenes utalvány alapján veszik igényibe a menzát, teljes ön
költséget (napi háromszori étkezés esetén havi 393 forintot, kétszeri ét
kezésnél (ebéd, vacsora) havi 331 forintot és egyszeri étkezésnél (ebéd) 
havi 103 forintot) tartoznak fizetni.

IH2. A diákotthoni elhelyezésért a hallgatók havi 50 forintot tartoz
nak téríteni.

III. Rendkívüli segély.
13. A rendkívüli segély pénzből és természetbeni juttatásból áll. 

Pl. tankönyv, tanszersegély.
Rendkívüli segélyt a meghatározott kereten belül a hallgatók szo

ciális helyzetüktől függően kaphatnak. A z.erre vonatkozó írásbeli kérel
met az egyéni körülmények vizsgálata u tán  a  Diákjóléti Bizottság véle
ményezi s a kérelem teljesítéséről vagy elutasításáról a  dékán (igazgató) 
dönt. I

IV. „Népköztársasági Egyetemi és Főiskolai ösztöndíj“.
14. A „Népköztársasági Egyetemi és Főiskolai Ösztöndíj“ pénzbeli 

összege havi 700 forint. Az ösztöndíj — ha a jelen határozattal bevezetett 
új öszötndíjrendszer m ár valamennyi évfolyamra kiterjed — tanévenként 
országosan ISO hallgató részére adományozható. Az 1967/58-as tanévtől 
kezdődően I. évfolyamú hallgató ilyen ösztöndíjat nem kaphat. Ennek 
megfelelően az 10S7./58-as tanévben 39 II. éves hallgató részére adomá
nyozható. Indokolt esetben ebben az ösztöndíjban részesülő hallgatók 
részére természetbeni ju ttatást is lehet adni.

A „Népköztársasági Egyetemi és Főiskolai1 Ösztöndíj “-ban részesülő 
hallgató tanulmányi ösztöndíjat és rendszeres pénzbeli szociális támoga
tást ném kaphat. Az ösztöndíj elnyerésére a 846—0120/1062. К. M. számú 
utasításban foglaltak az irányadók.

V. Egyéb ösztöndíj.
15. A termelési gyakorlatos ösztöndíj, a tanulmányi; ú ttal kapcso

latos költségtérítés, a nyári ösztöndíj és a demonstrátort ösztöndíj jelen
legi mértéke változatlan m arad s az I. és II. évfolyam' hallgatókra is az 
érvényben lévő rendelkezéseket kell alkalmazni.

B.

16. Az 1957/58. tanévben III. vagy ennél magasabb évfolyamra be
iratkozott haügatokra vonatkozóan az eddigi ösztöndíj és tandíjszabá
lyokat kell alkalmazni azzal, hogy azok a hallgatók, akik saját hibájukból 
évet ismételnek, rendszeres állami juttatásban nem részesülhetnek. A 
„Népköztársasági Egyetemi és Főiskolai Ösztöndíj“ összege és száma eze
ken az évfolyamokon változatlan.
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17. Az 1I9S8/Ö9. tanévtől a IV. vagy ennél magasabb évfolyam) h a ll
gatói tanulmányi ösztöndíjat a most bevezetésre te rü lő  ösztöndíjrendszer 
szerint kaphatnak. Ezek az évfolyamok tanulm ányaiknak az előírt tanu l
mányi idő alatt történő befejezéséig a jelenleginél magasabb összegű 
pénzbeli szociális támogatást kaphatják. Az erre vonatkozó forintkeret az 
1£Ш. évi költségvetésben lesz meghatározva.

VI. Általános rendelkezések.
IS. A 7., a 8'/a) és a 10. pontokban feltüntetett jövedelemhatárok 

olyan esetekre vonatkoznak, amikor a hallgatóknak eltartott testvére, ill. 
gyermeke nincs. Minden eltartott Ustvér, Ш. gyermek 400 forinttal növeli 
a megadott jövedelemhatárt.

lö. Osztályidegen származású hallgatóik tanulmányi ösztöndíjat és 
rendszeres szociális támogatást csak az egyetem (főiskola, akadémia) felett 
felügyeletet gyakorló miniszter hozzájárulásával kaphatnak.

20. Termelési (üzemi) gyakorlat tartam ára termelési gyakorlatos 
ösztöndíj és tanulmányi ösztöndíj ill. rendszeres szociális támogatás egy- 
időre nem folyósítható. Amennyiben a termelési gyakorlat az oktatási 
időben kerül lebonyolításra, úgy a hallgatók részére csak az egyik juttatás 
adható.

21. Pályázat.
A pályázatot a részletes feltételek meghatározásával az egyetem 

(főiskola, akadémia) vezetője írja ki. A pályázatban minden olyan hallgató 
részt vehet, aki a kiírt feltételeknek megfelel.

A pályázatot — a hivatalos igazolásokkal együtt — az I. éveseknek 
a jelentkezés alkalmával, a felső évfolyamú hallgatóknak legkésőbb a 
tanév megkezdése előtt 1 hónappal kell 'benyújtani a dékáni hivatalhoz 
(tanulmányi osztályhoz). Az 1Э&7/58. tanévben a pályázat benyújtásának 
határidejét az egyetemek (főiskolák, akadémiák) maguk határozzák meg.

22. Hivatalos igazolások.
A hallgatóknak a pályázattal együtt hivatalos igazolást kell be

nyújtani a  szülő fházastárs) jövedelmiéről s az eltartott családtagok szá
mláról a dékáni hivatalba (tanulmányi osztályra).

A  jövedelem megállapítása az alábbi igazolás alapján történik:
Jövedelmem a két szülő (eltartó) együttes keresete és jövedelme 

értendő. Bérből élőknél az összkereset m egállapításánál figyelmen kívül 
hagyandó a családi pótlék, az egyszeri jutalom és a nem rendszeresen 
fizetett prémium. Összkereset alatt a  nyugdíj járulékkal és egyéb terhek
kel nem csökkentett bért kell érteni.

Fizetésből élőknél az eltartó, ill. a  házastárs havi jövedelmét a 
munkaadónak, mezőgazdasági-, termelőszövetkezeti tagoknál a zárszám
adás szerinti összjövedelmet (pénzbeli és természetbeni járandóságok 
együttes pénzösszegét) a tanács végrehajtóbizottságónak,' egyénileg dol
gozó parasztoknál földjük ar. К -ban megállapított kát. tiszta jövedelmét 
a Tanács Végrehajtóbizottságának, önálló foglalkozásúak (pl. kisiparos, 
kiskereskedő stb.) jövedelmét a Tanács Végrehajtó Bizottságának igazolás 
alapján kell megállapítani. Azt a  körülményt, hogy mindkét szülő önálló 
keresettel rendelkezik-e, illetve az eltartott gyermekek számát Budapesten 
a lafcófoizottság elnökének és a lakóbizottsági összekötőnek, vidéken a 
Tanács Végrehajtó Bizottsága igazolása alapján kell megállapítani.

A földjövedelraet a kát. tiszta jövedelem alapján kell megállapítani, 
akként, hogy a forint érték egytized aranykorona értéknek tekintendő 
(pl. 300 aranykorona: 3.000 forint).
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A hallgatók az anyagi helyzetükben évközben beállott olyan vál
tozásokat, amely kizárja vagy lehetővé teszi az állami juttatásban való 
részesítést 15 napon belül — fegyelmi büntetés terhe m ellett — kötelesek 
a dékáni hivatalhoz (tanulmányi osztályhoz) bejelenteni.

23. Állami juttatás megállapítása,
A tanulmányi ösztöndíjat és rendszeres szociális támogatást a Diák

jóléti Bizottság javaslatára a dékán (igazgató) egy teljes tanévre ítéli oda. 
A tanév első félévének lezárása után az odaítélést felül kell vizsgálni s 
az elért eredményeknek megfelelően — a közölt keretet betartva — módo
sítani kell. Az I. évfolyamon csak I. félévre állapítható meg tanulmányi 
ösztöndíj, а И. félévben a tanulmányi eredmények figyelembevételével 
újból meg kell állapítani.

A tanulmányi ösztöndíjat és a rendszeres szociális támogatást a 
hallgatók a szorgalmi időben évente Г0 hónapon keresztül kaphatják.

A szülők (eltartók) jövedelmi változásának megfelelően a  közölt 
kereten belül módosítani kell az állami juttatás m értékét legkésőbb a 
következő félév elejétől.

Attól a hallgatótól, aki a természetbeni ju ttatásra jogosító utal
vánnyal visszaél, évfolyamától függetlenül — az állami támogatást a tanév 
hátralévő részére meg kell vonni.

Az egyetemi és főiskolai hallgatók fegyelmi szabályzatáról szóló 
61/1066. (Ok. 13.) Qm. sz. utasítás 2. §-ának (2) és (3) bekezdésében meg
határozott esetekben a tanulmányi ösztöndíj és rendszeres szociális támo
gatás meghatározott időre csökkenthető, 'illetve megvonható.

24. Diákjóléti Bizottság.
Elnöke: a  tanári testületnek a dékán (igazgató) által megbízott tagja, 

elnökhelyettese: a KISZ képviselője; titkára: a  dékáni hivatal (tanulmányi 
osztály) megbízott dolgozója; tagjai: a kari pártszervezet képviselője és a 
KISZ által kiküldött két hallgató. Diákotthonban lakó hallgató esetében 
a diákotthon igazgatójának a véleményét ie ki kell kérni.

26. Tanulmányi átlag.
A tanulmányi átlag kiszámításánál a  kötelező tantárgyak vizsga

jegyeit (beleértve a választható kötelezőkét is) és a gyakorlati jegyeket 
kell figyelembe venni.' A kiszámítás a kapott érdemjegyek pontszámai 
összegének az érdemjegyek számával való osztásával két tizedes pontos
sággal történik.

Ha az átlag:
6.00
4.90 -4.50 
4.4*9 -3.50
3.49 -VtíSO
2.49 -2.00

: kitűnő 
: jeles 
: jó
: közepes
: elégséges a hallgató 

rendűsége.
Szigorlattal záruló félévekben a rendűséget a  'szigorlati jegy adja, 

amennyiben a szigorlaton kívül vizsga (kollokvium) eredmények is ren
delkezésre állnak, a rendűséget a kollokvium (vizsga) érdemjegyek átlaga, 
valamint a szigorlati jegy és az előbbi átlag alapján számított középará
nyos adja.

Fakultatív tárgyakból elért eredmények nem számítanak az átlagba.
26. Nyáron folyósítható állami juttatás.
A nyári két hónapra az állami juttatást a  II. félév végén külön kell 

megállapítani.
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E két hónap alatt, a rendelkezésre álló kereten belül a  június 

hónapban folyósított tanulmányi ösztöndíj ill. rendszeres szociális támo
gatásnál nem magasabb összegű juttatásban részesíthetők':

a) mindkét nyári hónapban azok a munkaképtelen, beteg hallgatók, 
akik szülői segítség nélkül, kizárólag állami támogatásból1 élnek;

b) az egyik nyári (július vagy augusztus) hónapiban azok a legin
kább ráutalt hallgatók — elsősorban árvák, családosak, csiatedfenntairtók, 
—• akik vizsgájuk után  szabadság idejükben anyagi ó tok  imliatt pihenni 
nem tudnának.

Az itt megjelölt hallgatók közül azok részére, akik termelési vagy 
katonai gyakorlaton vesznek részt, a juttatásokat csak a gyakorlaton kívül 
eső pihenő idejük tartam ára' lehet kifizetni.

27. Külföldi hallgatók.
Külföldi hallgatók a belföldi hallgatók részére 'biztosított állami 

juttatásokból — kivéve a diákotthoni elhelyezést — nem részesíthetők.
28. Betegség esetén fizethető juttatások.
Tanulmányi idő a la tt egy hónapnál hosszabb ideig beteg hallgatók 

gyógyintézeti ápolása esetében tanulmányi ösztöndíjuk és rendszeres pénz
beli szociális támogatásuk együttes összegének 50°/o-át, a háziápolás ese
tén pedig SOVo-át kapják. A tanulmányi ösztöndíj és a rendszeres pénzbeli 
szociális támogatás ebben az esetben legfeljebb a hallgató megbetegedé
sétől számított 12 hónapon ét, tüdőrrJegtoetegiedés esetén 24 hónapon át 
fizethető.

20. Állami juttatásokból eszközölhető levonások:
A tanulmányi ösztöndíjból és rendszeres hav i pénzbeli szociális 

támogatásból az alábbi címeken eszközölhető levonás:
a) diákotthoni térítési díj,
b) menzai tartozás,
c) a hallgatóknak az egyetem (főiskola, akadémia), diákotthon, vagy 

menza vagyontárgyainak szándékos vagy gondatlan rongálásából, ill. el
tulajdonításából eredő kártérítések,

d!) tankönyv használati díj,
e) bírósági határozat.
3>0. Nyilvántartás.
A hallgatóik szociális juttatásával kapcsolatosan' a  dékáni hivatal

ban (tanulmányi osztályon) az efenőrzésre mindenkor alkalmas nyilván
tartást kell vezetni.

VII. Pénzügyi és zárórendelkezések.

®1. Az állami juttatások csak a közölt keret erejéig adományoz
hatok. A közölt keret betartásáért az egyetem (főiskolai, akadémia) veze
tője fegyelmileg és anyagilag is felelős.

í32. Az ösztöndíj költségvetési rovat összegét túllépni ill. a tételek 
között 'hitelátruházást foganatosítani csak a  felügyeletet gyakorló minisz
térium előzetes hozzájárulásával lehet.

3S. Á tanulmányi ösztöndíjat és a rendszeres pénzbeli támogatást a 
tárgyhót megelőző hónap 29. és 3fl. között ikell! a hallgatók részére kifizetni.

Az a  hallgató, aki 'a tanulmányi ösztöndíját ill. a rendszeres szo
ciális támogatást a kifizetés napjától számított lő nap alatt igazolt alapos 
ok nélkül nem veszi fel, a további juttatástól elesik.

3d. Amennyiben az egyes évfolyamokon (szakokon) az állami ju tta 
tásban részesülő hallgatok a tanév kezdése ill. befejezése következtében 
szeptember és júniusban nem töltenek teljes hónapot az egyetemen (fő-
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iskolán, akadémián), úgy ezen hónapokra a tanulmányi ösztöndíjat és 
rendszeres szociális támogatást a tényleges tanév kezdésnek ill. befejezés
nek megfelelően hetekre kell megállapítani.

Э5. Jelen utasítás a közzététel napján lép hatályba.
3'6. A jelen utasítás végrehajtásáról és a hallgatókat érintő rendel

kezések megfelelő közzétételéről a rektor (igazgató) gondoskodik.
Budapest, 1SÖ7. évi szeptember hó 3.

Szigeti József s. k.
miniszter első helyettese.

Az oktatásügyi miniszter 81/1955. (О. K. 18.) О. M. számú
utasítása az egyetemi és főiskolai hallgatók fegyelmi 

szabályzatáról.

Egyetemeink és főiskoláink életében a fegyelmi szabályzatnak az a 
rendeltetése, hogy az egyetemi és főiskolai hallgatók szocialista nevelé
sének, a fegyelem megszilárdításának, a  tanulmányi szánvonal emelésének 
hathatós eszköze legyen.

A fegyelmi büntetést a vétség súlyához és a vétkesség fokához 
mérten valamennyi súlyosbító és enyhítő körülmény figyelembevételével 
úgy kell kiszabni, hogy fegyelemre nevelő célját betöltse.

Valamennyi egyetem és főiskola fegyelmi rendjét — a  nappali, esti 
és levelező tagozatok hallgatóira kiterjedően — az egyetemiek és főiskolák 
felett felügyeletet gyakorló minisztereikkel egyetértésben a következő
képpen szabályozom:

I. FEJEZET

Fegyelmi vétségek
1. §.

'Fegyelmi eljárást kell indítani és fegyelmi büntetést kell kiszabni 
arra  >a hallgatóra, aki

a) a Magyar Népköztársaság törvényes rendije ellen vét;
b) olyan m agatartást tanúsít, amelyből kitűnik, hogy szemben áll 

a népi demokrácia állami és társadalm i rendjével;
c) a tanulmányi fegyelmet, az egyetem (főiskola) vagy diákotthon, 

illetve rrJenza rendjét sérti (ismételten igazolatlanul késik; az előadásokat, 
gyakorlati foglalkozásokat, társai tanulmányi m unkáját zavarja; engedély 
nélkül egyetemen (főiiskolán) kívüli munkát rendszeresen vállal; a  tanul
mányi segédeszközöket felszólítás ellenére sem szolgáltatja vissza; a gya
korlati foglalkozásokra ismételten nem készül fel; az egyetem (főiskola) 
szerveinek utasításait megszegi; a hiteltérdemlően tudomására jutott, 
hallgatótársa által elkövetett, az a) és b) pontokban foglalt fegyelmi vét
ségről az egyetem (főiskola) szerveit nem értesíti; a tanulmányi és m unka- 
fegyelem kialakítását destruktív m agatartáséval gátolja sbb.);

d) a szocialista erkölccsel 4ientétes magatartást tanúsít, a társa
dalmi tulajdont rongálja vagy társai vagyontárgyait eltulajdonítja — 
amennyiben ezek a  cselekmények bűntettnek nem minősülnek, — a  tanul
mányi ellenőrzések alkalmával jogosulatlan segédeszközöket vesz igénybe;
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az egyetemet (főiskolát) vagy annak egyes szerveit fontos személyi' vagy 
családi körülményekről, vagyoni viszonyokról megtéveszteni törekszik; 
az egyetem (főiskola) oktatójával vagy más dolgozójával szemben tiszte
letlenül, avagy hallgatótársaival szemben sértő módion viselkedik; botrá
nyos m agatartást tanúsít stb.

II. FEJEZET

Fegyelmi büntetések
2. § .

(1) A fegyelmi vétség elkövetőjére a  vétség súlyához és a vétkesség 
fokához mérten, az ügy összes körülményeire figyelemmel a  következő 
fegyelmi büntetések valamelyikét kell kiszabni;

a) miegintés;
b) megrovás;
c) szigorú megrovás; végső figyelmeztetéssel;
d) eltiltás az egyetemi (főiskolai) tanulmányok folytatásétól 2i vagy 

4 félévre;
e) kizárás az egyetemről (főiskoláról);
f) kizárás valamennyi egyetemről és főiskoláról.
(2) A 2. §. (1) b) pontjában meghatározott büntetés kiszabása esetén 

a hallgató körülményeinek figyelembevételével ki lehet .mondani az állami 
támogatásnak egy hónaptól egy tanulmányi évig terjedő időre szóló 
csökkentését. A csökkentés mérve az 50*/o-ot nem haladhatja megl.

(3) A 2. §. (1) c) pontjában meghatározott büntetés kiszabása esetén 
alkalmazni kell az állami támogatás csökkentését, különösen súlyos eset
ben teljes megvonását. Ezekben az esetekben a  csökkentés illetőleg a 
megvonás ugyancsak egy hónaptól egy tanulm ányi évig terjedő időre 
szólhat.

(4) A fegyelmi vétséget elkövetett (hallgatót a  2. §. (1) 1 pontjában 
meghatározott valamelyik büntetés alkalmazása mellett, szándékosság 
esetén az ókozott k ár teljes vagy részleges, gondatlanság esetén részleges 
megtérítésre kell kötelezni.

III. FEJEZET

Fegyelmi hatóság
3. §.

CD Több karra  tagozódó egyetemen a 2. §. (1) a)—d) pontjaiban meg
határozott fegyelmi büntetést kiszabó határozatot a  kar dékánja, a 2. §.
(1) e) pontjában meghatározott fegyelmi büntetést kiszabó határozatot 
— a dékán javaslatára — az egyetem rektora hozza.

(2) A karokra nem tagozódó egyetemeken és főiskolákon a 2. §. (1)
a)—e) pontjaiban meghatározott fegyelmi büntetést kiszabó határozatot a 
dékán, illetőleg az igazgató hozza.

(3) A 2. §. (.1) f) pontjában meghatározott fegyelmi büntetést kiszabó 
határozat hozatala az oktatásügyi miniszter hatáskörébe axozik. A hatá
rozatot az oktatásügyi miniszter a felügyelete alá tartozó felsőoktatási 
intézmény vezetőjének, illetőleg a felsőoktatási intézmény felett felügye
letet gyakorló miniszternek a  javaslatára hozza.
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IV. FEJEZET

Fegyelmi eljárás

4. §.
(1) A fegyelmi eljárást a  kar dékánja, Ш. főiskola igazgatója — a 

hozzá érkezett javaslatok, illetőleg adatok alapján — rendelt el.
(2) A fegyelmi vizsgálat folytatására a  dékán (igazgató) egy évre 

egy — nagyobb karokon több — állandó fegyelmi vizsgálóbizottságot .jelöl 
ki. A vizsgálóbizottság elnöke: egyetemi (főiskolai) tanár vagy docens, 
kivételesen adjunktus; tagjai:

a) a k ar (főiskola) egyik oktatója,
b) az egyik tanulmányi előadó (a dékáni hivatal megbízottja),
c) a kari (főiskolai) pártszervezet által megbízott oktató,
d) a KISZ .....................  'számú rendelet értelmében szervezet által

megbízott hallgató.
A vizsgálóbizottság akkor határozóképes, h a  az ülésen a bizottság

nak legalább három tagja van jelen. A vizsgálóbizottság a  3. §.-ban meg
határozott szervnek a hozandó határozatra nézve javaslatot tesz. Javas
latát szótöbbséggel állapítja meg.

(3) A fegyelmi eljárást a  vétség elkövetésétől illetőleg felfedezésétől 
számított egy héten belül meg kell indítani, és legkésőbb négy héten belül 
érdemi határozattal be kell fejezni. Amennyiben a- fegyelmi eljárás elhá
ríthatatlan akadály következtében ezen idő alatt marni fejezhető be, a 
vizsgálóbizottság elnöke köteles a fegyelmi eljárást elrendelő szervnek 
jelentést termi.

Az ,1. §. c) és d) pontjaiban foglalt fegyelmi vétség elkövetése m iatt 
az eljárás az elkövetéstől számított egy naptári éven belül indítható meg. 
Az 1. §. a) és b) pontjaiban foglalt fegyelmi vétség elkövetése esetén az 
eljárás megindítására a 15. §. (1) pontja az irányadó.

©. §.
(1) A vizsgálat során a fegyelmivizsgálóbizottság elnöke:
a) a  hallgatót írásban értesíti az eljárás megindításának az okáról, 

a meghallgatására kitűzött időpontról, továbbá arról, hogy igazolatlan 
távolmardás esetén a vizsgálatot távollétében is lefolytatják;

b) biztosítja a  hallgató védekezésének lehetőségét;
c) bizonyítást vesz fel (okiratok beszerzése, tanuk kihallgatása, 

helyszíni szemle istb. útján);
d) az eljárás során jegyzőkönyv készítéséről gondoskodik. A jegyző

könyvnek tartalm aznia kell: a  hallgató személyi adatait — ideértve azt 
is, hogv a hallgató korábban fegyelmiles büntetve volt-e, — a bizonvitás 
anyagát, az esetleges enyhítő és súlyosbító körülményekre is kiterjedően, 
a  netán Okozott anyagi kárt. a hallgató védekezését;

e) meghallgatja az évfolyam KISZ szervezete, valamint a fegyelmi 
eljárás megindítására javaslatot tevő véleményét;

fi a jegyzőkönyvet Indokolt határozati javaslattal az eljárás elren
delésétől számított 10 napon belül a dékán (igazgató) elé terjeszti Mellé
kelni kell a határozati javaslattal ellentétes esetleges különvéleményt és 
az arra vonatkozó jegyzőkönyvet, hogy a határozati' javaslatot a vizsgáló- 
bizottság egyhangúan, vagy milyen szótöbbséggel hozta. A határozati 
javaslatot a hallgatóval közölni nem szabad.

(2) A fegyelmi vizsgálat (tárgyalás) a megfelelő módon értesített 
hallgató távollétében is lefolytatható, kivéve, ha a hallgató a meghallga
tására kitűzött időpontot megelőzően távolm aradását elfogadható okkal
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kimenti. Amennyiben a hallgató távolmaradását az értesítése kézhezvéte
létől számított 8 nap alatt igazolja, egyúttal kérheti a  vizsgálat (tárgyalás) 
újbóli, jelenlétében történő lefolytatásét.

(3) Az eljárásról készült jegyzőkönyvnek a hallgató vagy a tanú 
meghallgatásáról felvett részét a hallgatóval, illetőleg a tanúval — fel
olvasás után — alá kell íratn i és az esetleges észrevételeket is bele kell 
foglalni a jegyzőkönyvbe.

6.  § .

(1) A dékán (igazgató) a hallgatót az egyetem (főiskola) látogatá
sától a jogerős határozat meghozataláig terjedő időre — az eljárás során 
bármikor — ideiglenesen .eltilthatja, h a  a  fegyelmi vétség súlya követ
keztében az eljárást előreláthatóan a hallgatónak: legalább iö az egyetem
ről (főiskoláról) való kizárásával kell befejezni.

(2) El kell tiltani a hallgatót az egyetem (főiskola) látogatásától 
akikor, ha a rektor (dékán, igazgató) valamennyi egyetemről (főiskoláról) 
kizárást elrendelő fegyelmi határozat hozatalára tesz előterjesztést az 
illetékes miniszternek.

(3) Ha a  fegyelmi eljárás nem kizárással fejeződik be, az előadások 
látogatásától ideiglenesen eltiltott hallgatónak módot kell adni az elmu
lasztott gyakorlatok illetőleg vizsgák pótlására.

7. §.

(1) A dékán (igazgató) a  fegyelmi vizsgqálóbizoftság javaslatának 
előterjesztése után:

a) érdi?mi határozatot hoz: felmenti a hallgatót, vagy büntetést szab
ki rá;

b) szükséghez képest, a vizsgálat kiegészítése irán t intézkedik;
c) kivételes esetben az ügy súlyára és annak természetére való te

kintettel nevelési érdekből az ügy nyilvános tárgyalását rendeli el. .
(2) Amennyiben a dékán által helyesnek tarto tt fegyelmi büntetés 

kiszabása hatáskörét meghaladja, a dékán a fegyelmi ügy összes iratait 
(jegyzőkönyvét stb.) javaslatával ellátva a rektor elé terjeszti.

(3) Az ,1. §. a) és b) pontjaiban meghatározott fegyelmi vétség el
követése esetén a hallgatónak valamennyi egyetemről és főiskoláról k i
zárására k?ll javaslatot tenni.

8. § .

(1) A fegyelmi úgy nyilvános tárgyalását a dékán (igazgató) — aka
dályoztatása esetén a helyettese — folytatj a le. A nyilvános tárgyalásra — 
a fegyelmi ügy jelentőségéhez m érten — a  hallgatók megfelelő csoport
já t (tanulócsoport, évfolyam, szak stb.) meg kell hívni. A tárgyalásról 
jegyzőkönyvet kell felvenni.

(2) A nyilvános tárgyaláson, —• amely nem jelenti a fegyelmi' eljárás 
teljes megismétlését — az ügyet a vizsgálóbizottság elnöke, akadályozta
tása esetén a  dékán (igazgató) által kijelölt egyik vizsgálóbizottsági' tag 
adja elő. A hallgató észrevételeket tehet. A jelenlevők közül bárki: fel
szólalhat, a hallgatóhoz kérdéseket azonban csak a nyilvános tárgyalást 
vezető intézhet. A tárgyaláson bizonyításkiiegészítést is lehet foganatosí
tani és — szükséghez képest — a nyilvános tárgyalás ezért folytatólagos 
is lehet.

(8) A nyilvánosan tárgyalt ügyben a  tárgyalás befejezése u tán  az 
érdemi határozatot nyomban meg kell hozni, és ki kell hirdetni.
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(4) Amennyiben a fegyelmi büntetést kiszabó határozat meghozatala 
meghaladja a dékán (igazgató) fegyelmi hatáskörét, a  határozatra vonat
kozó javaslatát kell ismertetnie.

9. §.
A fegyelmi htározatnak tartalm aznia kell:
aj a  hallgató nevét és személyi adatait (születési hely, év, hó, nap, 

anyja neve, évfolyam, szak);
b) a fegyelmi vétségként a hallgató terhére rótt cselekmény meg

jelölését és e szabályzat megfelelő rendelkezésére való hivatkozással a 
kiszabott fegyelmi büntetést, vagy a  felmentésre vonatkozó rendelkezést;

c) a  határozat indokolását, amely magában foglalja a bizonyítási el
járás során megállapított tényeket, az enyhítő és súlyosbító körülménye
ket, az esetleg okozott vagyoni kárt.

10. §.
(1) A fegyelmi határozatot — a határozat meghozatalától számított 

8 napon belül — a hallgatóval írásban kell közölni, A -hallgatót fel kell 
világosítani a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségekről.

(2) A fegyelmi határozatról értesíteni kell a nappali tagozathoz tar
tozó megbüntetett hallgató szüleit, illetőleg törvényes képviselőjét, a fe
gyelmi eljárás megindítására javaslatot te tt szervezet, —- amennyiben a 
hallgató diákotthonban lakott — a diákotthon vezetőjét. Amennyiben a 
megbüntetett hall írató ez esti, illetőleg levelező tagozathoz tartozik, a mun
káltató hely vezetőjét kell értesíteni.

V. FEJEZET

Jogorvoslatok
11. § .

<1) A 2. §. (1) c)—e) pontjaiban meghatározott fegyelmi büntetések 
valamelyikének kiszabása esetén fellebbezésnek van helye. A fellebbezést 
a határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül lehet ia fegyelmi hatá
rozatot hozó szervhez benyújtani.

(2) A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésnek halasztó hatálya 
van. Kizárás1 esetén azonban a hallgató addig nem látogathatja az elő
adásokat, amíg a fellebbezéséről döntés nem történik.

12. § .

A 2. §. (1) c) és d) pontjaiban meghatározott fegyelmi büntetést k i
szabó határozat ellen előterjesztett fellebbezés tekintetében a több karra 
tagozódó egyetemeken a rektor, a karokra nem tagozódó egyetemeken és 
főiskolákon, valamint a 2. §. (1) e) pontjában meghatározott fegyelmi bün
tetést kiszabó (határozat ellen előterjesztett fellebbezés tekintetében a 
felügyeletet gyakorló miniszter a fellebbezés beérkezésétől számított 30 
napon belül dönt.

13. §.

(1) A több karra  tagozódó egyetemeken a fellebbezések megvizsgá
lására a  rektor fegyelmi felülvizsgáló bizottságot jelöl ki a  4. §. (2) pont
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jában foglaltaiknak megfelelően. A felülvizsgáló bizottság elnöke csak 
egyetemi tan ár lehet.

(2) A több karra  nem tagozódó egyetemiek, továbbá a  főiskolák ve
zetője a fegyelmi ügy iratait a  fellebbezéssel együtt a  felügyeletet gya
koroló mimisztemek küldi el.

1  §■
(1) A valamennyi egyetemről és főiskoláról,-kizárást kiszabó hatá

rozat ellem -új raftelvételi kérelemmel lőhet élni az 'alapeljárásban fel nem 
használt bizonyítékok alapján.

(2) A kérelmet annak -az egyetemnek (főiskolának) vezetőjéhez kell 
benyújtani, amelynek a kérelmező -a fegyelmi vétség -elkövetésekor hall
gatója volt. Az -egyetem (főiskola) vezetője -a -kérelmet közvetlenül1, illető
leg a felügyeletet gyakorló miniszter útján az oktatásügyi miniszterhez 
terjeszti döntés végett.

VI. FEJEZET

Vegyes rendelkezések
10. § .

(1) Az egyetemek és főiskolák hallgatói- első beiratkozásiuktól kezdve 
elbocsátásukig vagy oklevelük megszerzéséig a szabályzat hatálya alá 
tartoznak.

(2) A fegyelmi szabályzat külföldi .állampolgárságú hallgatókra is 
vonatkozik. Fegyelmi eljárást külföldi állampolgárok ellen azonban cstak 
a felügyeletet ellátó miniszter hozzájárulásával lehet indítani. A 2. §. (1)
c) pontjában megbatározott fegyelmi büntetést az állami támogatás' osök- 
kentésis nélkül, -a -2. §. (1) d)—f) pontokban megbatározott fegyelmi! bün
tetést csak az oktatásügyi miniszter hozzájárulásával lehet kiszabni.

16. § .

Az esti1 és levelező tagozat hallgatói kötelesek az egyetem {főiskola) 
vezetőjének bejelenteni munkahelyükön kapott fegyelmi, büntetésüket.

17. §.
(1) Azokat a fegyelmi határozatokat, amelyek jelentősége nevelői 

szempontból n-agy, -az ügy természetéhez képest a kar, a  szak, -az évfolyam 
hallgatói előtt szóbelileg ismertetni kell. Az ismertetés során rá  kell mu
tatni a vétség elkövetésének előzményeire, felderített okaira és a fegyelmi 
vétséget elkövetett hallgató felelősségének mérvére. Az ilyen alkalm at 
különösen fel k e l l ,használni a hallgatók felelősségtudatának fokozására, a 
hibák csírájukban történő felismertetésére, a k ritikai szellem fejlesztésére, 
a fegyelmi határozattal sújtott hallgató fejlődésének az elősegítésére (a 
feladatok megjelölése, tanácsok -stb. útján).

(2) -Mellőzni ksll az olyan határozat indokolásának nyilvános közlé
sét, amely közérdeket vagy jogos magánérdeket sért.

(3) A fegyelmi büntetést kiszabó jogerős határozat rendelkező ré
szét -a fegyelmi vizsgálatot folytatott szerv hirdetőtábláján 8< nap időtar
tamra ki kell függeszteni.

(4) A fegyelmi büntetést kiszabó jogerős határozat rendelkező részét 
a hallgató törzskönyvébe bs kell vezetni. A határozat rendelkező részének 
és indokolásának másolatát a  hallgató személyi iratgyűjtőjében kell el
helyezni. A rektor (dékán, igazgató) elrendelheti a fegyelmi határozatnak 
a -hallgató lecfcekönyvétoe való bejegyzését is.
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(5) A valamennyi egyetemről és főiskoláról kizárást elrendelő hatá
rozat rendelkező részét az Oktatásügyi Minisztérium hivatalos lapjában 
közzé kell tenni. Az ilyen határozatot valamennyi dékán (igazgató) 'köteles 
nyilvántartásba venni.

(6) A fegyelmi eljárások során készült jegyzőkönyveket és határo
zatokat „fegyelmi ügyek“ gyűjtőjében időrendi sorrendben az egyetem 
(kar, főiskola) tartozik megőrizni. A gyűjtőt a  rektor (dékán, igazgató) 
bizalmas anyagként kötelas kezelni.

18. § .

11) A 2. §. (1) a)—c) pontokban meghatározott fegyelmi büntetést 
kiszabó határozat — a  fegyelmi büntetéssel sújtott hallgató kérelmére, 
továbbá az illetékes tanulócsoport és aiz évfolyam DISZ szervezete javas
latára — hatályon kívül helyezhető abban az esetben, ha a határozat 
meghozatalától legalább egy év eltelt és a  hallgató fegyelmi vétség el
követése óta kifogástalan m agatartást tanúsított.

(2) A  hatályon kívül helyezett határozatot a  nyilvántartásból tö
rölni kell ér — 'amennyiben a fegyelmi határozatot a hallgató leokeköny- 
vébe bejegyezték, — a (hatályon kívül helyezését is be kell ugyanoda ve
zetni.

(3) A határozat hatálytalanítására az a szerv jogosult, amely a ha
tározatot hozta. A hatályon kívül helyező határozatnak visszaható ereje 
nincs.

19. §.
A felügye,letet gyakoroló miniszter a 2. §. (1) a)—e) pontjaiban meg

határozott fegyelmi büntetést kiszabó határozatot felülvizsgálhatja és ha 
úgy találja, hogy a  hozott határozat törvénysértő, vagy azt a tényállás 
nem kellő felderítésével hozták, hatályon kívül helyezi, és új fegyelmi 
eljárás lefolytatását rendeli el. A 2. §. (1) f) pontjában meghatározott fe
gyelmi büntetést kiszabó határozat felülvizsgálatára az oktatásügyi mi
niszter jogosult.

20. § .

(1) Amennyiben a fegyelmi eljárás során bűncselekmény elköveté
sének a gyanúja m erül fel, a  büntető feljelentést a fegyelmi eljárástól 
függetlenül misig kell tenni abban az esetben is, ha a hallgató m ár nem 
tartozik az egyetem kötelékébe. A fegyelmi eljárást a  büntető eljárás jog
erős befejezéséig fel kell függeszteni, kivéve, ha a tényállás egyébként is 
tisztázható és az 1. §. b)—d) pontjai valamelyike alapján kell az ügyben 
határozatot hozni.

(2) Amennyiben a  hallgatót valamely bűntett imiatt jogerősen eltil
tották államipolgári jogainak a gyakorlásától, a  hallgatót a büntetőbírói 
ítélet alapjául szolgáló tényállás közelebbi vizsgálata nélkül 'ki kell zárrr 
valamennyi egyetemről és főiskoláról.

21 . § .

(1) E fegyelmi szabályzat hatálybalépésével a felsőoktatási minisz
ter 86—-l/ieBS. sz. utasítása hatályát veszti.

(2) E fegyelmi szabályzat 1955. szeptember hó 1-én lép hatályba. E t 
a 'szabályzatot m ár folyamatban lévő olyan fegyelmi ügyekben is alkal
mazni kell, amelyekben elsőfokú határozatot mlég nem hoztak.

Budapest. 1936. augusztus hó 23-án.
Erdey-Gruz Tibor s. k.
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3:23/1050. АОК. szám.
H i r d e t m é n y

A művelődési miniszter 134/IS®8. (M. К. О.) М. М„ számú utasítását 
а , f^őototatási intézményekben (egyetemeken) különeljárási-díj bevezeté
séről tudomásulvétel és miheztartás végett kivonatosan az alábbiakban 
ismentetem a hallgatósággal.

” __Az egyetemek hallgatóinak: egy része tanulmányaival összefüggő 
határidőhöz kötött ügyekben hanyag, késedelirrJeskedő magatartást tanúsít, 
s ezzel az egyetem hivatalainak 'munkáját, sok esetben az oktatóm unkát is 
akadályozza. Az ilyen hanyag hallgatók ügyeit az egyetemek szervei csak 
külön feltárással intézhetik el. Az egyetemi 'hivatalok m unkájának zavar
talansága, valamint a hallgatók reradszeretetre, pontosságra való nevelése 
érdekében, az egészségügyi miniszterrel egyetértésben, különeljárési-díj 
fizetését rendelem el az alább Lak szerint:

1. K ülöneljárási-díjat kell fizetnie annak a hallgatónak, aiki a ta
nulmányai ügyeinek intézésével kapcsolatos határidőhöz kötött feladatait 
az előírt határidőn belül nem teljesíti (pl. a hallgató az előírt határidőre 
nem iratkozik be: leckekönyvét a  kereseti igazolásokat, évközi' feladatait 
nem adja be: az előirt vizsga1-, Illetve utóvizsgaidőszak után kéri islimaradt 
vizsgáinak pótlását stb.).

2. A különél'járási-díj nagysága a 'hanyagság mértékétől, ismétlő
désétől függően 5 forinttól 20 forintig terjedhet.

0. A befolyt összeg felett a k a r  dékánja rendelkezik. Az összegből 
minden évben egy alkalommal a diákjóléti1 bizottság javaslatára a dékán 
segélyben részesíti azokat a rászoruló 'hallgatókat, lelkiknek m agatartása 
ellen kifogás nem merül fel.

7. Ennek az utasításnak hatálya kiterjed az egyetemek nappali, esti 
és levelező tagozatának hallgatóira. Segélyben csak a  nappali tagozatok 
hallgatói részesíthetők.

8. Ez az utasítás 1050. évi április hó 1-én lép hatályba. Szigeti 
József s. k. miniszterhelyettes. ‘‘

Dr. Babies Antal s. k. dékán
ad- 020/1050. A OK. szám.

3. A fizetendő különeljárási-díjat — az esetek és a  díj összegének 
feltüntetése mellett — ,a k ar dékánja, a kari tanács határozata alapján 
állapítja mag.

4. A különeljárási-díjat a dékáni hivataloknak — a  hivatalvezető 
által kijelölt — előadója (előadói) szedik be. A befolyt összegeket költség
vetésen kívüli letéti számlán kell kezelni. A negyedévi beszámolóban a 
letéti számi® forgalmára és egyenlegére vonatkozó adatoknál külön ki 
kell mutatni1 a különeljárási-díjakkal kapcsolatos pénzforgalmat is.

5. Az illetékes előadó a befizetett összegről három  példányban nyug
tát állít ki. A nyugta első példánya elszámolásra szolgái, második példá
nyát a hallgató kérvényére kell ragasztani, a harm adik példányát a  hall
gatónak kell átadni.

A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 35/1952. (V. 4.) M. T. számú 
rendelete: az egyetemi és főiskolai hallgatók munkaviszonyba lépésének

szabályozásáról.

1. §•
Az egyetemi és főiskolai hallgatókat (a tovább iákban.: hallgatók) —
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a 5. és 4. §-okban meghatározott kivételektől eltekintve — munkára nem 
szabad alkalmazni.

2. § .

(1) Ennek a rendeletnek végrehajtása szempontjából tanulm ányai
kat folytató hallgatóknak kell tekinteni:

a) az egyetemi és főiskolai hallgatókat a 'beiratkozás napjától szá
mított egy évig, kivéve ha időközben oklevelüket megszerezték.

b) Azokat, akiket szakérettségire előkészítő tanfolyamira felvettek, a 
szakérettségi vizsga letételének időpontjától számított egy évig akkor is, 
ha egyetemre, főiskolára nem iratkoztak be.

(2) Nem tekintendők tanulm ányaikat folytató hallgatóknak azok, 
akiknek az egyetem vagy főiskola vezetője (rektor, igazgató) végleges tá 
vozása engedélyt adott, továbbá, akiket a tanintézetből fegyelmi úton 
eltávolítottak.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazása szempontjából a sikerrel 
letett szakérettségi vizsgát igazoló bizonyítvány nem tekinthető oklevél
nek.

(4) A rendelet hatálya nem terjed ki a  fegyveres testületek tagjaira, 
a fegyveres testületek által fenntartott akadémiák és főiskolák hallgatóira, 
valamint az egyetemek és főiskolák esti tagozatait látogató, illetőleg a le
velező oktatásban részesülő hallgatókra.

3. §.

(1) Az egyetem vagy főiskola vezetőjének engedélyével a  szorgalmi 
idő alatt állandó jellegű vagy időszakos munkára egyetemi és főiskolai 
hallgatót is lehet alkalmazni, ha a munkaidő a tanulm ányi időbeosztáshoz 
igazodik és a  heti 18 órát nem haladja meg.

(2) Az engedély megadását a m unkáltató vállalat vagy hivatal kér
heti. Az engedélyt csak takkor szabad megadni, ha azt a hallgató személyi 
körülményei indokolják és a  munka a hallgató tanulmányi előmenetelét 
előreláthatólag nem gátolja.

(3) Az engedélyben kifejezetten meg kell jelölni azt a vállalatot, 
vagy hivatalt, amelyekhez a  miunkábaállás történik, s  azt a  munkaidőt, 
amelynek elvállalására az engedélv szól.

" (4) Ha a hallgató előmenetelében a munka következtében vissza
esés mutatkozik, a tanintézet vezetőjének az engedélyt vissza kell vonnia. 
Az engedély visszavonásáról a m unkáltatót egyidejűleg értesíteni kell. 
A munkáltató az értesítés vételétől számított 3 napon belül köteles a 
munkaviszonyt 15 napra felmondani.

(5) Az engedélv — tekintet nélkül kiállításának időpontjára — a 
következő oktatási év kezdetéig legkésőbb azonban szeptember hó 1. 
narojáig érvénves. Az esetleges újabb engedély kiadásakor a munka
vállalás indokait és körülményeit újból mérlegelni kell.

4. §.

<1) A nyári oktatási szünet a la tt a munkaidő csak abban az esetben 
esik korlátozás alá, ha a tanintézet vezetője — a  tanulmányi eredménytől 
függően — kifejezetten így rendelkezik.

(2) Ha az oktatási szünet alatt a  hallgató a kötelező tanulmányi 
rend szerint szakmai gyakorlat folytatására van kötelezve, a tanintézet 
vezetője 'köteles erről a m unkáltatót érteedeni. A munkáltató ilyen ért - 
sítés esetén a munkaviszonyt olyan időpontban köteles megszüntetn . 
hogy a hallgatók szakmai gyakorlatát a meghatározott időpontban meg
kezdhesse.
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ö. §.
(1) A jelen rendelet alapján alkalmazott hallgatok részére m unka

könyvét kiállítani nem szabad.
(2) Ha a (hallgatónak a beiratkozáskor m ár van mmikakönyve, a 

munkakönyvét a tanintézet vezetőjének á t kell adnia.

6 . § .

(1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá 
nem esik, kihágást követ el és ötezer forintig terjedhető pénzbüntetéssel 
büntetendő az a munkáltató, aki az ebben a rendeletben foglalt alkal
mazási tilalm at megszegi vagy kijátsaa. Ha a .munkáltató valamely hiva
tal, vállalat vagy más jogi személy, a büntető felelősség azt az alkalma
zottat terheli, aki az alkalmazási tilalom megszegésében vagy kijátszásá
ban közvetlenül közreműködött.

(2) (Kihágás elkövetése esetén az egyetem vagy főiskola vezetője 
köteles feljelentést tenni. A kihágás m iatt az eljárás a  végrehajtóbizott
ságnak, m int kihágási bíróságnak hatáskörébe tartozik.

_(S) Munkaerőcsábítási bűntette m iatt hat hónapig terjedhető bör
tönnel kell büntetni azt, aki a tanulmányait folytató hallgatót e rendelet 
rendelkezéseitől eltérő munkaviszonyba lépésre b írja  rá vagy arra  rá
bírni törekszik.

7. §•
A .137/10151. i(VEI.. 7.) M. T. számú rendelet 8—<13. §-ainak az egye

temi és főiskolai hallgatók, valamint a szakérettségis tanfolyamra felvett 
tanulók alkalmazására vonatkozó rendelkezései hatályukat vesztik.

Budapest, 1Э52. évi imlájus hó 4-én.

Dobi István s. k.
a  minisztertanács elnöke.

Az egészségügyi miniszter
191/1955. (Eü. K. 24.) Eü. M. számú utasítása az orvostudományi egyetemek 

hallgatóinak vizsgaszabályzata tárgyában.

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

1. (1) Az orvostudományi egyetemnek hallgatói az egyes tanul
mányi időszakok (félévek) végén vizsgákon számolnak be tanulmányi 
előmenetelükről.

A vizsgák fajai: kollokvium, szigorlat, államvizsga.
A vizsgák célja: hogy a vizsgáztató a hallgató .elméleti ismereteit 

és az elméletnek az egyes feladatok megoldására való alkalmazásában 
Ezerzett jártasságát, készséged és képességei fejlődését ellenőrizze, egyben 
mini a  nevelésnek lényeges tényezője a  hallgatót további fokozott mun
kára serkentse.

(2) A kollokvium egy-egy kollégium programban meghatározott egy 
vagy két félévi anyagának számonkérése. Kollokviummal lezárt előző 
félévek anyaga tételesen nem tárgya a  kollokviuminak, csak annyibar^ 
amennyiben a kollokvium tárgyának megértéséhez szükséges.
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(3) A szigorlat a szakképzés szempontjából egyes legfontosabb tan 
tárgyak tételes összefoglaló, átfogó tudást megkívánó vizsgája; anyaga a 
tantárgyhoz tartozó összes addig hallgatott kollégiumok, gyakorlatok stb. 
anyaga.

(4) Az államvizsgát az МВЙШШ. i(IX. 2!7.) számú minisztertanácsi 
határozat és végrehajtási utasítása szabályozza.

(5) A gyakorlati foglalkozásokból a hallgatók a  félévben végzett 
munka alapján gyakorlati (vagy szorgalmi) jegyet kapnak.

2. §. (1) Az egyes szakokon megkívánt vizsgákat és azon tárgyakat, 
illetőleg gyakorlati foglalkozásokat, melyekből gyakorlati jegy szükséges, 
a tanterv állapítja meg. Azon gyakorlati foglalkozásokból, melyekből a 
tanterv gyakorlati jegyet nem ír elő, szorgalmi jegyet kell adni.

(2) A tantsrvek az őszi félévben legfeljebb 6, a tavaszi félévben 
legfeljebb 7 vizsgát írhatnak elő; egyes olyan tárgyakból, amelyek a kö
vetkező félévben folytatódnak, a  vizsga mellőzhető. A vizsgák közül- egy- 
egy félévben általában 3 lehet szigorlat, a többi kollokvium.

(3) Minden kötelező tantárgyat (a gyakorlatok kivételével) kollok
viummal, vagy szigorlattal kell lezárni. Több féléves tárgyak nem minden 
félévének végén szükséges kollokvium.

3. §. (1) A vizsgaidőszak kezdetéig azokból a tantárgyakból (gyakor
latokból), amelyekből az adott félév végén nincs vizsga (nincs gyakorlati 
jegy), ia leckekönyvet az oktató írja  alá, aki az előadást (gyakorlatot) 
meghirdette. A leckekönyv csak akkor írható alá, ha a hallgató a folyó 
félévben tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett (az előadásokat és 
gyakorlati foglalkozásokat rendszeresen látogatta, -az előírt vizsgálatokat 
elvégezte, a gyakorlati jegyzőkönyveket kielégítő módon elkészítette s-tb.).

(2) Az -aláírás feltételeit és a hiányzó aláírás pótlására- vonatkozó 
feltételeket a  dékán a félévek elején nyilvánosságra hozza.

(3) Valamennyi tanszéken (függetlenül attól, hogy a tanított tan
tárgyból, illetőleg gyakorlati foglalkozásból a félévet vizsgával, illetőleg 
gyakorlati jeggyel, vagy -anélkül zárják le) az előadások befejezése előtt 
két héttel ki kell függeszteni azoknak a  hallgatóknak névsorát, akiknek 
a félévét a  tanszék a 3. §. (1) bekezdésében foglalt tanulmányi kötelezett
ségek elmulasztása m iatt nem ismeri el, tehát vizsgára nem bocsátja, 
vagy nem írja alá leckekönyvét.

4. §. A vizsgák beosztását a dékán állítja össze és azt a  vizsgaidő- 
szak előtt legalább egy hónappal nyilvánosságra hozza. A hallgató a 
számára kijelölt időpontban köteles vizsgázni.

5. §. (1) a  vizsgák nyilvánosak.
(2) A vizsgák fegyelméért, színvonaláért a tanszékvezető, ha bizott

ság előtt folyik a  vizsga, a bizottság elnöke felelős.
6. §. (1) Szigorlatokon a vizsgáztatás előre összeállított tétellapok 

alapján történik; egy-egy tétellap két-három  kérdést tartalmaz. A vizs
gáztató a szükséghez mérten további kiegészítő kérdéseket tehet fel. Kívá
natos, hogy a  kollokviumokon is tétellapok -alapján történjék a vizsgáz
tatás.

(2) A tárgy előadója által összeállított tétellapokat a  tanszékvezető 
hagyja jóvá. A tétellapok tartalm a bizalmas. A -kérdéseket és -azok cso
portosítását ajánlatos évenként változtatni.

(3) A tétellapot a  vizsgáztató választja- k i húzással. A kihúzott tétel- 
iap -nem cserélhető.

(4) A szigorlatokon a hallgatónak gyakorlati feladatot is kell adni 
(laboratóriumi vizsgálat, boncolás, betegvizsgálat stb.).

7. §. (1) a hallgató feleletét a vizsgáztató értékeli és beírja az ered
ményt. Az elégtelen (1) osztályzatot is be kell jegyezni a hallgató lecke
könyvébe. Az osztályzattal szemben ellenvetésnek helye nincs.



62

(2) A vizsgáik minősítésére -a jeles (5), jó (4), közepes (2) elégséges (2), 
elégtelen (1) osztályzatok valamelyikét kell alkalmazni.

Jeles (5) minősítést kap az a hallgató, aki a  teljes vizsgaanyag ala
pos és elmélyült ismeretéről tesz bizonyságot, az anyagot biztosan és ön
állóan tudja -alkalmazni és annak összefüggését is jól ismeri.

Jó (4) minősítést kap az a hallgató, 'aki a teljes vizsgaanyagot ismeri 
éj az .anyag alkalmazásában biztonságot mutat.

Közepes (3) minősítést kap az a 'hallgató, aki a  vizsgaanyag lénye
ges részeit jól ismeri és az anyag alkalmazásában megfelelő jártasságot 
mutat.

Elégséges (2) minősítésit kap az a  hallgató, aki a továbbhaladáshoz, 
illetve szakmájának gyakorlásához szükséges vizsgaanyagban és annak 
alkalmazásában még elfogadható modem tájékozott.

Elégtelen <1) iminősitést kap az a hallgató, aki a továbbhaladáshoz, 
iEetve szakma járnak gyakorlásához fel'tétlenül szükséges elméleti és gya
korlati ismeretekkel nem rendelkezik, illetve a kijelölt időpontban vizs
gáin igazolatlanul nem jelenik meg.

(3) Azokat a gyakorlatokat, melyekre a tanterv gyakorlati jegyet 
ír elő, öt fokozatú osztályzat 'alapján kell elbírálni, azokat pedig, me
lyekről a taniterv gyakorlati jegyet nem ír  elő, szorgalmi jeggyel (igen 
szorgalmas, szorgalmas, illetve .aláírás megjegyzés nélkül- -kell minősíteni.

(4) A hallgató félévi tanulmányi eredményét a tantervben előírt 
kötelező tárgyaik vizsgaeredményeinek és gyakorlati jegyeinek figyelem- 
bevételével az alábbiak szerint kell megállapítani (a szorgalmi jegyeket 
nem kell figyelem-be venni):

a) kitűnő, ha minden érdemjegye jeles (5);
b) jeles, ha  érdemjegyeinek közép-értéke 4,50—4,8©;
c) jő, (ha érdemjegyeinek középértáke 3,50—4.49;
d) közepes, -ha érdemjegyeinek középértéke 2,50-—3,4©';
e) elégséges, ha érdemjegyeinek iközépértéke 2,00—2,40;
f) elégtelen, ha egy vagy több érdemjegye elégtelen (1);
(5) A tanulmányi eredmény megjelölése után  a vizsgák fentiek sze

rin t számított középértékét is fel- kell tüntetni1 (pl. jó [3,99]).
(6) Sikeres utóvizsgát te tt hallgató tanulmányi- eredményét a javí

tott jegy figyelembevételével (az elégtelen jegy elhagyásával) kell újra 
megállapítaná.

II. FEJEZET

Kollokvium, szigorlat, gyakorlati jegy, szorgalmi jegy
8. §. (1) A hallgató kérésére kollokvium tartható a nem kötelező 

tárgyakból és a'zokból a  tárgyaikból is-, alrrjslyekből a tanterv  vizsgát nem 
ír elő. Az ezekre a tárgyakra kapott érdemijegy azonban nem számát be a 
tanulmányi eredménybe.

(2) Kollokviumot a tárgy előadója, illetve a tanszékvezető által 
megbízott tanár, docens vagy -adjunktus tarthat. Kivételesen a  dékán, il
letve központi tanszékeken a  rektor engedélyével tanársegéd is tartha t 
kollokviumot.

(3) A kollokvium szó-beli vizsga-. Ha a tárgy jellege megkívánja, a 
kollokviumot gyakorlati feladat egészítheti ki. Kollokviumra a felkészülési 
idő legalább 16 perc; a kollokvium időtartalma általában 16—20 perc.

9. §. (1) A tanterv szigorlatot egy vagy több, egymáshoz kapcsolódó 
tár-gy anyagéból (összevont szigorlat) írhat elő.

(2) -Szigorlatot tanár, docens, nagy hallgatólétszám esetén a  dékán 
megbízásából kivételesen adjunktus is tarthat.



(3) Szigorlatot, vagy Összevont szigorlatot vizsgabizottság is tarthat. 
A bizottság egyik tagja tanár, vagy docens legyen.

(4) A szigorlat elméleti (szóbeli) és gyakorlati vizsga. A szóbeli szi
gorlatra a  felkészülési idő 25 perc; a  szigorlat időtartam a általában 
30—40 perc.

10. §. (1) A hallgató a  tamtervben megállapított gyakorlati foglal
kozásokból (szeminárium, nyelv, laboratóriumi, bonctani, kórtermi gya
korlat stb.) a félév végén az évközi m unka alapján kapja az osztályzatot 
(gyakorlati jegyet) és a szorgalmi jegyet.

(2) A dékán az elégtelen eredményű, vagy el nem végzett gyakorla
tok pótlására a tanszékek véleményének figyelembevételével az utóvizsga 
időpontjáig engedélyt adhat. Indokolt esetben a gyakorlat teljes meg
ismétlésére vagy év ismétlésére is utasíthatja a hallgatót.

<S) A kórházi (klinikai) és gyógyszertári gyakorlatokon végzett 
munkát a gyakorlatvezető főorvos, illetőleg gyógyszerész osztályozza és 
az eredménjd bevezeti a  hallgató lecfcekönyvébe.

(4) Az elmulasztott kórházi (klinikai) és gyógyszertári gyakorlatok 
pótlásáról a dékán dönt.
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Ш . FEJEZET

Utóvizsga
11. §. (1) Az eredménytelen, vagy igazolatlanul elm aradt vizsgák 

pótlása' céljából a  hallgató utóvizsgadíj befizetése után legfeljebb 31 tárgy
ból, tárgyanként legfeljebb 2 ízben tehet utóvizsgát.

A másodszori utóvizsgát csak a dékán engedélyezheti, egyben meg
állapítja az utóvizsga határidejét is.

A másodszori utóvizsgát a hallgató csak a dékán, vagy megbízottja 
jelenlétében teheti le.

(2) Azt a hallgatót, aki három nál több tárgyból elégtelenre (1) 
vizsgázott, a dékán évismétlésre utasítja, vagy elbocsátja a  karról1, kivé
telesen indokolt esetben azonban, az illetékes tanszékek együttes véle
ményének meghallgatása után, engedélyt adhat utóvizsgára, egyben meg
állapítja az utóvizsga határidejét is.

<3) Amennyiben a hallgató igazoltan m aradt el vizsgáival (tekintet 
nélkül az elm aradt vizsgák számára), a  dékán engedélye alapján lehető
leg még a vizsgaidőszakban, illetve az utóvizsgaidőszakban utóvizsgadíj 
befizetése nélkül teheti le vizsgáit.

112. §. (1) Az utóvizsgaidőszakot a  rektor (több karra  nem tagozódó 
egyetemen a dékán) állapítja meg. Általában végső időpontja az őgzi 
félév vizsgáiból február 2ß, a tavaszi félév vizsgáiból szeptember 30.

(2) Az utóvizsgáidőszak végén a dékán azokat a hallgatókat, akik 
utóvizsgáikat nem tették le eredményesen, illetőleg a  leckekönyvükben 
az előirt aláírások hiányoznak, évismétlésre utasítja, vagy elbocsátja a 
karról.

(3) Az általános orvostudományi 'karon а VI. évben 'az eredmény
telen, vagy igazolatlanul elmaradt szigorlatokat a kérdéses tárgyból leg
feljebb két alkalommal újabb 2 hónapi kórházi (klinikai) gyakorlat elvég
zése után lehet pótolni.

13. §. A dékán kivételesen indokolt esetben engedélyt adhat arra', 
hogy a tanulmányaikban jelentősen elmaradt hallgatók egy év 'kihagyá
sával folytathassák tanulmányaikat, mely idő alatt kötelesek vizsgáikat 
pótolni.

14. §. (1) A hallgató tanulmányai folyamná egyszer ismételhet évet.
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Az évismétlő hallgatót <a dékán felmentheti azon tárgy hallgatása és 
vizsgái, illetőleg azon gyakorlatok elvégzése alól, amelyekből a korábbi 
évben jeles 1(61), jó (4), ‘közepes (3), illetőleg igen szorgalmas érdemjegyet 
ért el. Megkezdett, -de betegség folytán v,agy dékáni engedéllyel megsza
kított tanév újrakezdése nem számít évismétlésnek.

(2) Az utóvizsgára utasított hallgató a következő félévre csak fel
tételesen iratfcoziha be. Beirakozása az utóvizsga sikeres letétele után válik 
érvényessé. Sikertelen utóvizsga esetén a  'beiratkozás érvénytelen.

(3) Az utóvizsgák lebonyolítására, valam int az eredmények elbírá
lására a rendes vizsgákra vonatkozó szabályok az irányadók.

IV. FEJEZET

Zárórendelkezések
15. §. (1) Jelen vizsgaszabályzat 1955. december hó 1-én lép har- 

táiyba.
(2) A '841/1—123/11954. (Eü. K. 23.) Eü. M. számú utasítás hatályát

veszti.
Román József dr. s. fe.
egészségügyi miniszter.

Tárgy: Vizsgaszabályzat módosítása.
Egészségügyi Minisztérium
20.39(9/1:958. П/1.
Orvostudományi Egyetem Rektorának,
Budapest, Vili., Üllői út 26.

Az egészségügyi miniszter l'9íli/lSlö5. (Eü. K. 24.) Eü. M. sz. utasátásia 
7. §. 4. pontjának (1) 'bekezdése helyett 1958. január hó 1-től valamennyi 
évfolyam számára az alábbi' rendelkezés lép hatályba:

„A hallgató tanulmányi eredményét abban ia félévben, amelyben 
szigorlat nincs, a  kötelező kollokviumok és gyakorlati jegyeik középará
nyosa adja. Abban ;a félévben, amelyben szigorlat(ok) is van-(efc), az így 
számított átlag eredményhez hozzá kell adni a szigorlati jegyet (jegyeket) 
s ezen összeg középarányosa ad ja a  tanulmányi átlagot (súlyozott átlag). 
Ennek (megfelelően a hallgató tanulmányi eredménye:“

'Budapest, 1958. évi január hó 29.
Dr. Bartha Ferenc s. k.

főosztályvezető.

(Budapesti Orvostudományi Egyetem 
Általános Orvosi K ar 

Budapest, V ili., Üllői út ű®. 
llSitoöB. Á. О. IK. szám.)

Az egészségügyi miniszter 141/1956. (Eü. K. 12.) Eü. M. számú utasítása 
az orvostudományi egyetemeken az államvizsgák végrehajtásáról.

A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa 1032/19:512. (IX. 27.) szá
mú határozatának 8. pontjában foglalt felhatalmazás alapján — az okta
tásügyi miniszterrel egyetértésben — a következőket rendelem el.



к  §. Az orvostudományi egyetemieken oklevelet csaik az a (hallgató 
kaphat, aki államvizsgát tett.

2. §. (1) Az államvizsga célja annak megállapítása, hogy a hallgató 
rendellkezák-e mindazokkal az ismeretekkel és képességékkel, amelyek az 
oklevél alapján betöltendő munkakörének ellátásához szükségesek.

(2) A szaktárgy vizsgája ennek megfelelően elsősorban gyakorlati 
jellegű. A szaktárgy anyagát a vizsgatematika határozza meg.

3. §. Az államvizsga tárgyai
1. .az általános orvosi szakon: marxiamus-leninizmus alapjai és álta

lános orvosi ismeretek,
2. a fogorvosi szakon: marxizmus-leninizmus alapjai, és általános 

fogorvosi ismeretek,
3. a gyógyszerészi szakon: marxizmus-leninizmus alapjai és álta

lános gyógyszerészi ismeretek.
4. §. (1) Államvizsgát évente két ízben kell tartani, a tantervben 

megállapított államvizsga.időszakoteban.
<2) Az államvizsga állami vizsgáztató bizottság (a továbbiakban: 

AVB) előtt történik. Minden egyetemen legalább annyi AVB-t kell szer
vezni, ahány szakképesítést az egyetem ad.

(3) Az ÁVB elnökiből és két tagból áll. Elnökét az egyetem rektoré- - 
nak (dékánjának; a továbbiakban: vezetőjének) javaslatára az egészség- 
ügyi miniszter, tagjait iaz egyetem vezetője jielöli ki, egy évi időtartamra.
Az ÁVB-k elnökei és tagjai egyetemi tanárok, docensek, adjunktusok, 
valamint az egészségügyi miniszter .vagy az egyetem vezetője által meg
bízott szakemberek. Az AVB elnöke, vagy egyik tagja csak olyan személy 
lehet, aki nem tartozik az egyetem személyi állományához. Az AVB elnö
kök személyére az államvizsgák kezdete előtt három hónappal kell javas
latot tenni. Ugyanekkor jelöli ki az egyetem vezetője az ÁVB tagjait. Az 
egyetem vezetője a marxizmus-leninizmus vizsgáztatására, illetve a  vizs
gabizottságok m unkájának megkönnyítésére az egyetem oktatói közül, az 
egyes ÁVB-k mellé vizsgáztatókat küldhet ki. A vizsgáztató, ha nem tagja
az AVB-nak, úgy a  hallgató feleletét csak az ÁVB számára értékeli.

(4) Az AViB-k számát karonként (szakonként) a vizsgázók száma 
szabja meg. Egy bizottság egy vizsgaidőszakban legfeljebb 40 hallgatót 
vizsgáztathat.

(5) Az államvizsga tartam a: marxizmus-leninizmus alapjai tárgyból 
20—40 perc, szaktárgyból 45—60 perc.

(6) Az államvizsga minősítésére tárgyanként a 191/1055. (Eü. K. 24.)
Eü. M. számú utasítás 7. §. (2) bekezdésében megjelölt osztályzatokat kell 
az ott feltüntetett elvek alapján alkalmazni. Az érdemjegyet az AVB 
tagjai közösen -állapítják meg. Véleményeltérés esetén az érdemjegyet 
szavazással .kell eldönteni. A különvéleményt a jegyzőkönyvben fel1 kell 
tüntetni. A bizottság által megállapított érdemjegyet az elnök nyüvánosan 
közli a  vizsgázóval.

(7) Az államvizsgákról .az egyes vizsgakérdéseket is feltüntető jegy
zőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvben a vizsgázó tudását nemcsak 
számszerűen kell értékelni, hanem felkészültségét, önállóságát ‘is jelle
mezni k e ll

5. §. Az államvizrigaidőszak idejére a hallgatók egyhónapos ösztön
dijat kapnak. Az ösztöndíj összege egyenlő laz előző fél évben egy hónapon 
á t folyósított ösztöndíj összegével.

6. §. (1) A sikeresen letett államvizsga alapján az egyetem a  jelölt 
részére képesítését feltüntető oklevelet állít ki.

(2) A kitűnő eredménnyel végzett hallgatóknak — az 1032/1052. (IX. 
27.) Mt. határozat 6. pontja értelmében — a  kitűnő eredményt feltüntető 
és kiállításban is eltérő -oklevelet kell adni. Kitűnő eredménnyel végzett
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az, aki .az államvizsga tárgyadból jeles eredményt ért el és az orvosi és 
fogorvosi karon a IV. évfolyamtól, a  gyógyszerészi karon (szakon) a  III. 
évfolyamtól ■ kezdődően vizsgáinak legalább 70 százaléka jeles, a többi 
pedig jó minősítésű.

(3) Az okleveleket nyilvánosian, ünnepélyes kereteik iközött kell k i
osztani. "

i7. §. (1) A hallgatóknak az egyetemi tanulmányok befejezése és az 
előírt gyakorlat elvégzése után, két éven belül keli államvizsgát tenni.

(2) Azok részére, akik az államvizsgáról indokoltan távolmaradtak, 
két hónap m úlva rendkívüli államvizsgaidőszakot lehet tartaná'.

(3i)Azoknak a  vizsgázóknak, lakik aiz államvizsgán egy, vagy két 
tárgyból nem feleltek meg, aiz Illető tárgyakból az államvizsgát a követ
kező rendes áilamvizsgaidősziakban fcelü miegiism/ételndök. Az államvizsgát 
lyen esetben lkát ízben Iahet .megismételni.

(4) Azok a .hallgatók, akik az államvizsgán, .annak másodízben tör
ténő megismétléseikor sem felelnek meg, további államvizsgára nem bo
csáthatók éi részükre oklevél nem állítható ki. E hallgatóik: részére el
végzett tanulmányaikról igazolást kell kiállítani. Az igazolásban fel kell 
tüntetni, hoigy a  hallgató államvizsgát nem tett, s így az igazolás egyetemi 
oklevélhez kötött munkakör .betöltésére némi képesít.

(ö) Az államvizsga megismétlésére kötelezettek kötelesek a követ
kező áhamvizsgaidőszakig — az .állaimvi'zvgát megelőző 'gyakorlaton biz
tosított feltételek között — gyakorlatot végezni.
Az államvizsga tárgyait az Egészségügyi Minisztérium 848/18/1967 I l / t .  
sz. és iá Művelődésügyi Minisztériuma в&4/86&-67/1857 se. rendeleté módo
sította. Az államvizsga tárgyainak felsorolását lásd a karok tanrendjénél.

Simonovits István dr. s. k. 
miniszterhelyettes.

Az egészségügyi miniszter 142/1955. (Eü. K. 12.) Eü. M. számú utasítása
az orvostanhallgatók kórházi gyakorlatának szabályozásáról.
1. Az általános orvosi kar hallgatói., az orvosképzés egyetemi" tan

tervének megfelelően, а  III. és IV. egyetemi tanév befejezése u tán  négy- 
négyhetes, .а VI. egyetemi tanév keretében pedig tizenkét hónapos kór
házi gyakorlatot végeznek.

2. A kórházi gyakorlatok célja az, hogy
a) а III., illetve IV. éves hallgatóik — az egyetemien folytatott el

méleti és gyakorlati tanulmányok m ellett — a betegápolás, ai betegekkel 
való foglalkozás és a gyógyító-megelőző m unka egyéb területéről köz
vetlen tapasztalatot nyerjenek, és hogy elsajátítsák azoknak az alap
vizsgálatoknak a  gyakorlatát, 'amelyeket :az egyetemi oktatásban meg
ismertek; j:

b) а VI. éves hallgatók részére — az egyetem isül.rjéleti és gyakorlati 
képzése alapján — olyan gyakorlati készséget biztosítson, amely lehetővé 
teszi, hogy jól képzett, általános orvosokká váljanak.

'3. (1) A gyakorlatok ideje а III. és IV. éves hallgatók részére július 
és augusztus hónap, а VI. éves hallgatók részére pedig augusztus 16. 
napjától a következő év .augusztusi 16. .napjáig terjedő idő.

(.2) А III. és IV. éves hallgatók belgyógyászati és sebészeti gyakor
latot folytatnak. А VI. egyetemi tanév kórházi gyakorlatának beosztása 
a következő:

Belgyógyászat: 3 hónap '(ebből) két hét ideggyógyászati' osztály vagy 
ambulancia.

Sebészet: 3 hónap (ebből két-két hét fogászati és fül-orr-gége oszt. . 
vagy airnb., egy hónap traumatológia, ahol külön traumatológiai, osztály 
van).
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Gyermekgyógyászat: 3 hónap (ebből teát hét fertőző-osztály).
Szülészet-nőgyógyászat: 3 hónán (ebből legalább két hét nőgyógyá

szat).
(30 A VI. éves hallgatóik az egyes tárgyak gyakorlatát ugyanabban 

a kórházban (klinikán) kötelesek végezni.
(4) A VI. éves hallgatók a  (3) bekezdésben megjelölt tárgyaik anya

gából, azok gyakorlati idejének utolsó öt napján, kötelesek vizsgázni. 
Ezért a tényleges gyakorlatot a vizsgahónapokban (november, február, 
május és augusztus) lő-e helyett 10-én kell befejezni.

4. Az orvostudományi egyetem feladatai aiz orvostanhallgatók kór
házi gyakorlatával kapcsolatban:

a) A hallgatókat a rendelkezésre álló kórháziakba és klinikákra — 
a nyári gyakorlatra lehetőleg csoportbeosztásuknak megfelelően — be
osztja.

b) A hallgatók gyakorlati ösztöndíját — a vonatkozó rendelkezések 
alapján —• megállapítja és annak kifizetéséről gondoskodik,

c) A gyakorlatok tem atikáját elkészíti és azt a gyakorlatra kijelölt 
kórházak igazgató-főcrvosániak és ez érdekelt osztályos főorvosoknak 
megküldi.

d) A hallgatókat a gyakorlat céljáról, az azon tanúsítandó maga
tartásukról. a kórházi fegyelemről stb. megfelelően kioktatja.

e) A gyakorlatokat a nyári gyakorlat idejében legalább egy. az 
egész év folyamán legalább két alkalommal közvetlen látogatással is 
ellenőrzi. A második látogatás alkalmával a következő évi nyári kórházi 
gyakorlat megszervezését is elő kell készíteni. A látogatás során fel kell 
venni a kapcsolatot ia gyakorlatra kijelölt kórházat fenntartó tanács vb. 
egészségügyi osztály (csoport) vezetőjével, a kórház igazgató főorvosával 
és osztályos főorvosaival. A látogatásokon az egyetem adminisztratív 
vezetője és az érdekelt klinikák oktatói vesznek részt. Kívánatos, hogy a 
kórházaknál a dékán és a  gyakorlat tárgyait oktató tanárok is tegyenek 
látogatást.

f) Azokat a  hallgatókat, akik a gyakorlati munka követelményemek 
nem felelnek misig, a  dékán a gyakorlatoknak részben, vagy egészében 
történő megismétlésére utasítja. A saját hibájukból ismétlő hallgatókat a 
dékán által megállapított csökkentett összegű ösztöndíjban kell részesíteni.

g) A .gyakorlatokat a közvetlen ellenőrzések során szerzett tapasz
talatok és a kórházak észrevételei alapján értékeli. Az értékelés eredmé
nyéről az egészségügyi minisztériumhoz be-zámoló jelentést tesz.

5. A gyakorlatra kijelölt kórház feladatai:
a) A kórház igazgató főorvosa és valamennyi dolgozója kellő támo

gatást nyújt ahhoz, hogy a hallgatók a  gyakorlati ismereteket alaposan 
elsa j átíthassák.

b. A kórház igazgató-főorvosa gondoskodik a hallgatók haladéktalan 
munkába állításáról. A gyakorlatok során, a  megadott tem atika alapján, 
a hallgatókat fokozatosan, egyre nagyobb feladatok ellátásával kell meg
bízni.

d'i A hallgatók kórházi gyakorlatát az Igazgató-főorvos. valamint az 
az osztályos főorvos ellenőrzi, akinek az osztályán a  hallgatók a gyakor
latokat vérzi. Az osztályos főorvos az igazgató-főorvosnak felelősséggel 
tartozik azért, hogy a hallgatók a részükre megállapított munkaidőt, a 
kórházi fegyelmet pontosan betartsák és őket megfelelően foglalkoztassák.

e) Ha a hallgató & kórházi fegyelmet megsérti, az igazgató-főorvos 
erről az egyetem dékánját értesíti, aki a  szükséges fegyelmi intézkedést 
foganatosítja. Az igazgató főorvos, a .súlyos fegyelemsértést elkövető hall, 
gatót — a  dékán egyidejű értesítésével — a kórházból eltávolíthatja.

f) A hallgatókat be kell vonni a kórház kknákópathologiaá konferen-
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ciáiba, valamint az orvosok továbbképzését szolgáló előadásokba (össze
jövetelekbe).

g) A kórház (igazgató főorvosa gondoskodik arról, hogy a  kórházban 
gyakorlatot folytató VI. éves hallgatók mindegyike három havonként egy 
egészségügyi' felvilágosító előadást tartson üzemiben, gépállomásom, te r
melőszövetkezetben vagy tanfolyamon. Az előadást tartó  hallgatónak — 
az egészségügyi minisztérium által megküldött brosúrák alapján — a ta
nács vb. egészségügyi osztály (csoport) vezetője adja meg a h ely i viszo
nyoknak imiegfelelő tém át és szempontokat.

h) A kórház érdekelt osztályos főorvosa a  III. és a IV. éves hall
gatók m unkáját a gyakorlat befejezésekor, a  VI. éves hallgatók m unkáját 
pediig három havonként értékeli. Az értékelésnek a következőket kell ta r 
talmaznia:

1. Milyen a  hallgató elméleti tudása?
2. Miiként ^alkalmazza tudását a  gyakorlatban?
3. Milyen a hallgató szorgalma, öntevékenysége?
4. Elvégezte-e az előírt (gyakorlatokat?
Э. Alkalmasnak, ráterm ettnek látszik-e az adott szakra?
A hallgatók munkáját számszerűen is minősíti (5 jeles, 4 jó, 3 kö

zepes, 2 elégséges, 1 elégtelen). A minősítéseket az igazgató-főorvos az 
egyetemnek megküldi.

6. A gyakorlatra beosztott hallgatók kötelességei:
a) Kötelesek a kijelölt időben jelentkezni a gyakorlat helyén az 

igazgató-főorvosnál 'vagy megbízott jiánál és a  tőle kapott utasításnak 
megfelelően (azonnal megkezdeni m unkájukat.

b) Kötelesek a kórház rendjéhez alkalmazkodni, a föléjük rendelt 
orvosok utasításait követni.

c) A gyakorlati ismeretek elsajátítása végett el kell végezniük a 
tematikában előírt gyakorlati feladatokat, iel kell isajátítaniok az osztályos 
feladatokat és meg kell tanuiraiok a kórházi munka egyéb tennivalóinak 
az ellátását ts (járóbeteg rendelés, ügyelet, laboratóriumi munka, kliniko- 
pathológliai konf., kórházi referáló ülések, stb.).

d) ösztöndíjukból a  kapott szolgáltatásokért (lakás, élelmezés) a 
térítés díjat előre meg kell fizetniük.

e) Az egyéni tanulás és a vizsgára való felkészülés biztosításai érde
kében napi 6 órát (heti 86 órát) és hetenként egy ügyeletet kötelesek a 
kórházban tölteni. Egy napot imieg nem haladó eltávozásra^ a  kórház igaz
gató főorvosa, ennél hosszabb tartam ú eltávozásra a dékán adhat enge
délyt. Hét végén a hallgatók egy része — az igazgató főorvos engedélyé
vel — a  (kórház székhelyéről eltávozhat. Az a hallgató', aki munkaikezdetre 
nem érkezik vissza, további eltávozást nem kaphat.

f) A VI. éves hallgatóik egyetemen kívüli' m unkát (ideértve az ügye
letet is) csak a dékán engedélyével vállalhatnak.

g) A  VI. éves hallgatóknak három hónapomként — 'az illetékes ta 
nács vb. egészségügyi osztály (csoport) vezetője által adott szempontoknak 
megfeMően — egy egészségügyi felvilágosító előadást kell tartamok. Az 
előadások megtartásáról szóló igazolást a szigorlat előtt a tanulm ányi osz
tálynál be kell .mutatni.

7. A jelen utasítás hatálybalépésével a 841/2I4-3/MI5I2. Eü. M., a 
0411Ш-17/1992. Eü. M., a 841/99/1052, Eü. M., a  841/3-;2/19ö3. Eü. M.. a 
841/9/1196(3. Eü. M. és а 841/8-.2/19'54. Eü. M. számú utasítások (hivatalos 
lapban nem jelentek meg) hatályukat vesztik.

Dr. Simonovits István s. k.
miniszterhelyettes.



69

1957. évi 46. számú törvényerejű rendelet a kötelező szakmai gyakorlatra 
vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezéséről.

1. §. A Munka Törvénykönyvéről szóló — 1963. évi 25. számú tör
vényerejű rendi ее ttel módosított — 1051. évi 7. számú törvényerejű ren
deletnek a  kötelező szakmai gyakorlatról szóló 13i2. §-a, illetőleg a  Munka 
Törvénykönyve végrehajtáséiról rendelkező 513/1963. (XI. 28.) M. T. számú 
rendelet 219—2311. §-ai hatályukat vesztik.

2. §. (1) A jelen törvényerejű rendelet — a (2) bekezdésben* foglalt 
kivétellel — kihirdetése napján lép hatályba.

<2) A hatálybalépés időpontját az orvosi egyetemeken végzők tekin
tetében a munkaügyi miniszter az egészségügyi miniszterrel' és a szak- 
szervezettel egyetértésben határozza meg.*)

*) Megjegyzés.
Az 1967. évi 46. számú törvényerejű rendelet hatálybalépésének 

időpontját iaz orvosi egyetemen végzők tekintetében a munkaügyi mi
niszter még nem határozta meg. Ennek folytán az újonnan végzett orvo
sok, fogorvosok és gyógyszerészek a kétéves szakmai gyakorlatra továbbra 
is kötelezettek és rájuk a szakmai gyakorlatra vonatkozó törvényes ren
delkezéseket továbbra is változatlanul alkalmazni kell.

Az 1967. január hó 1. napja u tán  végző egészségügyi középkáderék 
az említett törvényerejű rendelet értelmében szakmai gyakorlatra miár 
nem kötelezettek.

(3) A kötelező szakmai gyakorlatra vonatkozó rendelkezéseket al
kalmazni kell továbbra is a>zokra, akik tanulm ányaikat az 1957. évi ja
nuár hó 1. napja előtt befejezték és jelenleg kötelező szakmai gyakorlatu
kat töltik. ,

Nagy Dániel s. k. Kristóf István s. k.
a Népköztársaság Elnöki Tanácsának a Népköztársaság Elnöki Tanácsának 

helyettes elnöke. titkára.

Budapesti Orvostudományi Egyetem.
760/1058. Rsz.

Az 1958/1959. tanévre szóló pályatételek meghirdetése.
A Budapesti Orvostudományi Egyetem általános orvosi-, fogorvosi 

és gyógyszerészi fakultása hallgatói részére az 1968/59. tanévre az alábbi 
pályatételetost hirdeterii meg:

A kidolgozott pályázatokat
1959. január 20.-ig

kell a megfelelő kar dékáni hivatalához benyújtani.
A legjobb pályázatok pénzjutalomban részesülnek. A jutalm ak k i

osztása az I860', március 15—i ünnepség keretében fog történni’.

ÁLTALÁNOS ORVOSI KAR:
Anatómia: „A myometrium rostrendszeréruek leírá;a

készítmények alapján“.
(I. évf. hallgatóik részére.)

„A segmentumhörgők variációdnak leírása 
készítmények alapján“.

(П. évf. hallgatók részére.)
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Szövet és Fejlődéstan
Biol/gia:
Szövettan:

„Az egysejtűek táplálkozása“. 
„Vérkeringés a thymusban“.

Fejlődéstan: „Kísérleti torzok kialakulása cslrkeembryo- 
fcon“.

Élettan: „Az interocepció szerepe a  szervműködések 
fiziológiás szabályozásában“.

Biokémia: „Az oxidációs-lánc enzimrendszerei', oxida
tiv foszforiláció“.

Orvosi Vegytan: „Az orvostudományban 'alkalmazott rád iá- 
iizotópok és azok aktivitásának mérése“.

Orvosi Fizika: „4  diaterrma fizikai problémái“.

Kórbonctan

(I. sz. Kórbonctani Int.) 
(11. sz. Kórbonctani Int.)

„Az allergiás érbántalm ak patboló'giája“.
3„Az öregkori halál-ok statisztika az új ge
rontológiai nézőpontok tükrében“.

Gyógyszertan „A bébasziv »lépcső jelenségének« gyógy
szeres befolyásolása“.

Kórélettan „Mellékvesefcéreg funkciója az anyagcsere 
kóros elváltozásaiban“.

Mikrobiológia „A szisztémás mifcóziisokat okozó golmfoák 
és a kérdés népegészségügyi jelentősége“.

Közegészségtan „A légkör radioaktív szennyeződésének 
egészségügyi jelentősége“.

Járványtan „Hepatitis epidemica járványtanának mai 
állása és a specificus prophylaxis lehetősé
gei“.

Igazságügyi Orvostan „Agysérülések mechanizmusa a  fejet ért
tompia erő behatolásánál“.

Sebészeti Anatómia és Műtéttan ..Az in tra- és extrahepatifcus ejpeutak se-

Belgyógyászat
Sebészet

bészi anatóm iája“.
„Az Addison-kór Mináfcumia“.
„Az alsó végtagok trombosiisa és a  post- 
thromboticus syndroima“.

Gyermekgyógyászat „A gyermekkori gümőkóros agyhártya- 
gyulladáe“.

Szülészet- és nőgyógyászat „A vérátömlesztés 'alkalmazása a szülészeti 
megelőzésben és gyógyításban“.

Elmegyógyászat „Az ipari ártalm at jelző kezdeti psycho
pathologies; tünetek“.

Ideggyógyászat „A panenoep'halitis nodosa kMnikuma és 
kortana, különös tekintettel a  hazai elő
fordulásokra“.
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Bőr- és Nemikórtan

Szemészet
é

Orr-, fül-, gégészet 

Urológia 

Tüdőgyógyászat.

Röntgenológia.

Orthopaedia.

Marxizmus-Le ninizmus.

1. Dialektikus módszer a  diagnosztikában..
2. A legalitás és moralitás határkérdései az orvos és -beteg viszo

nyában.
3. A Tanácsköztársaság egészségügyi rendeletéi.
4. Schöpf-Merei és az li848~a-s forradalom.
öv Mivel magyarázható egyes természettudósok vallásossága.
6. A pavlovi reflexeimélet a  dialektikus materializmus megvilágí

tásában.
7. Az ellentmondás törvénye az életfolyamatokban.
8. A gyógyszervegyésziet -és a  gyógynövény termelés fejlesztésének 

helye a magyar népgazdaságban“.

Idegennyelvi lektorátus:

1. „Botkin i szovremennaja klinyika“.
(A „Szovjetszkaja Megyieina“ c. folyóirat 10617. évi lß. sz. cikké
nek fordítása. Emellett ugyanezen folyóirat „Ty-eorija i praktyitoa 
ímegyieinü részéből“ -Э cikk (recenziója.)

2. Tanulmány m agyar nyelven:
Pavlov összes müvei III. kötet 2. könyvének összefoglaló ism er
tetése.

(Akadémije Nank CCPó Ш51.)
(A megjelölt -két tétel közül a pályázók szabadon választhatnak.).

„A hyeluronsav-hyase viszonyok kísérletes 
vizsgálata hólyagos bőrbetegségekben“.
„Vírusfertőzések a  szemészetben“.
„Népbetegségek megelőzése és therápiája a 
fül-orr-gégészetben“.
„Az orificium internum vesicee urinariae 
öregkori- elváltozásai“.
„A tüdősegmentumok jelentősége a tüdő- 
megbetegedések kóri&mézésében és gyógyí
tásában“.
„A gümőkór elleni küzdelem története ha
zánkban“.
„A radiológia szerepe a  mellkasi és hasüre- 
gi daganatok kórisimézésében“.
„Leírandó a  kéz fejlődése és functionalis 
anatómiája“.

FOGORVOSI KAR:

Anatómia: „Az articulatio temporomandibularis fino
mabb szerkezetének leírása készítmények 
alapján“.

Belgyógyászat: ,Jlaem orrhagiás diathesisek jelentősége a
fogorvosi gyakorlatban“.
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Biokémia:

Biológia:

Élettan:

Fejlődéstan:

Gyógyszertan:

Kórbonctani
Kórélettan:

Közegészségtan:

Egészségügyi szervezés:

Gyermekgyógyászat:
Mikrobiológia:

Orvosi Fizika: 
Orvosi Kémia:

„Az oxiidációs-lánc enzimrendszereii, oxida
tiv foszforjáéi©“.
„Az .agykoponya és arckoponya alakulása 

a táplálkozástól függőéin a gerincesek evo
lúciójában“.
„Az interocepció szerepe a szervműködésiek 
fiziológiás szabályozásában“.
„A kopoltyúívek fejlődésének fogorvosi 

szempontból jelentős rendellenességei“. 
(Irodalmi adatok alapján.)

„A fcapszaidn érzéstelenítő (hatásának vizs
gálata szájnyálkahártyán“.
„A Sjögren syndrome pathologiája“. 
„Vitamin-hiányok szerepe a  caries képző
désben“.
„A fogászati gyakorlatban előforduló fer
tőző betegségek és azok megelőzése“.
„Egészségügyi szervezési feladatok a  fogá
szati ellátás szolgálatában“.
„A rachitis fogászati vonatkozásai“.
„A baktériumok antibiotikum érzékenysé
gének meghatározására szolgáló laborató
riumi módszerek fejlődése és ‘gyakorlati é r
téke“.
„A diatermia fizikai problémái“.
,,Az orvostudományban alkalmazott radio
aktív izotópok és azok aktivitásának mé
rése“. I

Szövettan:

Fogászati fém- és anyagtan: 

Fogászati phatologia:

Fogászati sebészet: 

Fogpótlástan:

Fogászati röntgen: 

Gyermekfogászat:

„A nyálmirigyek finomabb beidegzése“. 
(Kísérletes megoldás, vagy irodalmi ada
tok .alapján.)

„Az önkötő {gyorsan keményedő) fogászati 
műanyagok használata“.
„Építő és felszívódási folyamatok a  fogbél- 
kam rában és a gyökércsatomában“.
„A ‘maradó fog felszívódása“.

„A sebgyógyulás zavarai fogeltávolítás 
u tán“.
„A Spee-görbe jelentősége és szerepe“. 
„Anatomikus és mechanikus műőrlők“.
„A harapási magasság meghatározása“.
„Denticulusok röntgenvizsgálata“. 
„Fémkoronák a  röntgenképen“.
„A tejmelarisok pr&ximalis szuvasodásának 
ellátása 2—6 éves gyermekeknél“.
„Cukros cumi hatása a fogakon“.
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Konzerváló fogászat:

Orthodontia:
Paradontológia:

Szájsebészet:

..Három foggócos eset kórtörténetének is
mertetése“.
„A pulpasapkázás módszerei és eredményei“ 
,,Az occlusios diagnosztikai rendszerek“.
..Az Ínygyulladás gyakorisága és jelentősé
ge ia fogágybetegségek kórsredetében“.
„Subperiostealis fémváz implantátumok je 
lenlegi helyzete“.

GYÓGYSZERÉSZI KAR:

I. évfolyam halig, részére. 
Szervetlen kémia:

Növénytan:

Fizika:

II. évfolyam halig, részére: 
Kvantitatív kémiai analízis:

Szerves kémia:
Biológia:
III. évfolyam halig, részére: 
Gyógyszerészi kémia: 
Gyógynövény és drogism.

Gyógyszerészeti techn.
(Receptora)

IV. évfolyam halig, részére: 
Gyógyszerészeti techn.

(Galen ikumok)
Gyógyszerészi kémia:

Gyógyszerészek és gyógyszer- 
készítmények ellenőrzése:

Gyógyszerhatástan:

Közegészségtan:

„Az ezüst és vegyületei, és ezek gyakorlati 
alkalmazásai“.

,.Néhány fontosabb hazad iLlóoüajtártaim ú 
gyógynövény fejlődésalaktani és szövettani 
vizsgálata, gyakorlati jelentősége“.
„Kolorimetriásmeghatározások fizikai alap
ja i“.

„Alkáli- és acidimetrás titrálásoik vízmen
tes közegben“.
„A Rauwolfia alkaloidák kém iája“.
„A sejtmagmérgek hatása a sejtosztódásra“.

„Az aktív szén“.
„A népgyógyászatban használatos néhány 
gyógynövény ismertetése és kritikai feldol
gozása irodalmi adatok alapján“.
„Régi és újtípusú kenőcsalapanyagok a re
cepturában“.

„Felületaktív anyagok alkalmazása a gyógy
szerészeti technológiában“.
„Szénhidrátok, szénhidrátszármazékok és 
szénhidrátrészt tartalmazó vegyületek ké
miája a Gyógyszerkönyv II. kötete alapján 
(az addendum figyelembevételével.)“

„Gyógyszerként használt salétromsavas és 
salétromsav észterek és azok analitikája".
„összefoglalandó a magas vérnyomásban 
hatékony' gyógyszerek pharmakologiája“.
„A szocialista társadalom korszerű lakása, 
nak és a lakáson belüli életnek egészség
tani követelményei“.
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Gyógyszerészeti Kar hallgatói részére

a z  „Aptyecsnoe gyielo“ c. folyóirat 1957. év 4. számából 8 cikk fordí
tása, a  7. oldaltól 32. bezárólag.

Az egyes cikkek után esetleges m agyar vonatkozású megjegyzése
ket is kérünk (összevetés .a hazai helyzettel.)

Egyben ismételten felhívom egyétemünk mindhárom faíkultása hall
gatóinak figyelmét az 1957. március 2©-0п k iírt alábbi pályatételre:

A pályatétel címe:
„Önálló, újszerű kutatási eredmény az Orvosi, fogorvosai, vagy  

gyógyszerészi tudomány területéről a  Budapesti Orvostudományi Egyetem 
valamelyik intézetében, vagy klinikáján a tanszékvezető professzor irá
nyítása mellett végzett m unka alapján“.

Fenti pólyatételt két gépelt példányban 1959. január 20-ig kell a 
rektori titkársághoz benyújtani. A pályázat jeligés.

Budapest, 1958. április 24.
Dr. Gegesi Kiss Pál e. k.

rektor
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A
BUDAPESTI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM

TANRENDJE
AZ 1958/59. TANÉV

MÁSODIK FÉLÉVÉRE

K iadja.

A BUDAPESTI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORA
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A BUDAPESTI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM

Dr. GEGESI K ISS PÁL

Kossutih-díjaa egyetem i tanár, 
a M agyar Tudom ányos A kadém ia rendes tag ja

rektorhelyettese:

Dr. ISSEKUTZ BÉLA

K ossuth-dí jas egyetemi tanár, 
a M agyar Tudom ányos A kadém ia rendes tagja

az Általános Orvosi Kar dékánja:

Dr. BABICS ANTAL

K cssu th-d íjas egyetem i tanár, 
a M agyar Tudom ányos A kadém ia rendes tagja

a Fogorvosi Kar dékánja:

Dr. BALOGH KAROLY

egyetem i tanár, 
az orvostudom ányok doktora

a Gyógyszerészi Kar dékánja:

rektora

v

Dr. MOZSONYI SÁNDOR

egyetemi tanár,
a gyógyszerészeti tudom ányok kandidátusa
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A Budapesti Orvostudományi Egyetem Intézményei:

Rektori Hivatal, Budapest, VIII., Üllői ú t  26.
Általános Orvoskar Dékáni Hivatala, VIII., Üllői ú t 26.
Fogorvosi Kar Dékáni Hivatala, V III., Üllői ú t 26.
Gyógyszerészi Kar Dékáni Hivatala, V ili., Üllői ú t  26. 
Egészségvizsgáló Intézet, VIII., Üllői ú t 22.
Könyvtár, VIII., Üllői út 26.

Anatómiai Intézet, IX., Tűzoltó u. 58.
Biokémiai Intézet, VIII., P usk in  u. 9.
Egészségügyi Szervezési Tanszék, IX., Gyáli ú t 4.
Egyetemi Gyógyszertár, IX., Hőgyes E. u. 7/9.
Élettani Intézet, VIII., P usk in  u. 9.
Gyógynövény- és Drogismereti Intézet, VIII., Üllői ú t 26. 
Gyógyszerészeti Intézet, IX., Hőgyes E. u. 7.
Gyógyszerészi Kar Szerves Vegytani Intézete, IX., Hőgyes E. u. 7. 
Gyógyszerészi Kémiai Intézet, V III., Puskin  u. 11.
Gyógyszertani Intézet, VIII., Üllői ú t 26.
Igazságügyi Orvostani Intézet, IX., Üllői ú t 93.
Idegennyelvű Lektorátus, IX., Hőgyes E. u. 5.
I. sz. Kórbonctani és Kísérleti Rákkutató Intézet, VIII., Üllői ú t 26.
II. sz. Kórbonctani Intézet, IX., Üllői ú t 93.
Kórélettani Intézet, IX., Hőgyes E ndre u. 7/9.
Közegészségtani Intézet, VIII., M ária u. 40.
M arxista-leninista Tanszék, IX., Hőgyes E. u. 5.
Mikrobiológiai Intézet, IX., Hőgyes E. u. 71/9.
Orvosi Fizikai Intézet, VEIL, P uskin  u. 9.
Orvosi Vegytani Intézet, VIII., P usk in  u. 9.
Sebészeti Anatómiai és Műtéttani Intézet, IX., Tűzoltó u. 58. 
Szövet- és Fejlődéstani Intézet, IX., Tűzoltó u. 58.
Testnevelési Tanszék, VIII., Üllői ú t 26.

I. sz. Belgyógyászati Klinika, VIII., K orányi S. u. 2/a.
II. sz. Belgyógyászati Klinika, VHI., Szentkirályi u. 46.
III. sz. Belgyógyászati Klinika, VIII., Mező I. u. 15/17. 
Bőrgyógyászati Klinika, VIII., M ária u. 41.
Fogászati Klinika, VIH., M ária u. 52. 
Fül-orr-gégeklinika, VIII., Szigony u. 36.
I. sz. Gyermekklinika, VIII., Bókay J. u. 53.



II. sz. Gyermekklinika, IX., Tűzoltó u. 5/7, 
Neurológiai Klinika, VIII., Balassa u. 6.
I. sz. Női Klinika, VIII., Baross u. 27.
II. sz. Női Klinika, VIII., Üllői ú t 78/a. 
Orthopaediai Klinika, XI., K arolina ú t 27. 
Psychiatriai Klinika, V ili., Balassa u. 6. 
Röntgenklinika, VIII.. Üllői ú t 78/b.
I. sz. Sebészeti Klinika, VIII., Üllői ú t 78.
II. sz. Sebészeti Klinika, VIII., Baross u. 23/25.
III. sz. Sebészeti Klinika, VIII., Mező I. u. 15/17.
IV. sz. Sebészeti Klinika, XIL, V árosm ajor u. 68.
I. sz. Szemészeti Klinika, V III., Illés u. 15.
II. sz. Szemészeti Klinika, VIII., M ária u. 38. 
Tüdőgyógyászati Klinika, XII., Diósárok 1. 
Urológiai Klinika, VIII., Üllői ú t 78/b.

/

/
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ALTALANOS ORVOSI KAR

1. Általános orvosképzés tanterve és vizsgarendje
1958/59. tanév: II. félévében

I. évfolyam

Tantárgyak: heti
elm élet

óraszám:
: gyakorlat:

vizsgaforma:

orvosi fizika 2 2 szigorlat
orvosi kém ia 4 4 szigorlat
orvosi biológia 2 2 szigorlat
anatóm ia 3 5 —
filozófia 3 — kollokvium
orosz nyelv — 2 —
testnevelés

14
1

16
30

Latin nyelv heti 1 ó rában azok számára, akik  la tin t a középiskolában nem  
tanultak .

II. évfolyam
Tantárgyak: heti óraszám:

elm élet: gyakorlat:
vizsgaforma:

élettan 4 4 szigorlat
biokémia 2 2 szigorlat
anatómia 2 4 szigorlat
szövet- és fejlődéstan 3 3 szigorlat
orosz nyelv" — 2 kollokvium
testnevelés

11
2171

III. évfolyam

1
16

Tantárgyak: heti óraszám:
elmélet: gyakorlat:

vizsgaforma:

kórélettan 3 2 szigorlat
kórbonctan 5 4 szigorlat
m ikrobiologia és parazitologia 2 2 szigorlat
belgyógy. propedeutika 3 2 -- -
részletes sebészet 3 2 —
filozófia 2 — kollokvium
idegen nyelv —

18
за

4 heti nyári kórházi gyakorlat.

2
14

* Orosz nyelvből a II. évfolyam  végéig, utóvizsga időszak elő tt köteles a 
hallgató kollokválni.
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IV. évfolyam
Tantárgyak: heti óraszám : vizsgaform a:

elmélet: gyakorlat:
gyógyszertan és m éregtan 3 2
részletes belgyógyászat 5 3
részletes sebészet 4 2
sebészeti anatóm ia és m űtéttan 1 2
szülészet-nőgyógyászat 4 2
b ő r- és nem ibetegségek kór és gyógytana 2 1
radiológia 2 1
filozófia 2
idegen nyelv** 2

23 15

szigorlat

szigorlat

szigorlat
kollokvium
kollokvium
kollokvium

33
A tanév  folyam án 3 nap sebészeti és 3 nap szülőszobai inspekció. 
4 heti nyári kórházi gyakorlat. >

V. évfolyam
Tantárgyak: A-В csoport C-D csoport

heti óraszám heti óraszám

közegéizségtan és já rvány tan  
részletes belgyógyászat

elm.: gyak.: elm.: gyak.: vizsgaforma
4 3 3 —

(fertőző betegségek) 
gyerm ekgyógyászat (fertőző

5 2 5 2 kollokvium

betegségek) 3 2 3 2
elm ekórtan — — 3 2 szigorlat
idegkórtan 3 2 — — szigorlat
szemészet — — 3 2 szigorlat
urológia 1 2 — — kollokvium
igazságügyi orvostan 1 2 1 2
tüdőgyógyászat 1 2 1 2 kollokvium
fogászat 1

19
2

17
1

21
2

17
kollokvium

36 38

VI. évfolyam
12 hónap (aug. 16-tól aug. 15-ig) k lin ikai-kórházi gyakorlat, ebből: 

belgyógyászat: 3 hónap (2 hét ideggyógyászati am bulantia), 
sebészet: 3 hónap (2—2 hét fogászat, orr-fül-gégegyógyászat, 1 hónap 

traum atológia),
gyerm ekgyógyászat: 3 hónap (2 h é t fertőző betegségek), 
szülészet-nőgyógyászat: 3 hónap.

A hallgatók kötelesek résztvenni a k lin ika-kórház klinikopathologiai kon
ferenciáin, sectioin.

* *  A m ásodik hallgato tt idegennyelvből a IV. évfolyam  végéig az u tó
vizsga időszak előtt köteles a hallgató kollokválni.
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Vizsgarend:
belgyógyászatból: (ideértve a  tbc.-t és a felnőttkori fertőző betegségeket 

is) szigorlat: a gyakorlat utolsó 5 napjában, 
sebészetből: (ideértve a fogászatot, orr-fül-gégészetet, urológiát és ortho- 

paediiát is) szigorlat: a gyakorlat uolsó 5 napjában, 
gyermekgyógyászatból: (ideértve a csecsemő és gyerm ekkori fertőző be

tegségeket is) szigorlat: a gyakorla t utolsó 5 napjában, 
szülészet-nőgyógyászatból szigorlat: a gyakorlat utolsó 5 napjában.

Államvizsga:
1. filozófia.
2. igazságügyi orvostan.
3. közegészségtan és járványtan .
4. egészségügyi szervezés.

2. Kötelező tantárgyak

I. évfolyam:
Orvosi fizika. Elmélet: heti 2 óra; A—C csoportok: szerda 8.15'—9.50, 

D csoportok: pén tek  8.00—9.35 és E—G csoportok: hétfő 8.15—9.50: 
az É lettani In tézet tanterm ében. G yakorlat: heti 2 óra.

Dr. TARJÁN IMRE egyetem i tanár.
Orvosi kémia. Elmélet: heti 4 óra; hétfő és szerda 10.10—11.45: az ELTE 

„Ságvári“ term ében. G yakorlat: heti 4 óra.
Dr. STRAUB F. BRUNO egyetemi tanár.

Orvosi biológia. Elm élet: heti 2 óra; A—D csoportok: péntek 10.10—11.45. 
E— G csoportok: csütörtök 9.10—10.45: a Szövet- és fejlődéstani In 
tézet tanterm ében. G yakorlat: heti 2 óra.

Dr. KISZELY GYÖRGY egyetemi docens.
Anatómia. Elm élet: heti 3 óra; A—D csoportok: kedd 10.05—11.40 és 

csütörtök: 10.10—10.55, E—G csoportok: szerda 12.15—13.50 és pén
tek  10.00—10.45: az A natóm iai Intézet tanterm ében. G yakorlat: heti 
5 óra.

Dr. KISS FERENC egyetem i tanár.
Filozófia. Előadás: h e ti 3 óra; A—D csoportok: kedd 8.00—9.35 és csü

törtök  11.15—12.00, E—G csoportok: szerda 8.05—9.40 és csütörtök
8.00—8.45: később m eghatározandó helyen.

Dr. SÁNDOR PÁL egyetem i tanár.
Orosz nyelv. Heti 2 órában: később m eghatározandó helyen.

Dr. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.
Testnevelés. Heti 1 órában: később m eghatározandó helyen.

FARKAS PÁL testnevelő tanár.
Latin nyelv. Heti 1 órában. K izárólag azok szám ára, akik a középisko

lában  nem  tanu ltak  la tin  nyelvet. Később m eghatározandó helyen 
és időben.

Dr. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.
Megjegyzés: A gyakorlatok részletes csoportbeosztását és idejét: lásd  az 

évfolyam  hirdető-táb lá ján!
Filozófia szem inárium  a tanszék á ltal m egadott napokon, lásd az



évfolyam  hirdető-tábláján!
Szem inárium i héten  előadás nincs.
Testnevelési ó rák  2 hetenként.
Orosz nyelvi ó rák  csoport- és időbeosztását lásd  az évfolyam  h ir
dető-tábláján .
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II. évfolyam:
Élettan. Elm élet: heti 4 óra; A—D csoportok: hétfő 10.05-—11.40 és csü

törtök  12.10—13.45, E—G csoportok hétfő  12.05—13.40 és péntek
11.30—13.05: az É lettani Intézet tanterm ében. G yakorlat: heti 4 óra. 

Dr. BÁLINT PÉTER egyetemi tanár.
Biokémia. Elmélet: heti 2 óra; A—D csoportok: kedd 10.10—11.46, E—G 

csoportok: szerda 10.10—11.45: az É lettani In tézet tanterm ében. 
G yakorlat: heti 2 óra.

Dr. SZÉKESSY VILMOSNÉ egyetemi tanár.
Anatómia. Elmélet: heti 2 ó ra; A—D csoportok: szerda 10.15—11.50, E—G 

csoportok: hétfő 10.00—11.35: az A natóm iai Intézet tanterm ében. 
G yakorlat: heti 4 óra.

Dr. KISS FERENC egyetem i tanár.
Szövettan és fejlődéstan. Elmélet: heti 3 óra; A—D csoportok: hétfő

12.10—13.20, kedd 8.30—9.40, E—G csoportok: hétfő 8.30—9.40 és 
kedd  12.15—13.25: a Szövet- és fejlődéstani Intézet tanterm ében. 
G yakorlat: heti 3 óra.

Dr. TÖRÖ IMRE egyetem i tanár.
Orosz nyelv. Heti 2 órában: később m eghatározandó helyen.

Dr. TAKÁCS JANOS vezető lektor.
Testnevelés. Heti 1 órában: később m eghatározandó helyen.

FARKAS PÁL testnevelő tanár.
Megjegyzés: A gyakorlatok részletes csoportbeosztását és idejét: valam int 

az orosz nyelvi órák  csoport- és időbeosztását lásd  az évfolyam' h ir
dető-tábláján!
Testnevelési órák 2 hetenként.

III. évfolyam:
Kórélettan. Elmélet: heti 3 óra; A—D2 csoportok: hétfő 8.00—9.35 és csü

törtök  8.00—8.45, D3—G csoportok: szerda 9.05—10.40 és csütörtök 
10.05-—10.50: a K órélettani Intézet tanterm ében. G yakorlat: heti 2 óra 

Dr. SÖS JÖZSEF egyetem i tanár.
Mikrobiologia és parazitologia. Elm élet: heti 2 óra; A—D2 csoportok: 

szerda 12.00—13.35, D3—G csoportok: hétfő 12.00—13.35: a K órélet
tan i In tézet tanterm ében. G yakorlat: heti 2 óra.

Dr. ALFÖLDY ZOLTÁN egyetemi tanár.
Kórbonctan. Elmélet: heti 5 óra; D3—G csoportok: kedd  11.00—13.00 és 

pén tek  10.35—12,35: az I. sz. K órbonctani In tézet tanterm ében. 
G yakorlat: heti 4 óra.

Dr. BALÓ JÖZSEF egyetem i tanár.
Kórbonctan. Elmélet: heti 5 óra; A—D2 csoportok: kedd 8.50—10.50 és 

csütörtök 9.10—11.10: az I. sz. Sebészeti K lin ika tanterm ében. 
G yakorlat: heti 4 óra.

Dr. HARANGHY LÁSZLÓ egyetemi tanár.
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Részletes sebészet. Elmélet: heti 3 óra; A—D2 csoportok: szerda 8.30—9.40 
és pén tek  8.30—9.40; az I. sz. Sebészeti K lin ika tanterm ében. Gya
korlat: heti 2 óra.

Dr. HEDRI ENDRE egyetemi tanár.
Részletes sebészet. Elmélet: heti 3 óra: D3—G  csoportok: kedd 8.00—8.45, 

szerda 8.00—8.45 és csütörtök 8.00—8.45: a II. sz. Sebészeti K linika 
tanterm ében. G yakorlat: heti 2 óra.

Dr. KLIM KÖ DEZSŐ egyetem i tanár.
Belgyógyászati propedeutika. Elm élet: heti 3 óra; A—D2 csoportok: szerda 

10.05—11.40 és pén tek  10.05—10.50, D3—G csoportok: hétfő 10.00— 
11.35 és csütörtök 9.00—9.45: II. sz. Sebészeti K linika tanterm ében. 
G yakorlat: heti 2 óra.

II. sz. Belgyógyászat: K linika kinevezendő tanára .
Filozófia. Előadás: heti 2 ó rában; A—D2 csoportok: péntek  11.05—12.40. 

D3—G csoportok: szerda 11.00—12.35: később m eghatározandó he
lyen. Szem inárium  a tanszék által m egadott napokon, (lásd: az é v 
folyam  h irdető -táb lá ját); szem inárium i héten előadás nincs. Az 
„A“ csoport szem inárium a az előadás idejében.

Dr. SÁNDOR PÁL egyetem: tanár.
Idegen nyelv. Heti 2 órában: később m eghatározandó helyen.

Dr. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.
Megjegyzés: A gyakorlatok, a filozófiai szem inárium ok és az idegen nyel

vek csoport- és időbeosztását lásd az évfolyam hirdető tábláján!

IV. évfolyam:
Gyógyszertan és méregtan. Elm élet: heti 3 óra; csütörtök 10.05—10.50 és 

pén tek  9.55— 11.30: Gyógyszertani Intézet tanterm ében. G yakorlat 
heh  2 óra.

Dr. ISSEKUTZ BÉLA egyetemi tanár.
Részletes belgyógyászat. Elmélet: heti 5 óra; hétfő 10.20—11.55, kedd

10.10—10.55 és szerda 10.05— 11.40: III. sz. Belgyógyászati K linika 
tanterm ében. G yakorlat: heti 3 óra.

Dr. GÖMÖRI PÁL egyetemi tanár.
Részletes sebészet. Elm élet: heti 4 óra; A—D csoportok: kedd 8.25—10.00 

és csütörtök 8.00—9.35: a III. sz. Sebészeti K linika tanterm ében. 
G yakorlat: heti 2 óra

Dr. RUBÁNYI PÁL egyetemi tanár.
Részletes sebészet. Elmélet: heti 4 óra; E—F csoportok: szerda 15.10— 16.45 

és péntek 15.45'—17.20: a IV. sz. Sebészeti K linika tanterm ében 
G yakorlat: heti 2 óra.

Dr. KUDÁSZ JÓZSEF egyetemi tanár.
Sebészeti anatómia és mütéttan. Elmélet: heti 1 óra; kedd 11.25—12.10: 

a  Szövet- és fejlődéstani Intézet tanterm ében. G yakorlat: heti 2 óra. 
Dr. NAGY DÉNES egyetemi tanár.

Szülészet és nőgyógyászat. Elmélet: heti 4 ó ra; A—C csoportok: szerda
8.00— 9.35 és pén tek  8.00—9.3Э: I. sz. Női K linika tanterm ében. 
G yakorlat: heti 2 óra.

Dr. HORN BÉLA egyetemi tanár.
Szülészet és nőgyógyászat. Elm élet:- heti 4 óra; D—F csoportok: szerda

8.00— 9.35 és péntek 8.00—9.35: II. sz. Női K lin ika tanterm ében. 
G yakorlat: heti 2 óra.

Dr. ZOLTÁN IMRE egyetemi tanár.
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Bőr- és a nem ibetegségek kór- és gyógytana. Elmélet: heti 2 óra; csütörtök 
11-00—12.35: a II. sz. Szemészeti K linika tanterm ében. G yakorlat: 
heti 1 óra.

Dr. FÖLDVÁRI FERENC egyetemi tanár.
Radiológia. Elmélet: heti 2 óra; szerda 12.05—12.50 és 11.50—12.35: Uroló

giai K linika tanterm ében. G yakorlat: heti 1 óra.
Dr. RATKÖCZY NÁNDOR egyetemi tanár.

Filozófia. Előadás: heti 2 órában; hétfő 12.00—13.35: később m eghatáro
zandó helyen. Szem inárium i idő- és csoportbeosztását lá sd  az év
folyam h irdető  tábláján . Szem inárium i héten  előadás nincs.

Dr. SÁNDOR PÁL egyetemi tanár.
Idegen nyelv. Heti 2 órában: később m eghatározandó helyen. Idő- és cso

port beosztását lásd az évfolyam  hirdető táb láján .
Dr. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.

Megjegyzés: A gyakorlatok csoport- és időbeosztását lásd  az évfolyam 
hirdető tábláján .

V. évfolyam:
Közegészségtan és járványtan . Elmélet: heti 4 óra; hétfő 13.10—13.55, kedd

13.10— 14.45 és szerda 9.10—9.55: II. sz. Szemészeti K linika ta n te r
mében. G yakorlat: heti 3 óra.

Dr. MELLY JÓZSEF egyetemi tanár.
Részletes belgyógyászat. Elm élet: heti 5 óra; hétfő 10.10—10.5-5, kedd

10.10— 10.55, szerda 10.10—10.55, csütörtök 10.10—10.55 és pén tek
10.10—  10.55: az I. sz. Belgyógyászati K lin ika tanterm ében. G yakor
lat: heti 2 óra.

Dr. RUSZNYÁK ISTVÁN egyetem i tanár. \
Gyermekgyógyászat. Elmélet: heti 3 óra; A—В csoportok: kedd 9.001—9.45, 

. csütörtök 9.00—9.45 és péntek  9.05—9.50: I. sz. G yerm ek K linika 
tanterm ében. G yakorlat: heti 2 óra.

Dr. GEGESI K ISS PÁL egyetem i tanár.
Gyerm ekgyógyászat. Elmélet: heti 3 óra; C—D csoportok: kedd  9.10—9.55, 

csütörtök 9.00—9.45 és pén tek  9.10—9.55: II. sz. Gyerm ek K lin ika 
tanterm ében. G yakorlat: heti 2 óra.

Dr. PETÉNYI GÉZA egyetemi tanár.
Elm ekórtan. Elmélet: heti 3 óra; C—D csoportok: hétfő 11.10— 12.45 és 

csütörtök 12.10—12.55: Psychiatriai K lin ika tanterm ében. G yakorlat: 
heti 2 óra.

Dr. NYIRÖ GYULA egyetemi tanár.
Idegkórtan. Elmélet: heti '3 óra; A—В csoportok: hétfő 8.00—8.45, kedd

11.10— 11.55 és csütörtök 8.00-—8.45: Neurológiai K linika tan term é
ben. G yakorlat: heti 2 óra.

Dr. HORÁNYI BÉLA egyetemi tanár.
Szemészet. Elm élet: heti 3 óra; C csoportok: hétfő 9.05—9.50, szerda 8.00— 

8.45 és pén tek  8.00—8.4.5: I. sz. Szem észeti K linika tanterm ében. 
G yakorlat: heti 2 óra.

Dr. RADNÖT MAGDA egyetem i tanár.
Szemészet. Elm élet: heti 3 óra; D csonortok: hétfő 9.00—9.415, szerda 8.10— 

8.55 és péntek  8.00—8.45: II. sz. Szemészeti K lin ika tanterm ében. 
G yakorlat: heti 2 óra.

Dr. NÓNAY TIBOR egyetemi tanár.
Urológia. Elmélet: heti 1 óra; A—В csoportok: péntek  11.10—11.55: U ro

lógiai K lin ika tanterm ében. G yakorlat: heti 2 óra.
Dr. BABICS ANTAL egyetemi tanár.
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Igazságügyi orvostan. Elm élet: heti 1 óra; szerda 7,00—7.45: Anatóm iai 
In tézet tanterm ében. G yakorlat: heti 2 óra, ebből az egyik óra de
m onstratio.

Dr. ÖKRÖS SÁNDOR egyetem i tanár.
Tüdőgyógyászat. Elmélet: heti 1 óra; szerda 13.10— 13.55: II. sz. Szemészeti 

K lin ika tanterm ében. G yakorlat: heíi 2 óra.
Dr. KOVÁTS FERENC egyetem i tanár.

Fogászat, Elmélet: heti 1 óra; csütörtök 11.05—11.50: Fogászati K linika 
tanterm ében. G yakorlat; heti 2 óra.

Dr. BALOGH KÁROLY egyetemi tanár.
Megjegyzés: A gyakorlatok csoport- és időbeosztását lásd  az évfolyam 

h ir dető-táblá já n !

3. Nem kötelező tantárgyak

I—V. évfolyam;
Orvosi etika. Később m egállapítandó helyen és időben.

Később m egbízandó előadó.
Általános orvostörténelem. Heti 2 óra. Az I. Sebészeti K lin ika tan term é

ben, később m eghatározandó időben.
Dr. MÉREI GYULA mb. előadó.

Fakultatív nyelvoktatás. (Orosz, ném et, angol, francia és olasz nyelv). 
Heti 2 óra, később m eghatározandó helyen és időben.

Dr. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.

II—V. évfolyam;
Sugárzások fizikája. Heti 3 óra. Pénteken 15.30—17.00: az Orvosi Fizikai 

Intézet előadóterm ében.
Dr. TARJÄN IMRE egyetemi tanár.

Klinikai-biochemia fizikai chemiai módszerei. M ikromorfológiai Osztály. 
(VIII., Puskin  u. 11—13. sz. F épület), csütörtökön 17.00— 19.00.

Dr. GUBA FERENC egyetemi docens.

III. évfolyam:
Kísérletes táplálkozástudomány. Heti 1 óra. A K órélettani Intézet Könyv

tárában , később m eghatározandó időben.
Dr. SÖS JÖZSEF egyetem i tanár.

Alkalmazott élettan. Heti 1 óra. Előzetes jelentkezés alap ján  a K órélettani 
Intézetben, 2 hetenként, szom baton 10.00— 12.00.

Dr. LUDÁNY GYÖRGY egyetemi docens.

Ill—V. évfolyam:
Biosyntetikus folyamatok mechanizmusa és jelentősége. Heti 2 óra. K é

sőbb m eghatározandó időben, az Orvosi V egytani Intézetben.
Dr. STRAUB F. BRUNO egyetemi tanár.
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A kórszövettan jelentősége a klinikai gyakorlatban. Heti 1 óra. Je len tke
zés а  П. sz. K órbonctani Intézetben, később m eghatározandó időben. 

Dr. JELEINEK HARRY egyetem i docens.
Sportegészségtan. Heti 2 óra. A  Testnavelési Főiskola (XII., A lkotás u. 44.) 

O rvostudom ányi Tanszékén. C sütörtökön 17.30—19.30.
Dr. KERESZTHY ALFONZ mb. előadó.

IV—V. évfolyam:
Fejezetek a klinikai biochemia köréből. H eti 2 óra. A Biokémiai In tézet

ben később m eghatározandó időben.
Dr. SZÉKESSY VILMOSNÉ egyetem i tanár.

Sebészeti röntgendiagnostika. Heti 1 óra. I. sz. Sebészeti K linika Röntgen 
Osztályán. Később m eghatározandó időben.

Dr. ZSEBÖK ZOLTÁN egyetemi docens.
Műtéti előkészítés és utókezelés. Heti 1' óra. Az I. sz. Sebészeti K linikán, 

szombaton 9.00—10.00.
Dr. EGEDY ELEMÉR egyetem i docens.

Belgyógyászati röntgendiagnostika. H eti 2 óra. Röntgen K linika. Később 
m eghatározandó időben.

Dr. GIMES BÉLA egyetemi docsns.
Munkaegészségtan, foglalkozási betegségek. Heti 2 óra. OMI K önyv tárá

ban (IX., N agyvárad té r  2.) Később m eghatározandó időben.
Dr. TÍM ÁR M IKLÓS mb. előadó.

Fizikotherapia és balneológia. Heti 2 óra. A G ellert fürdőben. Keddien
18.00—20.00.

Dr. CHATEL ANDOR mb. előadó.
\  magasabhrendű idegtevékenység pharmakologiája. Heti 1 óra. Gyógy

szertani Intézetben, később m eghatározandó időben
Dr. KNOLL JÓZSEF mb. előadó.

Bőrgyógyászati therapia különös tekintettel a fizikális eljárásokra. Heti 1 
óra. Bőrgyógyászati K linikán, később m eghatározandó időben.

Dr. THOROCZKAY M IKLÓS egyetemi docens.
Hypophysis, m ellékveserendszer fiziológiája, kórélettana. H eti 1 óra. A 

M argit K órházban (III., Bécsi ú t  132.) Később m eghatározandó idő
ben.

Dr. GÖTH ENDRE mb. előadó.
Diaetetika és betegélelmezési ismeretek. Heti 1 óra. Később m eghatáro

zandó időben és helyen.
Dr. FEKETE LÁSZLÓ mb. előadó.

V. évfolyam:
Iskolaegészségügy. H eti 2 óra. Közegész! ségtani Intézetben. Később meg

határozandó időben.
Dr. MELLY JÖZSEF egyetem i tanár.

Szembetegségek összefüggése a szervezet egyéb betegségeivel. Heti 2 óra. 
A P éterfy  Sándor utcai K órház (XIV. kapu) szemészeti osztályán. 
Szombat 8.00—10.00.

Dr. HORAY GUSZTÁV egyetem i tanár.
Kongenitalis vitiumok. H eti 1 óra. A II. sz. G yerm ekklinika tanterm ében, 

kedden 16.45—17.45.
Dr. FONÖ RENÉE egyetemi docens.
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Agy- és idegsebészet. Heti 2 óra. Országos Idegsebészeti Tudományos In 
tézetben (XIV., A m erikai ú t 57.) Később m egállapítandó időben. 

Dr. ZOLTÁN LÁSZLÓ mb. előadó.
Fogpótlástan. Heti 1 óra. Fogászati K lin ikán, később m eghatározandó idő

ben.
Dr. MOLNÁR LÁSZLÓ egyetem i docens.

Arc- és állcsontsebészet. Heti 1 óra. Fogászati K linikán, később m eghatá
rozandó időben.

Dr. SKALOUD FERENC egyetem i docens.
Szájbetegségek. Heti 1 óra. Fogászati K linikán, később m eghatározandó

időben.
Dr. SUGÁR LÁSZLÓ egyetem i docens.

Fogeltávolítás és érzéstelenítés. H eti 1 óra. Fogászati K linikán, később 
m eghatározandó időben.

Dr. SZOKOLÓCZY-SYLLABA BÉLA egyetemi docens.



ß) FOGORVOSI KAR

1. A fogorvosképzés tanterve és vizsgarendje 
az 1958/59-es tanév II. félévében

I. évfolyam:
T antárgyak: Heti óraszám : Vizsgaforma:

Orvosi fizika 
Orvosi kém ia 
Orvosi biológia 
A natóm ia
Szövet- és fejlődéstan 
Filozófia 
Orosz nyelv 
Testnevelés

elmélet:
2

gyakorlat:
2 szigorlat

4 4 szigorlat
2 2 szigorlat
3 4 ____

3 2 szigorlat
3 — kollokvium
2 — —

19
1

15
—

L atin  nyelv heti 1 órában azok szám ára, akik a 
tanultak . középiskolában la tin t nem

II. évfolyam:
Tantárgyak:

É lettan
Biokémia
Mikrobiológia és parazitológia 
Odontotechnologia 
Konzerváló fogászati prop. 
Orosz nyelv*)
Testnevelés

T antárgyak:

K órélettan 
Kórbonc tan

Heti óraszám: Vizsgaforma
elm élet: gyakorlat:

4 4 szigorlat
2 1 szigorlat
3 3 szigorlat
1 5 szigorlat
2 4 kollokvium
2 — kollokvium_ 4 1 —

14 18
32

)lyam:
Heti óraszám : V izsgaform a:

elmélet: gyakorlat:
3 2 iszigorlat
3 2 szigorlat

*) Orosz nyelvből a  II. évfolyam végéig, utóvizsga időszak előtt köteles a 
hallgató kollokválni.
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Gyógyszer- és m éregtan 3 1 szigorlat
Belgyógyászat 3 1 —
Fogászati pathologist 2 — kollokvium
Konzerváló fogászat 1 3 —
Érzéstelenítés és fog. seb. 1 3 —
Fogászati röntgen 1 2 kollokvium
Fogpótlástan 2 4 —
Filozófia 2 — kollokvium
Idegen nyelv 2

23
41

Négy heti kórházi gyakorlat (belgyógyászat).

IV. évfolyam:

18

Tantárgyak: Heti
elmélet:

óraszám:
gyakorlat:

Vizsgaforma:

Sebészet 2 1 szigorlat
Belgyógyászat (fertőző betegségek) 2 1 szigorlat-
K onzerváló fogászat — 4 —
Tantárgyak: Heti óraszám: Vizsgaforma:
Fogászati sebészet 1 3 szigorlat
Fogpótlástan 2 4 —
G yerm ekfogászat 1 1 szigorlat
Parodontologia- szájbetegségek 2 4 kollokvium
Táplálkozástan 1 — kollokvium
O rthodontia 2 2 —
Filozófia 2 — kollokvium
Idegen nyelv**) 2 —

17 20
37

V. évfolyam:

kollokvium

T antárgyak: H eti óraszám: 
elm élet: gyakorlat:

V izsgaform a

Közegészség- és já rvány tan 2 — —
Egészségügyi szervezés 1 — —
Szájsebészet és traum atológia 2 3 szigorlat
Konzerváló fogászat — 8 szigorlat
Fogpótlástan 2 4 szigorlat
Parodontologia-szájbetegségek 1 3 szigorlat
O rthodontia 2 4 szigorlat
K linikai fogászat 2 — —
Szülészet 2

14
36

Államvizsga: 1. közegészségtan-járványtan,
2. egészségügyi szervezés,
3. igazságügyi fogorvostan,
4. klinikai fogászat.
5. filozófia.

22

**) A hallgato tt m ásodik idegennyelvből a IV. évfolyam  végéig, az utó
vizsga időszak előtt, köteles a  hallgató kollokválni.
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2. Kötelező tantárgyak

I. évfolyam:
Orvosi fizika. Elm élet heti 2 óra: péntek  8.00—9.35. Orvosi fizikai Intézel.

T ü RCHANYI GYÖRGY mb. előadó.
Orvosi fizika gyakorlatok: heti 2 ó ra az intézet gyakorló term eiben.

H /l, H/3', H/4 csoport: kedd 8.00—9.40,
H/2 csoport: kedd  15.00—16.45.

Orvosi kémia. Elm élet heti 4 óra, hétfőn 10.10—11.45, szerda 10.10— 11.45. 
ELTE (Ságvári-terem ben).

Dr. STRAUB F. BRÚNÓ egyetemi tanár.
Orvosi kémia gyakorlatok: heti 4 óra az intézet gyakorló term eiben.

H /l csoport: kedd 15.30— 18.50,
H/2, H/3, H/4 csoport: csütörtök 11.15—14.35.

Orvosi biológia. Elm élet heti 2 óra, csütörtök 9.10—10.45. Szövet- és Fejlő
déstani Intézet.

Dr. KISZELY GYÖRGY egyetemi docens.
Orvosi biológia gyakorlatok: heti 2 óra a Szövet- és Fejlődéstani Intézet 

gyakorló term eiben.
H /l, H/2 csoport: hétfő 17.00— 18.40,
H/3, H/4 csoport: kedd 15.30—17.10.

Anatómia. Elm élet heti 3 óra, hétfő 12.15— 13.50, kedd 12.10—13,20 A na
tóm iai Intézet.

Dr. DONÁTH TIBOR egyetemi docens.
Anatómia gyakorlatok: heti 4 ó ra az intézet gyakorló term eiben.

H /l. 2, 3, 4. csoport: kedd  10.10— 11.55,
H /l, 2, 3, 4. csoport: pén tek  10.05— 11.50.

Szövet- és fejlődéstan. Elm élet heti 3 óra, szerda 12.15—13.25, péntek
12.00—13.10. Szövet- és fejlődéstani Intézet.

Dr. SZABÓ ZOLTÁN egyetemi docens.
Szövet- és fejlődéstan gyakorlatok: heti 2 óra az intézet gyakorló te r

m eiben. .
H /l, H/2 csoport: szerda 14.45— 16.25,
H/3, H/4 csoport: szerda 16.30—18.10.

Filozófia. Heti 3 óra. E lőadás szerda 8.05—9.40, csütörtök 8.00—8.45. Sze
m inárium  péntek  14.40—17.10. Szem inárium i h é ten  n incs előadás. 
Később m eghatározandó helyen.

Dr. SÁNDOR PÁL egyetemi tanár.
Orosz nyelv. H eti 2 óra: csütörtök 15.45—17.25. Később m eghatározandó 

helyen.
Dr. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.

Testnevelés. H eti 1 óra; kéthetenként 2 óra felváltva fé rfi- és nőhallgatók 
szám ára. Testnevelési Tanszék. H étfő 8.00—9.40.

FARKAS PÁL tanszékvezető testnevelő tanár.
Latin nyelv. Heti 1 órában  azok szám ára, ak ik  a középiskolában nem  ta 

nu ltak  latin t. Kénőbb m eghatározandó helyen és időben.
Dr. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.

II. évfolyam:
Élettan. Elm élet heti 4 óra, hétfő 12.05—13.40, pén tek  11.30—13.05. É let

tan i Intézet.
Dr. BÁLINT PÉTER egyetemi tanár.



Élettan gyakorlatok: heti 4 ó ra  az in tézet gyakorló term eiben.
H /l, 2, 3, 4. csoport: pén tek  13.10—14.00,
H/3, H/4. csoport: hétfő 9.05—11.35,
H /l, H/2. csoport: kedd  8.45—11.15.

Biokémia. Elm élet heti 2 óra: szerda 10.10—11.45. Biokém iai Intézet.
Dr. SZÉKESSY YILMOSNE egyetem i tanár.

Biokémiai gyakorlatok: heti 1 óra az in tézet gyakorló term eiben, kéthe
ten k én t felváltva. H étfő 15.00—16.45.

Mikrobiológia és parazitológia. Elm élet heti 3 óra: kedd 11.30—12.40, pén
tek  9.55—11.05. M ikrobiológiai Intézet.

Dr. FŰZI MIKLÓS mb. előadó.
Mikrobiológia és parazitológia gyakorlatok: heti 3 óra az intézet gyakorló 

term eiben.
H 3, H/4 csoport: kedd  8.45— 11.15,
H /l, H/2 csoport: csütörtök 9.00—11.30.

Odontotechnologia. Elm élet heti 1 óra, kedd  7.45—8.30. II. sz. Szemészeti 
K linika.

Dr. FÖLDVÁRI IMRE egyetemi docens.
Odontotechnologia gyakorlatok: heti 5 ó ra a  Fogászati K lin ika gyakorló 

helyiségeiben.
H /l, H/2 csoport: hétfő 7.30—11.40,
H/3, H/4 csoport: csütörtök 7.30— 11.40.

Konzerváló fogászati propedeutika. Elm élet heti 2 óra, szerda 13.40—14.25,
csütörtök 11.50—12.35. Fogászati K linika.

Dr. ZÁRAY ERVIN egyetemi docens.
Konzerváló fogászati propedeutika gyakorlatok: heti 4 óra a Fogászati

K lin ika gyakorló helyiségeiben.
H /l, H/2 csoport: szerda 8.00—9.45,
H/3, H/4 csoport: szerda 11.50—13.30,
H/3, H/4 csoport: csütörtök 12.45—14.30,
H /l, H/2 csoport: pén tek  8.00—9.40.

Orosz nyelv. H eti 2 óra, később m eghatározandó helyen.
H/3, H/4 csoport: szerda 8.00—9.45,
H /l, H/2 csoport: szerda 11.50—13.30.

Dr. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.
Testnevelés. Heti 1 óra, kedd 13.C01—14.40, kéthetenként felváltva férfi- és 

nőhallgatók szám ára. Testnevelési Tanszék.
FARKAS PÁL tanszékvezető testnevelő tanár.

III. évfolyam:
Kórélettan. Elm élet heti 3 óra, szerda 16.10— 16.55 és pén tek  7.30'—9.00. 

K órélettani Intézet.
Dr. KEMÉNY TIBOR mb. előadó.

Kórélettan gyakorlatok: heti 2 óra az in tézet gyakorló term eiben.
H /l, H/2 csoport: kedd 15.30—17.10,
H/3 csoport: szerda 10.15—11.55,
H/4 csoport: kedd  15.30—17.10.

Kórbonctan. Elm élet heti 3 óra, hétfő 12.45— 14.20, szerda 13.30—14.15. I. sz. 
K órbonctani és K ísérleti R ákkutató  Intézet.

Dr. BALÖ JÓZSEF egyetem i tanár.
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Kórbonetan gyakorlatok: heti 2 ó ra az intézet gyakorló term eiben.
H/3, H/4 csoport: hétfő 8.00—0.40,
H /l, И 2  csoport: csütörtök 6.00—9.40.

Gyógyszer- és méregtan. Elm élet heti 3 óra, hétfő 15.20—16.55 és szerda 
15.20—16.05. Gyógyszertani Intézet.

Dr. KNOLL JÓZSEF egyetem i docens.
Gyógyszer- és méregtan gyakorlatok: heti 1 óra az intézet gyakorló te r 

meiben.
H /l csoport: szerda 9.20—10.10,
H/2 csoport: szerda 10.30'—11.2Ó,
H/3 csoport: csütörtök 11.00— 11.50,
H/4 csoport: csütörtök 9.55'—10.45.

Belgyógyászat. Elm élet heti 3 óra, kedd 12.00—13.35 és péntek 13.00—13.45. 
Fogászati Klinika.

Dr. SZŐKE ANTAL egyetem i docens.
Belgyógyászat gyakorlatok: heti 1 óra a II. sz. Belgyógyászati K linika 

gyakorló term eiben.
H/2, H/3 csoport: szerda 12.00'—12.50,
H /l csoport: péntek  9.20—10.10,
H/4 csoport: pén tek  9.20—10.10.

Fogászati pathologia. E lm élet heti 2 óra, kedd  11.10—11.55 és péntek 
13.50—14.35. Fogászati Klinika.

Dr. BOROS SÁNDOR egyetemi docens.
Konzerváló fogászat. Elm élet heti 1 óra. kedd 13.45—14.30. Fogászati K li

nika.
Dr. ZÁRAY ERVIN egyetemi docens.

Fogpótlástan. Elm élet heti 2 óra, kedd  8.20—9.55. Fogászati K linika.
Dr. MOLNÁR LÁSZLÓ egyetemi docens.

Fogpótlástan és konzerváló fogászat gyakorlatok: heti 7 óra a Fogászati 
K lin ika gyakorló helyiségeiben.
H /l csoport: hétfő 
H/2 csoport: hétfő 
H /l csoport: szerda 
H '2 csoport: szerda 
H/3 csoport: csütörtök 
H/4 csoport: csütörtök 
H/2 csoport: péntek 
H/3 csoport: szombat 
H/4 csoport: szombat

7.45— 10.40,
10.45— 12.35.
10.25—13.20,
7.50— 10.20.
7.30—  10.50, 

11.00—14.20.
9.15—10.45,

10.30—  13.00, 
8.00—10.30.

Érzéstelenítés és fogászati sebészet. Elm élet heti 1 óra. kedd 7.30—8.15. 
Fogászati K linika.

Dr. SZOKOLOCZY SYLLAiBA BÉLA egyetemi docens.
Érzéstelenítés és fogászati sebészet gyakorlatok: heti 3 óra a  Fogászati 

K lin ika gyakorló helyiségeiben.
H/3 csoport: hétfő 10.05—12.35,
H/4 csoport: szerda 9.00—11.30,
H /l csoport: csütörtök 10.00—12.30,
H/2 csoport: szombat 9.20— 12.00.

Fogászati röntgen. Elm élet heti 1 óra, kedd  10.00—10.45. Fogászati K linika. 
Dr. FERENCZY KÁROLY egyetem i docens.

Fogászati röntgen gyakorlatok: heti 2 ó ra a  Fogászati K linika tanterm eiben. 
H/4 csoport: hétfő 10.05—11.45,
H/3 csoport: szerda 8.20—10.00,
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H\2 csoport: csütörtök 12.00— 13.40,
H /l csoport: szombat 10.00—11.40.

Filozófia. Heti 2 óra. Előadás pén tek  11.05—12.40. Szem inárium  H /l és 2. 
csoportnak csütörtök 15.00—16.40, H/3 és 4. csoportnak péntek  
15.40—17.20. Szem inárium i héten nincs előadás. Később m eghatá
rozandó helyen.

Dr. SÁNDOR PÁL egyetemi tanár.
Idegen nyelv. Heti 2 óra, később m eghatározandó helyen.

H /l csoport: hétfő 10.50—12.30,
H'4 csoport: szerda 11.40—13.20,
H/2 csoport: csütörtök 10.00—11.40.
H'3 csoport: pén tek  9.10—10.50.

Dr. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.
Jú lius vagy augusztus hónapban négy heti kórházi gyakorla t (bel
gyógyászat).

IV. évfolyam:
Általános sebészet. Elm élet heti 2 óra, péntek  12.40—14.15. II. sz. Sebészeti 

Klinika.
Dr. HORÁNYI JÁNOS egyetemi docens.

Általános sebészet gyakorlatok: heti 1 óra a  XI. sz. Sebészeti K lin ika gya
korló helyiségeiben. G 'l csoport: hétfő 8.30—9.20. G/2 csoport: pén
tek  8.00—8.50.

Belgyógyászat. Elmélet, heti 2 óra. kedd 12.00—13.35. Fogászati Klinika.
Dr. SZŐKE ANTAL egyetem i docens.

Belgyógyászat gyakorlatok: heti 1 ó ra a II. sz. Belgyógyászati K linika gya
korló helyiségeiben.
G 'l és G/2 csoport: csütörtök 12.50—13.40.

Fogászati sebészet. Elm élet heti 1 óra, hétfő <7.3'0—8.15. Fogászati K linika.
Dr. SZOKOLÖCZY SYLLABA BÉLA egyetemi docens. 

Fogászati sebészet gyakorlatok: heti 3 óra a Fogászati K linika gyakorló
helyiségeiben.
G'2 csoport: kedd 9.15— 11.45,
G 'l csoport: péntek  9.55— 12.2S.

Fogpótlástan. Elm élet heti 2 óra. szerda 7.30—8.15 és csütörtök 10.10—10.55. 
Fogászati Klinika.

Dr. MOLNÁR LÁSZLÓ egyetemi docens.
Fogpótlástan és konzerváló fogászat gyakorlatok: heti 8 óra a Fogászati

K linika gyakorló helyiségeiben.
G/2 csoport: hétfő 8.20— 11.30.
G 'l csoport: szerda 8.20—11.40.
G/2 csoport: péntek  10.41-i—12.25.
G 'l  csoport: szombat 7.50—11.10.
G'2 csoport: szombat 11.10—13.00.

Gyermekfogászat, Elm élet heti 1 óra. kedd 8.00—8.45. I. sz. K órbonctani 
Intézet, fogászati tanterem .

Dr. TÓTH PÁL egyetemi docens.
Gyermekfogászat gyakorlatok: heti 1 óra a Fogászati K linika gyakorló h e

lyiségeiben. G 'l csoport: kedd 9.00—9.50, G/2 csoport: szerda 8.40— 
9.30.

Parodontologia-szájbetegségek. Elm élet heti 3 óra, szerda 11.50—13.25. Fo
gászati K linika.

Dr. SUGÁR LÁSZLÓ egyetemi docens.
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Parodontologai-szájbetegség gyakorlatok: heti 4 ó ra a Fogászati K linika 
gyakorló helyiségeiben. G /l csoport: hétfő 9.35—11.45, G/2 csoport: 
szerda 10.00—11.40, G /l csoport: csütörtök 8.20—10.00, G/2 csoport: 
pén tek  9.00—10.40.

Táplálkozástan. Elm élet heti 1 óra, csütörtök 7.30—8.15. I. sz. K órbonctani 
Intézet, fogászati tanterem .

Dr. FEKETE LÁSZLÓ mb. előadó.
Orthodontia. Elm élet heti 2 óra, csütörtök 11.05i—12.40. I. sz. K órbonctani 

Intézet fogászati tanterem .
Dr. Nagy LÁSZLÓ egyetem i docens.

Orthodontia gyakorlatok: heti 2 ó ra a Fogászati K lin ika gyakorló helyi
ségeiben. G /l csoport: kedd 10.10—11.50, G/2 csoport: csütörtök 
8 . 20— 10 . 00 .

Filozófia. H eti 2 óra. Előadás hétfő 12.00—13.35. Szem inárium  hétfő 15.00— 
16.40. Szem inárium i héten  nincs előadás. Később m eghatározandó 
helyen,

Dr. SÁNDOR PÁL egyetem i tanár.
Idegen nyelv. Heti 2 óra, G /l csoport: pén tek  8.05—̂9.45, G/2 csoport: 

szom bat 9,30—11.10. Később m eghatározandó helyen.
Dr. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.

Jú lius vagy augusztus hónapban négy heti szájsebészeti és fogászati 
kötelező kórházi gyakorlat.

V. évfolyam:
Közegészségtan-járványtan. Elm élet heti 2 óra, szerda 9.15—10.00 és pén

tek  9.15— 10.00. I. sz. K órbonctani Intézet, fogászati tanterem .
Dr. MOLNÁR VILMOS egyetem i docens.

Egészségügyi szervezés. Elm élet heti 1 óra, szerda 8.25—9.10. I. sz. K ór
bonctani Intézet, fogászati tanterem .

Dr. BÉKY JÓZSEF mb. előadó.
Szájsebészet és traumatológia. Elm élet heti 2 óra, hétfő 9.15—10.00 és pén-

12.00—12.45. Fogászati Klinika.
Dr. SKALOUD FERENC egyetemi docens.

Szájsebészet és traumatológia gyakorlatok: heti 3 óra a  Fogászati K linika 
gyakorló helyiségeiben. G /l csoport: kedd 8.30—11.00, G/2 csoport 
csütörtök 7.3Э—10.05.

Fogpótlástan. Elm élet heti 2 óra, szerda 7.30—8.15és csütörtök 10.10—10.55. 
Fogászati Klinika.

Dr. MOLNÁR LÁSZLÓ egyetemi docens.
Fogpótlástan és konzerváló fogászat gyakorlatok: heti 12 óra a Fogászati 

K linika gyakorló helyiségeiben. G /l csoport: hétfő 11.30—14.00, G/l 
csoport: kedd  11.10—13.40, G/2 csoport: kedd  8.30—10.40, G/21 cso
port: szerda 11.50—14.20. G/2 csoport: csütörtök 11.00—13.50, G /l 
csoport: csütörtök 7.®5>—10.05, G /l csoport: szombat 8.00—10.30, G/2 
csoport: szombat 10.30—13.00.

Parodontologia-Szájbetegségek. Elm élet heti 1 óra, hétfő 8.25i—0.10. Fogá
szati klinika.

Dr. SUGÁR LÁSZLÓ egyetem i docens.
Parodontologia-szájbetegség gyakorlatok: heti 3 óra a Fogászati K linika 

gyakorló helyiségeiben. G/2 csoport: kedd 10.50—13.20, G 'l csoport: 
csütörtök 11.00—13.30.
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Orthodontia. Elm élet heti 2 óra, péntek  10.1'5—11.50. Fogászati K linika.
Dr. NAGY LÁSZLÓ egyetem i docens.

Orthodontia gyakorlatok: heti 4 óra a Fogászati K linika gyakorló helyi
ségeiben. G/2 csoport: hétfő 11.30—13.10, G /l csoport: szerda 11.50— 
13.30, G/2 csoport: pén tek  12.55—14.35, G /l csoport: szom bat 10.40— 
12.20. * 6

Klinikai fogászat. Elm élet heti 2 óra, szerda 10.10—11.46. Fogászati K li
nika.

Dr. BALOGH KÁROLY egyetem i tanár.
Szülészet. Elm élet heti 2 óra, hétfő 10.16— 11.00 és kedd 7.35—8.20. I. sz. 

Női K linika.
Dr. HORTOBÁGYI BÉLA mb. előadó.

Államvizsga tárgyai: 1. közegészségtan-járvány tan,
2. egészségügyi szervezés,
3. igazságügyi fogorvostan,
4. k lin ikai fogászat,
5. filozófia.

3. Nem kötelező tárgyak
A fogászat története heti 1 óra. Fogászati K linikán, később m eghatáro

zandó időben.
Dr. HUSZÁR GYÖRGY egyetem i docens.

Az idegrendszer morphologiája, különös tekintettel a fogorvosi gyakor
latban szerepet játszó morphologiai problémákra. Heti 1 óra. Szö
vettan i Intézetben. K edden 17.00— 18.00.

Dr. SZABÓ ZOLTÁN egyetemi docens.
A szájüreg finomabb macro- és microscopos anatómiája. Heti 1 óra. Az 

A natóm iai Intézetben, később m eghatározandó időben.
Dr. DONÄTH TIBOR egyetemi docens.
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C) GYÓGYSZERÉSZI KAR

1. A gyógyszerészképzés tanterve és vizsgarendje 
az 1958/59. tanév II. félévében

I. évfolyam:
Tantárgyak: Heti órasizám: Vizsgaforma:

elm élet: gyakorlat
Alt. és szervetlen kém ia 9 — szigorlat
K valitatív  kém iai analízis 3 9 kollokvium
Fizika 2 3 szigorlat
N övénytan 3 4 szigorlat
Politikai gazdaságtan 2 — kollokvium
Orosz nyelv __ 2 —
Testnevelés —. 1 —

15 19
• 34

L atin  nyelv heti 1 órában azok szám ára, akik  a közéoiskolában la tin t
nem  tanultak .

II. éyfolyam:
T antárgyak: H eti óraszám: Vizsgaforma:

elmélet:: gyakorlat
K van titatív  kém iai analízis 2 8 szigorlat
Szerves kém ia 4 4 szigorlat
Fizikai kém ia __ 0 —
Biológia 2 — szigorlat
Funkcionális anatóm ia 2 1 —
Filozófia 2 — kollokvium
Orosz nyelv* — 2 kollokvium
Testnevelés — 1 —

12 22
34

A nyári szünetben 3 hét kötelező gyógyszertári gyakorlat.

III. évfolyam:
Tantárgyak: Heti óraszám : Vizsgaforma:

elmélet: gyakorlat
Gyógyszerészi kém ia 4 6 kollokvium
Gyógyszerészeti technoi, (receptura) 3 3 szigorlat

* Orosz nyelvből а II. évfolyam végéig, utóvizsga időszak előtt, köteles 
a hallgató kollokválni.
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Gyógynövény és drogism eret 3 4 szigorlat
Mikrobiológia 2 1 kollokvium
Elsősegélynyújtás — 
Filozófia 2

2
kollokvium

Idegennyelv — 2 —
14 18

32
A nyári szünetben 4 hét kötelező gyógyszertári gyakorlat.

IV. évfolyam:
Tantárgyak: Heti

elm élet
óraszám:
: gyakorlat

Vizsgaforma

Gyógyszerészeti techn. (galenikumok) 3 1 9 szigorlat
Gyógyszertan 3 1 szigorlat
Közegészségtan 3 3 szigorlat
Gyógyszerügyi szervezés 
Gyógyszerek és gyógyszerkészímények

2 szigorlat

ellenőrzése 2 — kollokvium
Filozófia 2 — kollokvium
Idegennyelv** — 2 kollokvium
Gyógyszertári gyakorlat

15
4

19
34

Államvizsga előtt 6 hónap kötelező gyógyszertári gyakorlat.

Államvizsga: 1. Á ltalános gyógyszerészi ism eretek.
2. Politikai gazdaságtan.

2. Kötelező tantárgyak

I. évfolyam:
Szervetlen kémia. Elm élet heti 5 óra: hétfő 9.00—10.45 csütörtök 9.00— 

10.45, péntek  9.00—9.45. Az előadás helye: Szervetlen és A nalitikai 
Kém iai In tézet tanterm e. V ili., M úzeum k ö rú t 4T>.

Dr. SCHULEK EbEM ftR egyetem i tanár.
Kvalitatív kémiai analízis. Elm élet heti 3 óra: hétfő  11.00—12.45. péntek

8.00—8.45. Az előadás helye: Szervetlen és A nalitikai Kémiai In tézet 
tanterm e, VIII.. M úzeum körú t 40э.

Dr. LASZLOVSZKY JÓZSEF mb. előadó.
Kvalitatív kémiai gyakorlatok: heti 9 óra.

А/l,  A/2. csoport: szerda 13.1®—17.55, csütörtök 15.00—18.40.
В/ l ,  B/2. csoport: szerda 8.00—12.40, csütörtök 11.00—14.40.
C/l, C'2. csoport: kedd 15.20—19.00, pén tek  10.00—14.40.
D /l, D/2. csoport: hétfő 14.00—18.40. pén tek  15.00—18.40.
A gyakorlatok helye: VIII.. Múzeum kö rú t 4/b.

Fizika. "Elmélet heti 2 óra: kedd 8.15—9.55. Az előadás helye: Orvosi Fi
zikai Intézet tanterm e. VII'I.. Puskin  u. 9.

TAMÁS GYULA egyetemi docens.

** A hallgatók m ásodik idegennyelvbőí a IV. évfolyam végéig, az u tó 
vizsga időszak e lő tt kötelesek kollokválni.
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Fizikai gyakorlatok: heti 3 óra, az intézet gyakorló term eiben.
АУ1, В /l, B/2. csoport: hétfő 14.15*—li7.0O.
АУ2, D /l, D/2. csoport: szerda 9.15'—12.00.
C /l, C/2. csoport: csütörtök 14.00—16.45,

Növénytan. Elm élet heti 3 óra: kedd  10.10—11.50, csütörtök 8.00—8.45. Az 
előadás helye: A lkalm azott N övénytani és Szövetfejlődéstani In té
zet tanterm e, VIII., M úzeum k ö rú t 4/a.

Dr. SÁRKÁNY SÁNDOR egyetem i tanár.
Növénytan gyakorlatok: heti 4 óra, az in tézet gyakorló term eiben.

А/l.  csoport: pén tek  10.00—Í3.40.
A/2. csoport: hétfő 14.00—17.40.
В/l. csoport: kedd 15.10—18.50.
B/2. csoport: pén tek  14.00—17.40.
C/l. csoport: szerda 13.151—16.55.
C/2. csoport: szerda 8.20—12.00.
D /l. csoport: csütörtök 15.00— 18.40.
D/2. csoport: csütörtök 11.00—14.40.

Politikai gazdaságtan. Heti 2 óra: kedd 12.10—13.50. Az előadás helye: 
Gyógynövény és Drogism ereti In tézet tanterm e. V ili., Üllői ú t 26.
III. em.

Dr. SÁNDOR PÁL egyetemi tanár.
Orosz nyelv. H eti 2 óra, csoportonként később m egállapítandó időben.

Dr. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.
Testnevelés: heti 1 óra.

FARKAS PÁL tanszékvezető, testnevelő tanár.
Latin nyelv: heti 1 ó rában azok szám ára, ak ik  a  középiskolában nem  ta 

nu ltak  latint.
Dr. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.

II. évfolyam:
Kvantitatív kémiai analízis. Elm élet heti 2 óra: szerda 10.15—12.00. Az 

előadás helye: Szervetlen és A nalitikai Kém iai In tézet tanterm e, 
VIII., M úzeum körú t 4i/b.

Dr. SCHULEK ELEMÉR egyetemi tanár.
Kvantitatív kémiai analizis gyakorlatok: heti 8 óra, az intézet gyakorló 

termjeiben.
A 4 , A/2. csoport: hétfő 8.00—11.40, csütörtök 15.00'—18.40.
В/l, B/2. csoport: kedd 15.00—18.40, pén tek  10.10—13.50.
C/l, C/2. csoport: csütörtök 10.10—13.50, pén tek  15.00—18.40.
D /l, D/2. csoport: hétfő 14.00—17.40, szerda 13.30—17.10.

Szerves kémia. Elm élet heti 4 óra: kedd 8.00—9.40, csütörtök 8.55—9.45, 
péntek  9.051—9.50, Az előadás helye: Gyógyszerészeti In tézet ta n 
term e, IX., Hőgyes E. u. 7.

Dr. CLAUDER OTTÓ egyetemi tanár.
Szerves kémia gyakorlatok: heti 4 óra, az intézet gyakorló term eiben.

А/l, A/2. csoport: hétfő 13.00—16.40.
В/l,  B/2. csoport: hétfő 8.00—11.40.
C/l, C/2. csoport: csütörtök 15.00—18.40.
D /l, D/2. csoport: csütörtök 10.00—13.40.

Fizikai kémiai gyakorlati előkészítő: heti 1 óra: pén tek  8.00—8.45. A z elő
készítő helye: Vilii., Puskip u. 13. F. ép. fszt. tanterem .

KISS LÁSZLÓ mb. előadó.
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Fizikai kémiai gyakorlatok: heti © óra, az intézet gyakorló term eiben.
А/l, A'2. csoport: pén tek  10.10— 14.50.
В /l,  B/2. csoport: csütörtök 13.10—17.50.
C /l, C/2. csoport: hétfő 14.00—18.40.
D /l, D/2. csoport: kedd  14.40—10.20.
A, B. vegyes csoport szerda 13.20—18.00.
C, D. vegyes csoport hétfő 8.00—12.40.

Biológia. Elm élet heti 2 óra: szerda 8.00—9.45. Az előadás helye: Szövet- 
és Fejlődéstani In tézet tanterm e, IX., Tűzoltó u. 53.

Dr. KISZELY GYÖRGY egyetem i docens.
Funkcionális anatómia. Elm élet heti 2 óra: kedd 11.55—13.35. Az előadás 

hülye: É lettani In tézet tanterm e, VIII., P uskin  u. 9.
Dr. HÁRSING LÁSZLÖ egyetem i docens.

Funkcionális anatómiai gyakorlat: heti 1 óra, az intézet gyakorló term ei
ben.
A, C. csoport: kedd 15.00—17.45.
B, D. csoport: péntek  15.00—17.45.
A gyakorlatok három  hetenként, 3 órában kerü lnek  m egtartásra. 

Filozófia: heti 2 óra: kedd 9.50— 11.30. Az előadás helye: Gyógynövény és 
Drogism ereti In tézet tanterm e, VIII., Üllői ú t 26. III. em.

Dr. SÁNDOR PÁL egyetem i tanár.
Orosz nyelv. Heti 2 óra: csoportonként később m egállapítandó időben.

Dr. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.
Testnevelés. Heti 1 óra.

FARKAS PÁL tanszékvezető, testnevelő tanár.

III. évfolyam:
Gyógyszerészi kémia. Elm élet heti 4 óra: kedd 11.10—11.55, szerda 8.00— 

8.45, csütörtök 8.00—8.45, péntek  9.СО—9.45. АУ. előadás heíye: 
Gyógyszertani Intézet tanterm e, VIII., Üllői ú t 26.

Dr. VÉGH ANTAL egyetemi tanár.
Gyógyszerészi kémiai gyakorlati előkészítő: heti 1 óra: pén tek  11.00—11.45.

Az előkészítő helye: Gyógynövény és Drogism ereti In tézet ta n te r
me, VIII., Üllői ú t 26.

Gyógyszerészi kémiai gyakorlatok: heti 5 óra. az intézet gyakorló te rm ei
ben, VIII., P uskin  u. 13.
A/1, A'2. csoport: kedd 13.30—18.10.
ВЛ, B/2. csoport: szerda 13.00—17.40.
C /l, C/2. csoport: hétfő 9.00—13.40.

Gyógyszerészeti technológia (receptura). Elm élet heti 3 óra: kedd 10.10— 
10.55, péntek  12.00— 13.40. Az előadás helye: Gyógyszerészeti Intézet 
tanterm e, IX., Hőgyes E. u. 7.

Dr. CSIPKE ZOLTÁN egyetem i docens.
Gyógyszerészeti technológia (recptura) gyakorlatok: heti 3 óra, az intézet 

gyakorló term eiben.
АЛ, A'2. csoport: hétfő 11.00—13.45.
ВЛ, B/2. csoport: hétfő 8.00—10.45.
C /l, C/2. csoport: hétfő 15.00-—17.45.

Gyógynövény és drogismeret. Elm élet h e ti 3 óra: szerda 9.00—9.45, csü
tö rtök  8.5'5!—9.40, péntek  10.00—10.45. Az előadás helye: Gyógy
növény és Drogism ereti Intézet tanterm e, VIII., Üllői ú t 26.

Dr. HALMAI JÁNOS egyetemi tanár.
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Gyógynövény és drogismeret gyakorlat: heti 4 óra, az  intézet gyakorló 
Ürm eiben.
А/l, A/2. csoport: szerdia 13.00'—16.413.
В /l, B/2. csoport: hétfő 13.00-—16.45.
C/l, C/2. csoport: kedd 13.3'ff—17.15.

Mikrobiológia. Heti 2 óra: csütörtök 1,2.00— 13.40. Az előadás helye: Gyógy
szerészeti Intézet tanterm e, IX., Hőgyes E. u. 7.

Dr. FAZEKAS LÁSZLÓ egyetemi docens.
Mikrobiológia gyakorlatok: heti 1 óra, az in tézet gyakorló term eiben, (ké

sőbb m egállapítandó időben.
Elsősegélynyújtás. Heti 2 óra gyakorlat.

А/l, A/2, В 1. csoport: kedd 8.00—9.30.
B/2, C /l, C/2. csoport: szerda 10.15—11.45.
A gyakorlatok helye: Országos M entőszolgálat tanterm e. V., M arkó
u. 22.

Dr. OROVECZ BÉLA mb. előadó.
Filozófia. Heti 2 óra: csütörtök 10.00—11.40. Az előadás helye: Gyógynö

vény és Drogism ereti Intézet tantermié, VIEL, Üllői ú t 26.
Dr. SÁNDOR PÁL egyetemi tanár.

Idegen nyelv. Heti 2 óra. csoportonként később m egállapítandó időben. 
Dr. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.

IV. évfolyam:
Gyógyszerészeti technológia (galenikumok). Elm élet heti 3 óra: hétfő

10.00— 10.45, szerda 11.00—11.45, csütörtök 11.00—11.45. Az előadás 
helye: Gyógyszerészeti Intézet tanterm e, IX., Hőgyes E. u. 7.

Dr. MOZSONYI SÁNDOR egyetemi tanár.
Gyógyszerészeti technológia előkészítő. Heti 1 óra: pén tek  11.00—11.45. Az 

előkészítő az intézet tanterm ében.
Gyógyszerészeti technológia gyakorlatok: heti 9 óra, az intézet gyakorló 

term eiben.
АЛ, A/2. csoport: szerda 13.15—16.00, csütörtök 14.1&—17.00, pén
tek  8.00—10.45.
В/l, B/2. csoport: hétfő 11.00—13.45, hétfő 15.00—17.45, csütörtök
8.00— 10.45.
C /l, C/2. csoport: csütörtök 8.00—10.45, csütörtök 14.15,—17.00, pén
tek 8.00—10.45.

Gyógyszertan. Elm élet heti 3 óra: kedd  9.00—9.4®, pén tek  12.00— 13.40. Az 
előadás helye: Gyógyszertani In tézet tanterm e, VIII., Üllői ú t 26. 

Dr. FRITZ GUSZTÁV mb. előadó.
Gyógyszertan gyakorlatok: heti 1 óra, az intézet gyakorló term eiben. A 

gyakorla t két hetenként 2 órában k erü l .megtartásra.
AT, A/2. csoport: hétfő 15.00—16.45.
BT, B/2. csoport: k edd  14.20—16.00.
C /l, C/2. csoport: hétfő 15.00—16.45.

Közegészségtan. Elm élet heti 3 óra: kedd 8.00—8.45, szerda 8.00—8.45, csü
törtök  12.00—12.45. Az előadás helye: Gyógynövény és Drogismereti 
Intézet tanterm e, VIII., Üllői ú t 26.

Dr. MELLY JÓZSEF egyetemi tanár.
Közegészségtani gyakorlatok: heti 3 óra, az intézet gyakorló term eiben. 

AT, A 2. csoport: csütörtök 8.00—10.45.
BT, B/2. csoport: pén tek  8.СО—10.45.
CT, C'2. csoport: hétfő 11.00—13.4®.
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Gyógyszerügyi szervezés. Elm élet heti 2 óra: hétfő 8.00—9.45. Az előadás 
helye: Gyógyszertani In tézet tanterm e, VIII.. Üllői ú t 26.

LÄZAR JENŐ mb. előadó.
Gyógyszerek és gyógyszerkészítmények ellenőrzése. Elm élet heti 2 óra: 

kedd 10.15—12.00. Az előadás helye: Szervetlen és A nalitikai Kémiai 
Intézet tan term e, VIII., M úzeum körút 4/b.

Dr. SCHULEK ELEMÉR egyetemi tanár.
Filozófia. H eti 2 óra: szerda 9.00—10.40.

Dr. SÁNDOR PÁL egyetem i tanár.
Idegen nyelv. Heti 2 óra, csoportonként teéaőbb m egállapítandó időben. 

Dr. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.

3. Nem kötelező tantárgyak
Fejezetek a gyógyszerészeti technológiából. Heti 1 óra. A IV. éves gyógy

szerészhallgatók számára.
Dr. KEDVESSY GYÖRGY egyetemi docens.

Testápoló készítmények és alapanyagok. Heti 1 óra. A IV. éves gyógy
szerészhallgatók számára.

Dr. NÉMEDY IMRE egyetemi docens.

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem 
Természettudományi Karának nem kötelező előadásaiból

Gyógyszeranalitikai gyakorlatok. H eti 6 óra. A IV. éves gyógyszerész
hallgatók szám ára. A gyakorlat csak a tanszékvezető előzetes e n 
gedélye alap ján  vehető fel.

Dr. SCHULEK ELEMÉR egyetem i tanár.
Fizikai-kém iai analitikai mérőmódszerek. Heti 2 óra. A III. és IV. éves 

gyógyszerészhallgatók számára.
Dr. PUNGOR ERNŐ egyetemi docens.

Kromatográfiás módszerek. Heti 1 óra.
KRAUSZ IMRE mb. előadó.

Növényontogénia. Heti 2 óra. Gyógyszerészhallgatók részére. Az előadás 
csak a tanszékvezető előzetes engedélyével vehető fel.

Dr. SÁRKÁNY SÁNDOR egyetem i tanár.
Bevezetés a növényi mikrotechnikába. Heti 2 óra. Gyógyszerészhallgatók 

szám ára. Az előadá;: csak a tanszékvezető előzetes engedélyével ve
hető fel.

Dr. FRIDVALSZKY LÖRÁND mb. előadó.
Gyógyhatású szénvegyületek kémiája. III. rész (hormonok). Heti 2 óra. 

A III. és IV. éves gyógyszerészhallgatók számára.
Dr. CLAUDER OTTÖ egyetemi tanár.

ALTALANOS INTÉZKEDÉSEK ÉS JOGSZABÁLYOK
Az egyetemi tanév beosztása a Budapesti Orvostudományi

Egyetemen az 1958—59. tanév második felében.
Az Á ltalános Orvosi K aron és a Fogorvosi K aron  a II. félév 1959. 

évi jan u ár 26-án kezdődik és m ájus 9-ig tart.
A Gyógyszerészi K aron  a II. félév  1959 . évi feb ruár 2-án kezdődik 

és m ájus 15-ig tart.
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A vizsgaidőszak az Á ltalános Orvosi K aron és a Fogorvosi K aron 
1&5Э. évi m ájus l®-tól jún ius ЭО-ig ta rt,

A vizsgaidőszak a Gyógyszerészi K aron  I960, évi m ájus 22-től jú 
n ius 30-ig tart.

Az 1950/59. tanév  m ásodik felében oktatási szünnapok: m árcius 15., 
m árcius 21., április 4. és m ájus 1.

Az Á ltalános Orvosi K aron és a  Fogorvosi K aron  a  III. és IV. egye
tem i évfolyam ot követően a kötelező n yári kórházi gyakorlatok ideje: 
jú lius vagy augusztus hónap.

A Gyógyszerészi K aron a II. és III. egyetem i évfolyam ot követően 
a kötelező n yári gyógyszertári gyakorlatok ideje: jú lius vagy augusztus 
hónap.

A 171/1958. (M. K. 16.) utasítással módosított és kiegészített 
78/1957. (M. K. 14.) M. M. sz. utasítás

a nappali tagozatos egyetemi (főiskolai, akadémiai) hallgatók
tandíjáról.

A F orradalm i M unkás-Paraszt K orm ány 1.0176/1957. (IX. 1.) Korm. 
sz. határoza tában  foglalt felhatalm azás a lap ján  az érdekelt m iniszterekkel 
egyetértésben az a lább iakat rendelem  el:

1. Je len  u tasítás hatálya valam ennyi egyetem re (főiskolára, akadé
m iára) k iterjed .

Az u ta sítá st az 1957/50.-аз tanévben  az  I. és II. évfolyam hallga
tókra a  következő tanévekben pedig fokozatosan a  m agasabb évfolyamú 
hallgatókra is alkalm azni kell.

2. Az egyetem eken (főiskolákon, akadém iákon) a tand íj összege fél
évenként: 1.000 Ft.

3. Tandíjm entesek:
a) az ellenforradalom  áldozatainak gyermekei,
b) a „Népköztársasági Egyetemi és Főiskolai Ö sz tö n d íjáb an  ré 

szesülő hallgatók,
c) az 1036/1951. számú m inisztertanácsi határoza t a lap ján  a  k i

váló tanár, illetve kiváló tanító , valam in t az 1042/1954. sz. 
m inisztertanácsi határozat a lap já n  kiváló óvónő k itün tetésben  
részesült pedagógusok legalább jó rendű  gyermekei,

d) a  hazánkban tanuló  külföldi ösztöndíjas hallgatók,
e) a havi 1600 F t-o t (160 aranykoronát) meg nem  haladó  jöve

delem m el rendelkező szülők gyerm ekei, ill. a havi 1300 fo rin 
to t (130 aranykoronát) m!eg nem  haladó házastársi jövedelem 
mel rendelkező hallgatók közül azok, ak ik  nem  bukottak. 
Fenti jövedelem határokat az intézm ény vezetője, rendk ívü l 
indokolt esetben, 200 fo rin tta l felem elheti, azonban az ily- 
módon tandíjm entességben részesülő hallgatók szám a nem 
h alad h a tja  m eg a tandíjm entességben részesülő összes hall
gatók 10fl/o-át.
Osztályidegen szárm azású hallgatók közül csak a kitűnő, vagy 
jeles tanulm ányi eredm énnyel rendelkezők lehetnek tand íj- 
m entesek.

f) k itü n te te tt pedagógusok (oktatók) legalább jó rendű  gyerm ekei, 
h.a szüleik, eltartó ik  jövedelm e 4.000 F t-o t nem  halad ja  meg.

4. Tandíjkedvezm ényben részesülhetnek a  hallgatók az alábbi fel
tételek esetén:
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a) m unkás, mezőgazdasági m unkás, félp ro le tár (4 lkat. h. földig), 
tsz. tag  szuloKtol szárm ázó hallgatok és a  k itün tetésben  nem 
részesült pedagógusok (OKtatoig, valam in t a leisoak tata-i in
tézményéit aoigüzoinalt gyerm ekei — legalább jó  rendúség 
eseten — ha eltartóik, illetve hazastársuK  navi jövedelm e
1. 2.bÜ0 F t-o t (260 aranykoronát), Ш. 2.000 F t-o t <200 a ra n y 

koronát) nem  halad ja meg és legalább elégséges rendűek: 
W /o-os,

2. ha eltartó ik , Ш. házastársuk  havi jövedelm e a 2.600 F t-o t 
(260 aranykoronát), ül. 2.000 F t-o t (200 aranykoronát) ugyan 
m eghaladja, de legalább közepes rendűek: SO^o-os kedvez
m ényben reszesülnetnek.

b) dolgozó paraszt, értelm iség és alkalm azott szárm azású h a llg a 
tók, ha eltartó ik , ül: házastársuk  havi jövedelm e a 2.600 r  t-t 
(260 aranykoronát) ü l. 2.000 F t- t  (200 aranykoronát) nem  h a
ladja meg és legalább közepes rendűek: 50"/o-os kedvezm ényt 
kaphatnak.

c) A tandíjm entességben, vagy kedvezm ényben egyébként nem  
részesitnető haügatók  10°/o-ának a tan d íja  m éltánylást érdem lő 
esetekben m axim álisan  W /o erejéig  csökkenthető.

d) k itűnő ren d ű  (műszaki egyetem eken jeles rendű) hallgatók 
50‘7o-os kedvezm ényben részesülhetnek.

5. A  3i'a), c) és e) pontok a lap ján  já ró  tandíjm entesség feltételeit 
igazolni keü.

A tandíjkedvezm ény csak azok részére engedélyezhető, ak ik  azirán t 
a dékánhoz (igazgatóhoz) az 1. íe levre vonatkozóan szeptem ber 30-ig, a
II. íe lev re  vonatkozóan pedig feb ru ár 2«-ig írásbeli k é re lm it nyú jtanak  
be. A kérelem hez a  feltéte leket igazoló ok iratokat csatolni keü.

6. H a az e lta rtók  együttes jövedelm e a hav i 4.000 F t-t m eghaladja, 
a haügató  a  4. pontban  íe ltü n te te tt tandíjkedvezm ényben még az egyéb
k én t elő írt feltételek  fennállása esetén sem részesitnetó.

7. A 3., 4. és 6. pontban  fe ltü n te te tt jövedelem határok olyan ese
tekre vonatkoznak, am ikor a hallgatónak e ltarto tt testvére, ü le tve gyer
m eke nincs. M inden e lta rto tt testvér, ül. gyerm ek 400 F t-ta l (40 aran y 
koronával) növeli a  m agadott jöveohleminatart.

8. A tanulm ányi eredm ényt az utóvizsgaidőszak lezárása u tán  (az 
I. évi. első félévére az érettségi eredm énye alapján) k eü  m egáüapítani.

9. Az anyagi helyzetet igazoló hivatalos ira tokat ü le tően  az egyete
m ek (főiskolák, akadém iák) az új ösztöndíjrendszerről szóló 77/1957. (M. 
K. 14.) M. M. sz. u tasítá s  érte lm ében  kötelesek eljárn i.

10. A tandíjkedvezm ény mérteikét a dékán (igazgató) a D iákjóléti 
Bizottság jav a lla ta  a lap ján  áü a p ítja  meg. A m egállapításról, ül. a  változ
ta tásokró l jegyzőkönyvet kell készíteni. A dékán (igazgató) döntése vég
érvényes.

11. A tandíjbesorolást úgy kell végezni, hogy az a  tanév  eleji és fé l
évi statisztikai felterjesztések idejére elkészüljön. A besorolás eredm é
nyéről a hallgató t a  m egállapítást követő két héten belü l értesíten i keü.

12. A szülők (eltartók) anyagi helyzetében beáüó m inden — a ta n 
díj m egáüapítására k iha tó  — változást a  változástól szám ított 15 napon 
belül be keü  jelenteni. H a az  anyagi helyzetben olyan változás követke
zett be, am elynek következtében a haügató a korábban  élvezett ta n d íj
kedvezm ényt ré.ízben, vagy egészben elvesztette, az új jövedelem  alap ján  
m egállapított tand íja t az anyagi helyzetben bekövetkezett változást kö
vető hó első nap já tó l kell fizetni. H a a szülők (elartók) anyagi helyzetében 
olyan változás következett be, am elynek alapján  a haügató tandíjkedvez
m ényre ta r th a t igényt, a beállo tt változást a folyó egész félévi tand íjná l
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figyelem be kell venni, ha a  hallgató a változást az első félévben novem 
ber 15-ig, a m ásodik félévben április 15-ig bejelenti. Később történő b e
jelentés esetén a hallgató t a  bejelentést 'követő hó 1-étől illeti meg a m eg
felelő tandíjkedvezm ény.

13. A ta n d íja t legkésőbb a m indenkori vizsgaidőszak megkezdése 
előtt k é t hétte l kell befizetni. A tandíj ké t részletben is fizethető. Az a 
hallgató, aki ta n d íjá t nem  fizette be, vizsgára nem  bocsátható.

14. A tandíjfizetés illetékbélyeggel történik . A bélyegeket e célra 
szolgáló, a hallgató legfontosabb szem élyi ada ta it tartalm azó  űrlapba 
(füzetbe) k e ll beragasztani. Az Illetékbélyeget az egyetem, főiskola bé
lyegzőjével a beragasztás u tá n  azonnal fe lü l kell bélyegezni. A tandíj be
fizetését az indexbe be kell vezetni. Az érvény telen íte tt bélyegeket a dé
kán i h iva ta lban  '(tanulm ányi osztályon) meg kell őrizni, hogy a befizetés 
bárm ikor ellenőrizhető legyen.

15. A dékáni h iva talban  (tanulm ányi osztályon) a tand íj m egállapí
tásáró l és befizetéséről, ellenőrzésre is m indenkor alkalm as h ivatalos ny il
v án ta rtás t kell vezetni. A ny ilv án ta rtá s  összefűzött lapszám ozott és h ite 
lesíte tt könyvben vezetendő, am elyben fel kell tü n te tn i m indazon adato
kat, am elyek alap ján  az. egyes hallgatók tandíjm egállap ítása történt.

16. Az 1957/1958-as tanévben  III. vagy ennél m agasabb évfolyam ú 
hallgatók tan d íján ak  m egállapítására vonatkozóan, tanu lm ányaiknak  a 
tanulm ányi rendnek  megfelelő időben történő befejezéséig a 74/1965. (O. 
K. 17.) О. M. sz. u tasítást kell változatlanul alkalm azni.

Je len  u tasítás a közzététel nap ján  lép  hatályba.
117. A 74/1955. (О. K. 17.) O. M. sz. u tasítás az 1957/58. tanévben az 

I. és II. évfolyam ú hallgatókra vonatkozóan ha tá lyá t veszti.

A 172/1958. (M. K. 16.) M. M. számú utasítással módosított, 
illetőleg kiegészített 77/1957. (M. K. 14.) M. M. számú utasítás 
a nappali tagozatos egyetemi (főiskolai, akadémiai) hallgatók 

részére juttatható állami támogatásról.
A jelenlegi egyetem i (főiskolai, akadém iai) ösztöndíjrendszernek 

több olyan hibája van, am elyek m ia tt nem  szolgálja kielégítő m értékben 
a felsőoktatási politika célkitűzéseinek elérését. A F orradalm i M unkás- 
P arasz t K orm ány határozatában  foglalt felhatalm azás a lap já n  az érdekelt 
m iniszterekkel egyetértésben a h ibák  k ijavítása céljából az alábbiakat 
rendelem  el:

A.
1. Az 1957i/ö8. tanévtől kezdődően az  egyetem ek (főiskolák, akadé

miák) nappali tagozatának I. és  II. évfolyamiam, a következő tanévekben 
pedig fokozatosan a m agasabb évfolyam okon is, az alábbiakban  szabá
lyozott ösztöndíjrendszert kell bevezetni.

2. Az egyetemi, ifőiskolai, illetőleg akadém iai hallgatók tan u lm á
nyaik  fo ly tatásának elősegítése érdekében állam i ju tta tásokban  részesü l
hetnek.

A ju tta tások  a  következők:
a) tanulm ányi ösztöndíj,
b) rendszeres szociális tám ogatás,
c) rendkívüli siegély,
d) „Népköztársasági Egyetemi és Főiskolai Ö sztöndíj“,
e) egyéb ösztöndíj.
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A tanulm ányi ösztöndíj és a  rendszeres szociális tám ogatás pályázat 
ú tjá n  nyerhető el.

3. Az a hallgató, aki sa já t hibájából évet ismétel, rendszeres állam i 
ju tta tá sb an  nem részesíthető.

I. Tanulmányi ösztöndíj

4. Tanulm ányi ösztöndíjat az a hallgató kaphat, akinek tanulm ányi 
átlageredm énye legalább „jó“.

5. A tanulm ányi ösztöndíj m értéke — a rendelkezésre álló kere t 
erejéig — a tanulm ányi eredm énytől függően havi 250, 200 vagy 100 F t 
lehet. 250 forintos tanulm ányi ösztöndíjban csak k itűnőrendű  hallgató 
részesíthető, 200 forintos ösztöndíjat legalább jelesrendű, 100 forintos ösz
tönd íja t legalább jó rendű  hallgató kaphat.

6. Az I. évfolyam  I. félévében a hallgatók az érettségi és felvételi 
vizsga eredm ényétől függően havi 100. illetve 150 F t tanulm ányi ösztön
d íjban  részesíthetők.

7. Nem részesülhet tanulm ányi ösztöndíjban az a hallgató, akinek 
eltartó i hav i 3000 F t-o t m eghaladó jövedelemmel, illetve, akinek a házas
tá rsa  havi 2500 F t-o t m eghaladó jövedelem m el rendelkezik.

II. Rendszeres szociális támogatás
8. A rendszeres szociális tám ogatás pénzből, Ш. term észetbeni ju t

tatásból áll.
a) Pénzbeli ju tta tásban  a tanulm ányi eredm énytől függően a  kö

zölt kere t erejéig elsősorban m unkás-, mezőgazdasági m unkás-, falusi 
félpro le tár- és mezőgazdasági term előszövetkezeti tag szülők gyerm ekei 
részesíthetők, ha eltartó ik  hav i jövedelm e az 1600 forin to t nem  haladja 
meg, ill. az, ak inek  házastársa havi 1300 forin to t meg nem  haladó jöve
delem m el rendelkezik.

Fenti jövedelem határokat az intézm ény vezetője rendk ívü l indokolt 
esetben 200 fo rin tta l felem elheti, azonban az ilymódon szociális tám oga
tásban részesülő hallgatók szám a nem  haladha tja  meg a pénzbeli ju tta 
tásban részesülő összes hallgatók 10°/o-át.

b) Term észetbeni ju tta tá sb an  a 'szociális körülm ényeik folytán 
a r ra  ráu ta lt hallgatók részesíthetők a közölt k e re t erejéig.

— 9. A pénzbeli ju tta tá s  80, 120, vagy 150 F t Ishet. Legalább jó rendű
(műszaki egyetemeken, az A grártudom ányi Egyetem Mezőgazdasági Gé
pészm érnök: K arán, az Erdőm érnöki Főiskolán legalább közepes rendű) 
hallgatók részére 150, ül. 120 Ft, legalább közepes rendű (műszaki egye
tem eken. az A grártudom ányi Egyetem Mezőgazdasági Gépészmérnöki 
K arán, az Erdőm érnöki Főiskolán legalább elégséges rendű) hallgatók ré 
szére pedig havi 80 F t tám ogatás engedélyezhető.

10. A term észetbeni ju tta tás: kedvezm ényes diákotthoni elhelyezés 
és ingyenes menza; étkezés biztosítását jelenti. A term észetbeni ju tta tá s 
ról a hallgatók az intézm énytől személyre szóló, á t nem  ruházható  u ta l
vány t kapnak, am elyen fel kell tün te tn i a term észetbeni ju tta tá s  teljes 
fo rin t értékét és az érvényesség idő tartam át.

Adható nap i egyszeri (ebéd), kétszeri (ebéd, vacsora) és nap i három 
szori (reggeli, ebéd, vacsora) étkezésre jogosító utalvány. Napi három szori 
étkezésre jogosító u ta lvány t elsősorban m unkás-, mezőgazdasági m unkás-, 
faluéi félpro le tár és term előszövetkezeti tag  szülők gyerm ekei kaphatnak.
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Nem részesülhet ingyenes menzai étkezésben az a  hallgató, ak inek  
eltartó i havi 2600 F t-on  felüli, ill. akinek házastársa 2000 F t-o n  felüli jö
vedelem m el rendelkezik.

11. Az új ösztöndíjrendszer hatálya alá tartozók közül azok, akik  
nem  az ingyenes u ta lvány  alap ján  veszik igénybe a m enzát, te lje s ön
költséget (napi három szori étkezés esetén  havi 393 Ft-ot, kétszeri étke
zésnél (ebéd, vacsora) havi 331 Ft-ot, és egyszeri étkezésnél (ebéd) havi 
183 F t-o t ta rtoznak  fizetni.

12. A diákotthoni elhelyezésért a hallgatók hav i 50 F t-o t tartoznak  
tériem .

III. Rendkívüli segély
13. A rendkívüli segély pénzből és term észetbeni ju ttatásból áll. Pl. 

tankönyv, tanszersegély.
Rendkívüli segélyt a  m eghatározott .keretsn belü l a  hallgatók szo

ciális helyzetüktől függően to p h a tn ak . Az erre  vonatkozó írásbeli kérel
m et az egyén: körülm ények vizsgálata u tá n  a D iákjóléti B izottság véle
ményezi s a kérelem  teljesítéséről vagy elu tasításáró l a dékán (igazgató) 
dönt.

IV. »Népköztársasági Egyetemi és Főiskolai ösztöndíj«
14. A „Népköztársasági Egyetemi és Főiskolai ösztöndíj“ pénzbeli 

összege havi 700 Ft. Ez ösztöndíjban rész: sí the tőket m inden tanév  m eg
kezdése előtt az intézm ényekkel külön közlöm. A „Népköztársasági Egye
tem: és Főiskolai ösztöndíj“ I. éves hallgató részére nem  adományozható, 
indokolt esetben ebben az ösztöndíjban részesülő hallgatók részére te r 
mészetbeni ju tta tá s t is lehet adni.

A „Népköztársasági Egyetemi és Főiskolai Ösztöndíj “-ban  részesülő 
hallgató tanulm ányi ösztöndíjat és rendszeres pénzbeli szociális tám oga
tá st nem  kaphat. Az ösztöndíj elnyerésére a 846—0120/1902. K. M. számú 
u tasításban  foglaltak az irányadók.

V. Egyéb ösztöndíj
15. A term elési gyakorlatos ösztöndíj, a-tanulm ányi ú tta l kapcsolatos 

költségtérítés, a nyári ösztöndíj és a dem onstrátori ösztöndíj jefenlegi 
m értéke változatlan m arad  s az I. és II. évfolyam ú hallgatókra is >az é r 
vényben lévő rendelkezéseket kell alkalm azni.

B.
16. Az 19@8/09. tanévtől a  IV. vagy ennél magassabb évfolyami hall

gatói tanulm ányi ösztöndíjat az új ösztöndíjrendszer elő írásainak  meg
felelően kaphatnak.

Ezen évfolyamok hallgatói — tanu lm ányaiknak  az elő írt idő a la tt  
történő befejezéséig — a régi ösztöndíjrendszer a lap ján  részesülhetnek 
rendszeres pénzbeli szociális támogatásban. (Ez hav i 60 F t-tó l 380 F t-ig
terjedhet.)

Ezen évfolyam ok hallgatói részére kü lön  segélykeretet állapítok 
meg, m elyet eltérően a rendkívüli segélytől rendszeresen is lehet folyó
sítani. Ebből iaz összegből elsősorban azokat a szakérett, va lam in t a  szo
ciális helyzetüknél fogva a rra  érdem es é t  rászoruló m unkás-paraszt szár
mazású hallgatókat kell tám ogatni, ak iknél az új tanu lm ányi ösztöndíjra



való áttérés komoly anyagi kiesést jelent. Ez az összeg azonban havi 200 
^ E t-n á l  m gasabb nem  lehet.

17. Ezen évfolyam ok hallgató ira — tanu lm ányaiknak  az előírt h a 
táridő  a la tt történő befejezéséig — a 16. pont k ivételével a  korábbi ösz
töndíj és tand íj szabályokat kell 'alkalmazni azzal, hogy azok a hallgatók, 
akik  ra já t hibájukból félévet ism ételnek, rendszeres állam i ju tta tásban  
nem  részesülhetnek. A „Népköztársasági Egyetemi és Főiskolai ö sz tönd íj“ 
összege ezeken az évfolyam okon változatlan.

VI. Általános rendelkezések
18. A 7., a  8/a) és a 10 pontokban feltün te te tt jövedelem határok 

olyan esetekre vonatkoznak, am ikor a  hallgatónak eltarto tt testvére, ill. 
gyerm eke nincs. M inden e lta rto tt testvér, Ш. gyerm ek 400 fo rin tta l növeli 
a m egadott jövedelem határt.

19. Osztály-idegen szárm azású hallgatók tanulm ányi ösztöndíjat és 
rendszeres szociális tám ogatást csak az egyetem  (főiskola, akadém ia) felett 
felügyeletet gyakorló m iniszter hozzájárulásával kaphatnak.

20. Term elési (üzemi) gyakorlat ta rtam ára  term elési gyakorlatos ösz
töndíj és tanulm ányi ösztöndíj ill. rendszeres szociális tám ogatás egyidőre 
nem  folyósítható. A m ennyiben a  term elési gyakorlat az oktatási időben 
kerü l lebonyolításra, úgy a  hallgatók részére csak az egyik ju tta tá s  adható.

21. Pályázat.
A pályázatot a részletes feltételek  m eghatározásával az egyetem 

(főiskola, akadém ia) vezetője ír ja  ki. A pályázatban  m inden olyan hallgató 
részt vehet, aki a k iír t feltételeknek megfelel.

A pályázato t — a h ivatalos igazolásokkal együtt — az I .éveseknek 
a jelentkezés alkalm ával, a felső évfolyam ú hallgatóknak legkésőbb a 
tanév  megkezdése elő tt 1 hónappal kell benyújtani a dékáni hivatalhoz 
(tanulm ányi osztályhoz). Az 1957/58. tanévben a pályázat benyújtásának  
h a táride jé t az egyetem ek (főiskolák, akadém iák) m aguk határozzák meg.

22. H ivatalos igazolások.
A hallgatónak a  pályázattal együtt h ivatalos igazolást kell benyú j

tan i a szülő (házastár-) jövedelm éről s az e lta rto tt családtagok szám áról 
a dékáni h ivatalba (tanulm ányi osztályra).

A jövedelem  m egállapítása az alábbi igazolás a lap ján  történik:
Jövedelm en a ké t szülő (eltartó) együttes keresete és jövedelm e 

értendő. Bérből élőknél az összkereset m egállapításánál figyelm en kívül 
hagyandó a családi pótlék, az egyszeri ju ta lom  és a nem  rendszeresen fi
zetett prém ium . Összkereset a la tt a nyugd íjjáru lékkal és egyéb terhekkel 
nem  csökkentett bért kell érteni.

Fizetésből élőknél az eltartó, ill. a házastárs havi jövedelm ét a 
m unkaadónak, mezőgazdasági-, term előszövetkezeti tagoknál a zárszám 
adás szerin t összjövedelm et (pénzbeli- és term észetbeni járandóságok 
együttes pénzösszegét) a tanács végrehajtóbizottságának, egyénileg dol
gozó parasztoknál fö ld jük ar. К -ban  m egállapított kát. tiszta jövedelm ét 
a Tanács Végrehajtóbizottságának, önálló foglalkozásúak (pl. kisiparos, 
kiskereskedő stb.) jövedelm ét a Tanács V égrehajtó  Bizottságának igazolás 
alap ján  kell m egállapítani. Azt a körülm ényt, hogy m indkét szülő önálló 
keresettel rendelkezik-e, illetve az e lta rto tt gyerm ekek szám át Budapes
ten  a  lakóbizottság elnökének és a lakóbizottsági összekötőnek, vidéken a 
Tanács V égrehajtó  B izottsága igazolása alap ján  kell m egállapítani.

A földjövedelm et a kát. tiszta jövedelém  alap ján  kell m egállapítani, 
akként, hogy a fo rin t érték  egytized aranykorona értéknek  tekintendő 
(pl. 300 aranykorona: 3.000 forint).

35
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A hallgatók az anyagi helyzetükben évközben beállo tt olyan válto 
zásokat, am ely k izárja  vagy lehetővé teszi az állami, ju tta tá sb an  való ré 
szesítést 15 napon belül — fegyelmi bün tetés te rhe m ellett — kötelesek a 
dékáni hivatalhoz (tanulm ányi osztályhoz) bejelenteni.

23. Állami juttatás megállapítása.
A tanulm ányi ösztöndíjat és rendszeres szociális tám ogatást a  D iák

jó léti B izottság javasla tá ra  a dékán (igazgató) egy teljes tan év re  ítéli oda. 
A tanév  első félévének lezárása u tán  az odaítélést fe lü l kell vizsgálni s 
az e lért eredm ényeknek megfelelően — a közölt kere te t b e tartv a  — módo
sítani kell. Az I. évfolyam on csak I. félévre állapítható  meg tanulm ányi 
ösztöndíj, a II. félévben a tanulm ányi eredm ények figyelem bevételével 
újból meg kell állapítani.

A tanulm ányi ösztöndíj és a rendszeres szociális tám ogatás odaíté
lésénél a rendes vizsgaidőszak lezárása u tá n  m egállapíto tt tanulm ányi 
eredm ényt, valam in t a pályázó m agata rtásá t és tanulm ányi fegyelm ét kell 
figyelem be venni.

A .művelődésügyi m iniszter a  felügyeletet gyakorló m inisztérium m al 
egyetértésben állap ítja  meg, m elyek azok a felsőoktatási intézm ények, 
am elyeknél az egy tan tárgyból utóvizsgázó hallgatók részére — az utó
vizsga időszakban le te tt sikeres utóvizsga u tán  —- pénzbeli állam i tám o
gatás ju ttatható . E rről és a kedvezm ény m értékéről az intézm ény külön 
értesítést kap. A tám ogatást az ú. v .-t követő hónap első nap játó l lehet 
folyósítani. A kettő vagy ennél több tan tárgyból utóvizsgás hallgatókra 
a kedvezm ények nem  vonatkozhatnak. Ez a kedvezm ény az egy ta n tá rg y 
ból utóvizsgázó hallgatókra is, csak az 195®/60. tanév  befejezéséig bizto
sítható.

Azok szám ára, ak ik  a vizsgájukat sa já t hibájukon kívül (betegség 
stb.) engedéllyel csak a  rendes vizsgaidőszak u tán  teszik le és rendszeres 
állam i tám ogatásra m ár előreláthatólag esélyesek lennének, a dékán (igaz
gató) indokolt esetben kere te t tartalékolhat.

A tanulm ányi ösztöndíjat és a  rendszeres szociális tám ogatást a 
hallgatók a szorgalmi időben évente 10 hónapon keresztü l kaphatják .

A szülők (eltartók) jövedelm i változásának megfelelően (Lásd 22.) 
a közölt kereten  belül módosítani kell az állam i ju tta tá s  m értékét leg
később a következő félév elejétől.

A ttól a hallgatótól, aki a term észetbeni ju tta tá sra  jogosító u ta l
vánnyal visszaél, — évfolyam ától függetlenül — az állam i tám ogatást a 
tanév hátralévő részére meg kell vonni.

Az egyetem i és főiskolai hallgatók fegyelmi szabályzatáról szóló 
81/1965. (OK 18.) OM. sz. u tasítás 2. § -ának  (2) és (3) bekezdésében m eg
határozott esetekben a tanulm ányi ösztöndíj és rendszeres szociális tám o
gatás m eghatározott időre csökkenthető, illetve m egvonható.

24. Diákjóléti Bizottság.
Elnöke: a tan ári testü le tnek  a dékán (igazgató) által megbízott tagja, 

elnökhelyettese: a KISZ képviselője; titk ára : a dékáni h iva ta l (tanulm á
nyi osztály) megbízott dolgozója; tagjai: a k ari pártszervezet képviselője 
és a KISZ által k ikü ldö tt k é t hallgató. D iákotthonban lakó haűgató  eseté
ben a diákotthon igazgatójának a vélem ényét is ki kell kérni.

Az államii tám ogatás m egállapításáról, illetve a D iákjóléti Bizottság 
üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni.

25. Tanulmányi átlag.
A tanulm ányi átlag szám ítását a m indenkori vizsgaszabályzat sze

r in t kell eszközölni.
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26. Nyáron folyósítható állam i ju ttatás.

A nyári k é t hónapra az állam i ju tta tá s t a  II. félév végén külön kell 
m egállapítani.

E k é t hónap alatt, a rendelkezésre álló kereten  belü l a  jún ius hó
napban folyósított tanu lm ányi ösztöndíj, ill. rendszeres szociális tám oga
tásnál nem  magasabb összegű ju tta tá sb an  részesíthetők:

a) m indkét n yári hónapban azok a m unkaképtelen, beteg hallgatók, 
akik szülői segítség nélkül, kizárólag  állam i tám ogatásból élnek;

b) az egyik nyári (július vagy augusztus) hónapban azok a leg in 
kább ráu ta lt hallgatók — elsősorban árvák, családosak, családfenntartók  
— akik  vizsgájuk u tán  szabadság idejükben anyagi okok m ia tt pihenni 
nem  tudnának.

Az itt  m egjelölt hallgatók közül azok részére, akik term elési vagy 
katonai gyakorlaton vesznek részt, a ju tta tá so k at csak a gyakorlaton k í
vül eső pihenő ide jük  ta rtam á ra  lehe t kifizetni.

27. Külföldi hallgatók.
Külföldi hallgatók a belföldi hallgatók részére biztosított állam i 

ju ttatásokból — kivéve a diákotthoni elhelyezést — nem  részesíthetők.

28. Betegség esetén fizethető állami juttatások.
Tanulm ányi idő a la tt egy hónapnál hosszabb ideig beteg hallgatók 

gyógyintézeti ápolása esetében tanulm ányi ösztöndíjuk és rendszeres 
pénzbeli szociális tám ogatásuk együttes összegének 50% -át, a  házi ápolás 
esetén pedig 80°/o-át kapják. A tanulm ányi ösztöndíj és a rendszeres pénz
beli szociális tám ogatás ebben az  esetben legfeljebb a hallgató m egbete
gedésétől szám ított 12 hónapon át; tüdőm egbetegedés esetén 24 hónapon 
át fizethető.

29. Állam i juttatásokból eszközölhető levonások:
A tanulm ányi ösztöndíjból és rendszeres havi pénzbeli szociális 

tám ogatásból az alábbi címeken eszközölhető levonás:
a) diákotthoni térítési díj,
b) m enzai tartozás,
c) a hallgatóknak az egyetem  (főiskola, akadém ia), diákotthon vagy 

m enza vagyontárgyainak szándékos vagy gondatlan  rongálása, 
ilL eltulajdonításából eredő kártérítések ,

d) tankönyv használati díj,
e) bírósági határozat.

30. N yilvántartás.
A hallgatók szociális ju tta tá sáv a l kapcsolatosan a dékáni h iv a ta 

lokban (tanulm ányi osztályon) az ellenőrzésre m indenkor alkalm as ny il
v án ta rtás t kell vezetni.

VII. Pénzügyi zárórendelkezések
31. Az állam i ju tta tások  csak a közölt k e re t erejéig adom ányozha

tok. A közölt kere t b e tartásáé rt az egyetem (főiskola, akadém ia) vezetője 
fegyeim ilsg és anyagilag is felelős.

32. Az ösztöndíj költségvetési rovat összegét túllépni, ill. a  té telek  
között h ite lá truházást foganatosítani csak a felügyeletet gyakorló m inisz
té rium  előzetes hozzájárulásával lehet.

33. A tanulm ányi ösztöndíjat és a rendszeres pénzbeli tám ogatást a 
tárgyhót megelőző hónap 25. és 30. között kell a  hallgatók részére kifizetni.



38

Az a hallgató, ak i a tanulm ányi ösztöndíját ü l. a rendszeres szociális 
tám ogatást a kifizetés nap já tó l szám ított 15 nap a la tt igazolt alapos ok 
nélkü l nem  veszi fel, a további ju tta tástó l elesik.

34. A m ennyiben az egyes évfolyamokon (szákokon) az állam i ju tta 
tásban  részesülő hallgatók a tanév  kezdése Ш. befejezése következtében 
szeptem ber és jún iusban  nem  tö ltenek te ljes hónapot az egyetem en (fő
iskolán, akadém ián), úgy ezen hónapokra a tanulm ányi ösztöndíjat és 
rendszeres szociális tám ogatást a tényleges tanév  kezdésnek ill. befejezés
nek megfelelően hetekre kell m egállapítani.

35. Je len  u tasítás a  közzététel n ap ján  lép hatályba.
А в/1055. (О. K. 3.) OM. számú, a 79/1956. (О. K. 18.) OM. számú, az 

59/1956. (О. K. 16.) OM. számú, a 87174—1—17/10515. (I. 19.) Np. M. számú, 
a 846—3— 2/1955. Eü. M. számú, a  3/1965. OTSB számú, a .241/19615. OTSB 
számú, a 37/1956. OTSÍB számú, a II. Gt. 856—4/1855. F. M. szám ú, a  II. 
856—187/1955. FM. számú u tasítások az 1957—58. tanévtő l kezdődően az I. 
és II. évfolyam ú hallgatókra vonatkozóan nem  alkalm azhatók.

36. A je len  u tasítás végrehajtásáró l és a hallgatókat érin tő  rendel
kezések megfelelő közzétételéről a  rek to r (igazgató) gondoskodik.

Az oktatásügyi miniszter 81/1955. (О. K. 18.) О. M. számú
utasítása az egyetemi és főiskolai hallgatók fegyelmi 

szabályzatáról.
Egyetem eink és főiskoláink életében a fegyelmi szabályzatnak az a 

rendeltetése, hogy az egyetem i és főiskolai hallgatók szocialista nevelé
sének, a fegyelem m egszilárdításának, a  tanulm ányi színvonal em elésének 
hathatós eszköze legyen.

A fegyelmi büntetést a vétség súlyához és a vétkesség fokához 
miérten valam ennyi súlyosbító és enyhítő körülm ény figyelem bevételével 
úgy kell kiszabni, .hogy fegyelem re nevelő célját betöltse.

Valam ennyi egyetem és főiskola fegyelmi ren d jé t — a nappali, esti 
és levelező tagozatok hallgató ira k iterjedően —• az egyetem ek és főiskolák 
fele tt felügyeletet gyakorló m iniszterekkel egyetértésben a következő
képpen szabályozom:

I. FEJEZET

Fegyelmi vétségek

1 .  § ■

Fegyelmi e ljárást keü  ind ítan i és fegyelmi bün te tést kell kiszabni 
a rra  a hallgatóra, aki

a) a  M agyar N épköztársaság törvényes rend je  ellen vét;
b) olyan m agatartást tanúsít, am elyből kitűnik , hogy szemben áll 

a népi dem okrácia állam i és tá rsadalm i rendjével;
c) a tanulm ányi fegyelmiét, az egyetem  (főiskola) vagy diákotthon, 

ü le tv e  m enza rend jé t sérti (ismételten igazolatlanul késik; az előadásokat, 
gyakorlati foglalkozásokat, társa i tanulm ányi m unká ját zavarja; engedély 
nélkü l egyetem en (főiskolán) k ívüli m unká t rendszeresen vállal; a ta n u l
m ányi segédeszközöket felszólítás ellenére sem szolgáltatja vissza; a gya
korlati foglalkozásokra ism ételten nem  készül fel; az egyetem  (főiskola) 
szerveinek u tasításait megszegi; a h iteltérdem lően tudom ására jutott,
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hallgató társa á ltal elkövetett, az a) és b) pontokban foglalt fegyelmi vét
ségről az egyetem (főiskola) szerveit nem  értesíti; a tanulm ányi és m unka
fegyelem  k ia lak ításá t destruk tív  m agatartásával gátolja stb.);

d) a szocialista erkölccsel ellentétes m agata rtást tanúsít, a tá rsa 
dalm i tu la jdon t rongálja vagy tá rsa i vagyontárgyait eltu la jdonítja  —> 
am ennyiben ezek a cselekm ények bűn te ttnek  nem  minősülnek, — a ta n u l
m ányi ellenőrzések alkalm ával jogosulatlan segédeszközöket vesz igénybe; 
az egyetem et (főiskolát) vagy annak egyes szerveit fontos személyi vagy 
családi körülm ényekről, vagyoni viszonyokról m egtéveszteni törekszik; 
az egyetem  (főiskola) oktató jával vagy más dolgozójával szemben tiszte
letlenül, avagy hallgató társaival szemben sértő módon viselkedik; b o trá 
nyos m agatartást ta n ú sít stb.

II. FEJEZET

Fegyelmi büntetések

2 .  § .

(1) A fegyelmi vétség elkövetőjére a vétség súlyához és a vétkesség 
fokához m érten, az ügy összes körülm ényeire figyelemmel a következő 
fegyelmi büntetések valam elyikét kell kiszabni;

a) megintés;
b) megrovás;
c) szigorú m egrovás; végső figyelmeztetéssel;
ö) eltiltás az  egyetem i (főiskolai) tanulm ányok folytatásától 2 vagy 

4 félévre;
e) k izárás az egyetem ről (főiskoláról);
f) k izárás valam ennyi egyetem ről és főiskoláról.
(2) A 2. §. (1) b) pontjában  m eghatározott bün tetés kiszabása esetén 

a hallgató körülm ényeinek figyelem bevételével ki lehet m ndani az állam i 
tám ogatásnak egy' hónaptól egy tanu lm ány i évig te rjedő  időre szóló 
csökkentését. A csökkentés m érve az 50°/o-ot nem  haladha tja  meg.

(3) A 2. §. (1) c) pontjában  m eghatározott büntetés kiszabása esetén 
alkalm azni kell az állam i tám ogatás csökkentését, különösen súlyos eset
ben teljes megvonását. Ezekben az esetekben a  csökkentés illetőleg^ a  
megvonás ugyancsak egy hónaptól egy tanulm ányi évig terjedő időre 
szólhat.

(4) A fegyelmi vétséget elkövetett hallgató t a 2. §. (1) 1 pontjában  
m eghatározott valam elyik büntetés alkalm azása mellett, szándékosság 
esetén az okozott k á r  teljes vagy' részleges, gondatlanság esetén részleges 
m egtérítésre kell kötelezni.

III. FEJEZET

Fegyelmi hatóság
3. §.

(1) Több k arra  tagozódó egyetem en a 2. §. (1) a)—d) pontjaiban m eg
határozott fegyelmi büntetést kiszabó határozatot a kar dékánja, a 2. §.
(1) e) pontjában  m eghatározott fegyelmi bün te tést kiszabó határozatot 
— a dékán javasla tá ra  — az egyetem rek tora hozza.



40

(2) A karokra  nem  tagozódó egyetem eken és főiskolákon a 2. §. (1)
a)—e) pon tja iban  m eghatározott fegyelmi büntetést kiszabó határozato t a 
dékán, illetőleg az igazgató hozza.

(3) A 2. §. (1) f) pon tjában  m eghatározott fegyelm i bün te tést kiszabó 
határozat hozatala az oktatásügyi m iniszter hatáskörébe tartozik. A h a tá 
rozatot az oktatásügyi m iniszter a  felügyelete alá tartozó felsőoktatási 
intézm ény vezetőjének, illetőleg a felsőoktatási intézm ény fe le tt felügye
le tet gyakorló m iniszternek a jav asla tá ra  hozza.

IV. FEJEZET

Fegyelmi eljárás

4. §.

(1) A fegyelmi e ljá rás t a kar dékánja, ül. főiskola igazgatója — a 
hozzá érkezett javaslatok, illetőleg adatok alap ján  — rendeli el.

(2) A fegyelmi vizsgálat fo ly ta tására a dékán (igazgató) egy évre 
egy — nagyobb karokon több — állandó  fegyelmi vizsgálóbizottságot jelöl 
ki. A vizsgálóbizottság elnöke: egyetem i (főiskolai) ta n á r  vagy docens, 
kivételesen adjunktus; tagjai:

a) a k a r  (főiskola) egyik oktatója,
b) az egyik tanulm ányi előadó (a dékáni h iva ta l megbízottja),
c) a  k ari (főiskolai) pártszervezet á lta l m egbízott oktató,
d) a KISZ .......................  számú rendele t értelm ében szervezet á ltal

megbízott hallgató.
A vizsgálóbizottság akkor határozóképes, ha az ü lésen a bizottság 

nák legalább három  tag ja van jelen. A vizsgálóbizottság a 3. §.-ban m eg
határozott szervnek a hozandó határoza tra  nézve javasla to t tesz. Javas
la tá t szótöbbséggel állap ítja  meg.

(3) A fegyelmi e ljá rás t a vétség elkövetésétől illetőleg felfedezésétől 
szám ított egy héten  belül meg kell indítani, és legkésőbb négy héten  belü l 
érdem i határozatta l be kell fejezni. A m ennyiben a fegyelmi e ljárás elhá 
rith a ta tlan  akadály  következtében ezen idő a la tt nem  fejezhető be, a 
vizsgálóbizottság elnöke köteles a fegyelmi e ljá rás t elrendelő szervnek 
je len tést tenni.

. Az 1. §. c) és d) pontja iban  foglalt f  egyelmi vétség elkövetése m iatt 
az e ljárás az elkövetéstől szám ított egy n ap tári éven belül indítható  meg. 
Az 1. §. a) és b) pontja iban foglalt fegyelmi vétség elkövetése esetén az 
e ljárás m egindítására a 15. §. (1) pon tja  az irányadó.

5. §.

(1) A vizsgálat során a fegyelmi vizsgálóbizottság elnöke:
a) a hallgató t írásban  értesíti az  e ljárás m egindításának az okáról, 

a m eghallgatására k itűzött időpontról, továbbá arról, hogy igazolatlan 
távolm aradás esetén a vizsgálatot távollétében is lefo ly tatják ;

b) biztosítja a  hallgató védekezésének lehetőségét;
c) bizonyítást vesz fel (okiratok beszerzése, ta n u k  k ihallgatása, 

helyszíni szemle stb. ú tján);
d) az e ljárás során jegyzőkönyv készitéséről gondoskodik, A jegyző

könyvnek ta rta lm azn ia  kell: a hallgató személyi ada ta it — ideértve az t 
is, hogy a hallgató korábban  fegyelmileg bün te tve  volt-e, — a bizonyítás 
anyagát, az esetleges enyhítő és súlyosbító körülm ényekre is k iterjedően, 
a  n e tán  okozott anyagi kárt, a  hallgató védekezését;
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e) m eghallgatja az évfolyam  KISZ szervezete, valam in t a  fegyelmi 
e ljárás m egindítására javasla to t tevő vélem ényét;

f) a  jegyzőkönyvet indokolt határozati jav asla tta l az e ljárás elren 
delésétől szám ított 10 napon belül a dékán  (igazgató) elé terjeszti. M ellé
kelni kell a határoza ti jav asla tta l ellentétes esetleges különvélem ényt és 
az a rra  vonatkozó jegyzőkönyvet, hogy a  határozati javaslato t a  vizsgáló- 
bizottság egyhangúan, vagy m ilyen szótöbbséggel hozta. A határozati 
javaslato t a hallgatóval közölni nem  szabad.

(2) A fegyelmi vizsgálat (tárgyalás) a 'm egfelelő módon értesíte tt 
hallgató távollétében is lefolytatható, kivéve, ha a hallgató a  m eghallga
tá sá ra  k itűzö tt időpontot megelőzően távolm aradását elfogadható okkal 
kimenti. A m ennyiben a  hallgató  távo lm aradásá t az értesítése kézhezvéte
létől szám ított 8 nap a la tt igazolja, egyúttal kérhe ti a vizsgálat (tárgyalás) 
újbóli, jelenlétében történő lefolytatását.

(3) Az e ljá rásró l készült jegyzőkönyvnek a hallgató vagy a  tanú 
m eghallgatásáról fe lv itt részét a  hallgatóval, illetőleg a tanúval — fel
olvasás u tán  — a lá  kell íratn i és az  esetleges észrevételeket is bele kell 
foglalni a  jegyzőkönyvbe.

"  6. § .  /

(1) A dékán (igazgató) a hallgatót az egyetem (főiskola) látogatá
sától a jogerős határozat m eghozataláig terjedő  időre — az e ljárás során 
bárm ikor — ideiglsnesen eltilthatja, ha a fegyelmi vétség súlya követ
keztében az e ljá rás t e lő re láthatóan a hallgatónak legalább is az egyetem 
ről (főiskoláról) való k izárásával kell befejezni.

(2) El kell tiltan i a hallgatót az egyetem  (főiskola) látogatásától 
akkor, h a  a rek to r (dékán, igazgató) valam ennyi egyetem ről (főiskoláról) 
k izárást elrendelő fegyelmi határozat hozata lára tesz előterjesztést az 
illetékes m iniszternek.

(3) Ha a fegyelmi eljárás nem  kizárással fejeződik be, az előadások 
látogatásátó l ideiglenesen eltilto tt hallgatónak m ódot kell adni az elm u
lasztott gyakorlatok, illetőleg vizsgák pótlására.

7. §.

(1) A dékán (igazgató) a fegyelmi vizsgálóbizottság javasla tának  
előterjesztése u tán;

a) érdem i határozatot hoz: felm enti a hallgatót, vagy büntetést szab
ki rá;

b) szükséghez képest, a  v izsgálat kiegészítése irá n t intézkedik;
c) kivételes esetben az ügy súlyára és annak term észetére való te 

k in te tte l nevelési érdekből az ügy nyilvános tá rgya lását rendeli eh
(2) A m ennyiben a  dékán á ltal helyesnek ta rto tt fegyelmi büntetés 

kiszabása hatáskörét m eghaladja, a dékán a fegyelmi ügy összes ira ta it 
(jegyzőkönyvét stb.) javasla tával ellátva a rek to r elé terjeszti.

(3) ' Az 1. §. a) és b) pon tja iban  m eghatározott fegyelm i vétség e l
követése esetén a hallgatónak valam ennyi egyetemről és főiskoláról k i
zárására kell javasla to t tenni.

8 . § •

(1) A fegyelmi ügy nyilvános tá rgyalását a  dékán (igazgató) — aka
d á ly o z ta tá s  esetén a helyettese — folytatja le. A nyilvános tá rgyalásra — 
a fegyelmi ügy jelentőségéhez m érten — a  hallgatók megfelelő csoport
já t  (tanulócsoport, évfolyam, szak stb.) meg kell hívni. A tárgyalásról 
jegyzőkönyvet kell felvenni.



(2) A nyilvános tárgyaláson, — am ely nem  jelenti a fegyelmi eljárás 
te ljes m egism étlését — az ügyet a vizsgálóbizottság elnöke, akadályoz
ta tása  esetén a  dékán (igazgató) á lta l k ije lö lt egyik vizsgálóbizottsági tag 
ad ja  elő. A hallgató észrevételeket tehet. A jelenlevők' közül b á rk i fel
szólalhat, a hallgatóhoz kérdéseket azonban csak a  nyilvános tárgyalást 
vezető intézhet. A tárgyaláson bizonyításkiegészítést is  lehet foganato
sítani és — szükséghez képest — a nyilvános tá rgyalás ezért folytatólagos 
is lehet.

(3) A nyilvánosan tá rgyalt ügyben a tárgyalás befejezése u tán  az 
érdem i határozatot nyom ban meg kell hozni, és ki kell hirdetni.

(4) A m ennyiben a fegyelmi büntetést kiszabó határoza t meghozatala 
m eghaladja a dékán (igazgató) fegyelmi hatáskörét, a h atároza tra  vonat
kozó javasla tá t kell ism ertetnie.

9. §.

A fegyelmi határozatnak  ta rta lm azn ia  kell:
a) a hallgató nevét és személyi ada ta it (születési hely, év, hó, nap, 

any ja  neve, évfolyam , szak);
b) a fegyelmi vétségként a  hallgató te rhére  ró tt cselekm ény m eg

jelölését és e szabályzat megfelelő rendtlkezésére való hivatkozással a 
kiszabott fegyelmi büntetést, vagy a felm entésre vonatkozó rendelkezést;

c) a  határozat indokolását, am ely m agában foglalja a bizonyítási e l
já rá s  során m egállapított tényeket, az enyhítő és súlyosbító körülm énye
ket, az esetleg okozott vagyoni kárt.

1 0 . §.

(1) A fegyelmi határozatot — a  határoza t m eghozatalától szám ított 
8 napon belül — a hallgatóval írásban  kell közölni. A hallgató t fel kell 
világosítani a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségekről.

(2) A fegyelmi határozatró l értesíteni kell a nappali tagozathoz ta r 
tozó m egbüntetett hallgató szüleit, illetőleg törvénye; képviselőjét, a fe
gyelmi eljárás m egindítására javaslato t te tt  szervezet, — am ennyiben a 
hallgató d iákotthonban lako tt — a diákotthon vezetőjét. A m ennyiben a 
m egbüntetett hallgató az esti, illetőleg levelező tagozathoz tartozik, a 
m unkáltató  hely vezetőjét kell értesíteni.

V. FEJEZET

Jogorvoslatok
к

и. §.
(1) A 2. §. (1) c)—e) pontja iban  m eghatározott fegyelmi büntetések 

valam elyikének kiszabása esetén fellebbezésnek van helye. A fellebbezést 
a határozat kézhezvételétől szám ított 8 napon belül lehet a  fegyelmi h a tá 
rozatot hozó szervhez benyújtani.

(2) A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésnek halasztó hatálya 
van. K izárás esetén azonban a hallgató addig nem  lá togathatja  az elő
adásokat, am íg a fellebbezéséről döntés nem történik.

12 . § .

A 2. §. (1) c) és d) pontja iban  m eghatározott fegyelmi büntetést 
kiszabó határozat ellen elő terjesztett fellebbezés tek in te tében  a  több k a rra
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tagozódó egyetem eken a rektor, a karokra nem tagozódó egyetem eken és 
főiskolákon, valam in t a 2. §. (1) e) pontjában  m eghatározott fegyelmi 
büntetést kiszabó határozat ellen elő terjesztett fellebbezés ekintetében a 
felügyeletet gyakorló m iniszter a fellebbezés beérkezésétől szám ított 30 
napon belül dönt.

13. §.

(1) A több k arra  tagozódó egyetemeken a fellebbezések megvizsgá
lására  a rek to r fegyelmi felülvizsgáló bizottságot jelöl ki a 4. §. <2) pont
jában  foglaltaknak megfelelően. A felülvizsgáló bizottság elnöke csak 
egyetemi ta n á r  lehet.

(2) A több k a rra  nem tagozódó egyetemek, továbbá a főiskolák 
vezetője a fegyelmi ügy ira ta it a fellebbezéssel együtt a felügyeletet 
gyakoroló m iniszternek küldi el.

4. §.
(1) A valam ennyi egyetem ről és főiskoláról k izárást kiszabó h a tá 

rozat ellen ú jrafelvété li kérelem m el lehet élni az alapeljárásban  fel nem 
használt bizonyítékok alapján.

(2) A kérelm et annak az egyetem nek (főiskolának) vezetőjéhez kell 
benyújtani, am elynek a kérelmező a  fegyelmi vétség elkövetésekor hall
gatója volt. Az egyetem (főiskola) vezetője a kérelm et közvetlenül, illető
leg a felügyeletet gyakorló m iniszter ú tján  az oktatásügyi m iniszterhez 
terjeszti döntés végett.

VI. FEJEZET 

Vegyes rendelkezések

15. §.

(1) Az egyetem ek és főiskolák hallgatói első beiratkozásuktól 
kezdve el’oocsátá:ukig vagy oklevelük megszerzéséig a szabályzat hatálya 
cilá tsrto zn sk

(2) A fegyelmi szabályzat külföldi állam polgárságú hallgatókra is 
vonatkozik. Fegyelmi e ljárást külföldi állam polgárok ellen azonban csak 
a felügyeletet eilátó m iniszter hozzájárulásával lehet indítani. A 2. §. (1)
c) pontjában  m eghatározott fegyelmi bün te tést az állam i tám ogatás csök
kentése nélkül, a 2. §. (1) d)—f) pontokban m eghatározott fegyelmi b ü n 
te tést csak az oktatásügyi m iniszter hozzájárulásával lehet kiszabni.

16. §.

Az ssti és levelező tagozat hallgatói kötelesek az egyetem (főiskola) 
vezetőjének bejelenteni m unkahelyükön kapott fegyelmi büntetésüket.

17. 8.

(1) Azokat a fegyelmi határozatokat, am elyek jelentősége nevelői 
szempontból nagy, az ügy term észetéhez képest a kar, a  szak, az évfolyam 
hallgatói előtt szóbelileg ism ertetni kell. A i-m ertetés során rá  kell 
m utatn i a vétség elkövetésének előzményeire, felderített okaira és a 
fegyelmi vétséget elkövetett, hallgató felelősségének m érvére. Az ilyen 
alkalm at különösen fel kell használni a hallgatók felelősségtudatának 
fokozására, a hibák csírá jukban  történő feli;m ertetésére, a k ritika i szellem
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fejlesztésére, a fegyelmi határoza tta l sú jto tt hallgató fejlődésének -az elő
segítésére (a feladatok megjelölése, tanácsok stb. útján).

(2) M enőzni kell az olyan határozat indokolásának nyilvános köz
lését, am ely közérdeket vagy jogos m agánérdeket sért.

(3) A fegyelmi büntetést kiszabó jogsrős határoza t rendelkező ré 
szét a fegyelmi vizsgálatot fo ly ta to tt szerv h irdető táb lá ján  8 nap idő
ta rtam ra  ki kell függeszteni.

(4) A fegyelmi bün te tést kiszabó jogerős határoza t rendelkező részét 
a hallgató törzskönyvébe be kell vezetni. A határozat rendelkező részének 
é; indokolásának m ásolatát a  hallgató személyi iratgyűjtő jében kell e l
helyezni. A rek to r (dékán, igazgató) elrendelheti a fegyelmi határozatnak  
a hallgató leckekönyvébe való bejegyzését is.

(5) A valam ennyi egyetemről és főiskoláról k izárást elrendelő h a tá 
rozat rendelkező részét az O ktatásügyi M inisztérium  hivatalos lap jában  
közzé kell tenni. Az ilyen határozatot valam ennyi dékán (igazgató) kötele* 
ny ilván tartásba venni.

(6) A fegyelmi, eljárások során készült jegyzőkönyveket és h a tá ro 
zatokat ,.fegyelmi ügyek“ gyűjtőjében időrendi sorrendben az egyetem  
(kar, főiskola) tartozik  megőrizni. A gyűjtő t a  rek to r (dékán, igazgató) 
bizalmas anyagként köteles kezelni.

18. §.
(1) A 2. §. (1) a)-—c) pontokban m eghatározott fegyelmi bün te tést 

kiszabó határoza t — a fegyelmi büntetéssel sú jto tt hallgató kérelm ére, 
továbbá az illetékes tanulócsoport és az évfolyam  KISZ szervezete javas
la tá ra  — hatályon k ívü l helyezhető abban  az esetben, ha a határozat 
m eghozatalától legalább egy év eltelt és hallgató fegyelmi vétség e l
követése óta k ifogástalan m agatartást tanúsított.

(2) A hatályon  kívü l helyezett határozato t a  ny ilván tartásból törölni 
kell és — am ennyiben a fegyelmi határozato t a  hallgató leckekönyvébe 
bejegyezték, — a hatályon kívül helyezését is be kell ugyanoda vezetni.

(3) A határozat hatá ly ta lan ítására  az a  szerv jogosult, am ely a 
határozato t hozta. A hatályon kívül helyező határozatnak  visszaható 
ereje nincs.

■ 19. §.
A felügyeletet gyakorló m iniszter a 2. §. (1) a)—e) pontja iban m eg

határozott fegyelmi büntetést kiszabó határoza to t felülvizsgálhatja és ha 
úgy ta lá lja , hogy a hozott határozat törvénysértő, vagy azt a tényállás 
nem  kellő felderítésével hozták, hatályon k ívü l helyezi, és új fegyelmi 
e ljárás lefo ly tatását rendeli el. A 2. §. (1) f) pon tjában  m eghatározott 
fegyelmi bün te tést kiszabó határozat felü lv izsgálatára az oktatásügyi 
m iniszter jogosult.

2'0. §.

(1) A m ennyiben a fegyelmi e ljárás során bűncselekm ény elköveté
sének a gyanúja m erül fel, a büntető feljelentést a fegyelm i e ljárástó l 
függetlenül meg kell tenn i abban az esetben is, ha a  hallgató m ár nem 
tartozik  az egyetem  kötelékébe. A fegyelmi e ljá rás t a bün te tő  e ljárás jog
erős befejezéséig fsl kell függeszteni, kivéve, ha a tényállás egyébként is 
tisztázható és az 1. §. b)—d) pontjai valam elyike a lap ján  kell az  ügyben 
határozato t hozni.

(2) A m ennyiben a hallgató t valam ely bűn te tt m ia tt jogerősen eltil
to tták  állam polgári jogainak a gyakorlásától, a hallgatót a büntetőbíró i 
ítélet alap jáu l szolgáló tényállás közelebbi vizsgálata nélkü l ki kell zárni 
valam ennyi egyetem ről és főiskoláról.



(1) E fegyelmi szabályzat hatálybalépésével a felsőoktatási minisz
te r  85'—1/1955. sz. u tasítása ha tá lyá t veszti.

(2) E fegyelmi szabályzat 1966. szeptem ber hó 1-én lép hatályba. 
Ezt a szabályzatot m ár folyam atban lévő olyan fegyelmi ügyekben is 
alkalm azni kell, am elyekben elsőfokú határozatot még nem  hoztak.

A művelődésügyi miniszter 124 1958. (M. K. 6.) M. M. számú 
utasítása a felsőoktatási intézményekben különeljárási-dí} 

bevezetéséről.

A felsőoktatási intézm ények hallgatóinak egy része tanulm ányaival 
összefüggő határidőhöz kö tö tt ügyekben hanyag, késedelmeskedő m aga
ta rtá s t tanúsít, s ezzel az egyetem (főiskola, akadém ia) h iva talának  m un
káját, sok esetben az ok ta tóm unkát is akadályozza. Az ilyen hanyag hall
gatók ügyeit a felsőoktatási intézm ények szervei csak külön eljárással 
intézhetik  el. Az egyetem i (főiskolai, akadém iai) hivatalok m unkájának  
zavartalansága, valam in t a hallgatók rendtzeretetre , pontosságra való 
nevelése érdekében a földm űvelésügyi és az egészségügyi m iniszterrel 
egyetértésben, kü lönéljárási-d íj fizetését rendelem  el az alábbiak szerint:

1. K ü löneljárási-d íjat kell fizetnie annak a hallgatónak, aki a tanu l
mányi ügyeinek intézésével kapcsolatos határidőhöz kötött feladata it az 
előirt határidőn  belül nem  teljesíti (pl. a hallgató az előírt határidőre 
nem  iratkozik be; leckekönyvét, a kereseti igazolásokat, évközi feladata it 
nem ad ja be: az előírt vizsga-, illetve utóvizsga időszak u tán  kéri el
m arad t vizsgáinak pótlását, stb.).

2. A különélj árási-díj nagysága a hanyagság m értékétől, ism étlő
désétől függően 5 forinttól 20 forintig terjedhet.

3. A fizetendő kü löneljá rási-d íja t — az esetek és a díj összegének 
feltüntetése m ellett — a k ar dékánja, a főiskola (akadémia) igazgatója, 
a k ari (főiskolai, akadém iai) tanács határoza ta a lap ján  á llap ítja  meg.

4. A kü löneljá rási-d íja t a dékáni (igazgatói) h ivataloknak — a 
hivatalvezető által kijelö lt — előadója (előadói) szedi be. A befolyt 
összegeket költségvetésen k ívüli le téti szám lán kell kezelni. A negyedévi 
beszámolóban a letéti számla forgalm ára és egyenlegére vonatkozó ada
toknál külön ki kell m utatni a kü löneljárási-d íjakkal kapcsolatos pénz- 
forgalm at is.

5. Az illetékes előadó a  befizetett összegről három  példányban 
nyug tá t állít ki. A nyugta első példánya elszám olásra szolgál, második 
példányát a  hallgató kérvényére kell ragasztani, a harm adik  példányát a 
hallgatónak kell átadni.

6. A befolyt összeg fe le tt a k a r dékánja, a főiskola (akadémia) 
igazgatója rendelkezik. Az összegből m inden évben egy alkalom m al a 
diákjóléti bizottság javasla tá ra  a dékán (igazgató) segélyben részesíti 
azokat a rászoruló hallgatókat, akiknek m agatartása ellen kifogás nem  
m erül fel.

A különeljárási-d ij kezelését a  felsőoktatási intézm ény gazdasági 
szerve köteles rendszeresen ellenőrizni.

7. Ennek az u tasításnak  hatálya k ite rjed  az egyetem ek (főiskolák, 
akadém iák) nappali, esti és levelező tagozatának hallgatóira. Segélyben 
csak a nappali tagozatok hallgatói részesíthetők.

8. Ez az u tasítás 1958. április 1-én lép hatályba.
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K ülöneljárási d íjak  összege az Á ltalános Orvosi Karon.
első esetben: továbbiakban

1. Beiratkozás határidejének elm ulasztása esetén 10— 20.—
2 . Leckekönyv határidőre  történő .beadásának

elm ulasztásáért — — — — — — — 1 0 .— 2 0 .__
3. K ereseti igazolások beadásának (változások)

elm ulasztásáért — — — — — — — 1 0 .— 2 0 .__
4. Szociális ju tta tások  irán ti kérelm ek beadási

határidejének  elm ulasztása — — — — — 5.— 15.—
5. T andíjnak  határidő  u tán  történő befizetése

esetén — — — — — — — — — — 1 0 .— 2 0 .—
6 . ösztöndíj elszámolás késleltetése m iatt (idő

ben fel nem  vett ö. d.) — — — — — — 5:— Ю.—
7. Kötelező orvosi vizsgálat elm ulasztásáért — 20.— 20.—
8 . Lakcím  és névváltozások bejelentésének el

m ulasztása esetén — — — — — — — 5 .  15 .__
9. K atonai ügyek intézésének elm ulasztásáért — 10.— 20,—

10. Különböző megbízólevelek és igazolványok
(diákigazolvány stb.) elvesztéséért — — — 10 ,— 2 0 .—

11. Labor, kárté rítési díjak, kölcsönkönyvek idő
beni rendezése, ill. visszaadása elm ulasztásáért 1 0 .— 2 0 .—

1 2 . Ó ram ulasztások 2 héten tú li igazolásáért — 10 .— 2 0 .—

K ülöneljárási d íjak  összege a Fogorvosi Karon.

első esetben: továbbiakban
1. Beiratkozás határidejének  elm ulasztása esetén 10.— 2 0 .—
2 . Leckekönyv határidőre történő beadásának

elm ulasztásáért — — — — — — — 1 0 .— 2 0 .__
3. K ereseti igazolások beadásának (változások)

elm ulasztásáért — — — — — — — 1 0 .— 2 0 .—
4. Szociális ju tta tások  irán ti kérelm ek beadási

határidejének  elm ulasztásáért — — — — 5 .— 15.—
5'. T andíjnak  határidő  u tán  történő befizetése

esetén — — — — — — — — — — Ю.— 2 0 .__
6 . Ösztöndíj elszámolás késleltetése m ia tt (idő

ben fel nem  vett ösztöndíj) — — — — 5 .— 1 0 .—
7. Kötelező orvosi v izsgálat elm ulasztásáért — 20.— 20.—-
8 . Lakcím  és névváltoztatások bejelentésének

elm ulasztása esetén — — — — — — 5 .— 1 5 .—
9. K atonai ügyek intézésének elm ulasztásáért 10.— 20.—

10. Különböző megbízólevelek és igazolványok
(diákigazolvány stb.) elvesztéséért — — — 1 0 .— 2 0 .—

11. Labor, kárté rítés i díjak, kölcsönkönyvek idő
beni rendezése ill. visszaadása elm ulasztásáért 1 0 .— 2 0 .—

12. Hiányzások igazolásának elm ulasztásáért, 
am ennyiben a  hiányzástól szám ított 2  héten
belül nem  igazolja — — — — — — 1 0 .— 2 0 .—

K ülöneljárási d íjak  összege a Gyógyszerészi Karon.
első esetben: továbbiakban

1. B eiratkozás határidejének  elm ulasztása esetén 10.— 20.—
2 . Leckekönyvek határidőre történő beadásának

elm ulasztásáért — — — — — — — 10 .— 2 0 .—
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3. K ereseti igazolások beadásának (változások)
elm ulasztásáért — — — — — — — 10.— 20.—

4. Szociális ju tta tások  irán ti kérelm ek beadási
határidejének  elm ulasztásáért — — —- — 5.— 15.—

5. T andíjak  határidő  u tán  tö rténő befizetése
esetén — — — — — — — — — 10.— 20.—

6. Ösztöndíj elszámolás elm ulasztása m iatt — 5,— 10.—
7. Kötelező orvosi vizsgálat elm ulasztásáért — 20.— 20.—
8. Lakcím  és névváltozások bejelentésének el

m ulasztása esetén  — — — — — — — 5.— 15.'—
9. K atonai ügyek intézésének elm ulasztásáért — 10.— 20.—

10. Különböző megbízólevelek és igazolványok
(diákigazolvány stb.) elvesztéséért — — — 10.— 20.—

11. Laboratórium i kárté rítés i díjak, kölcsönköny-
vek időbeni rendezése, ill. visszaadása e l
m ulasztásáért — — — — — — — — 10.-— 20.—

12. Ó ram ulasztások 2 héten  tú li igazolásáért — 10.— 20.—

A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 35/1952. (V. 4.) M. T. szá
mú rendelete: az egyetemi és főiskolai hallgatók m unkaviszonyba lépé

sének szabályozásáról.

1. §.
Az egyet:m i és főiskolai hallgatókat (a továbbiakban: hallgatók) — 

a 3. és 4. §-okban m eghatározott kivételektől eltekintve — m unkára nem 
szabad alkalm azni.

2 . § .

(1) Ennek a rendeletnek végrehajtása szem pontjából tanu lm ányai
ka t folytató hallgatóknak kell tekinteni:

a) az egyetemi és főiskolai hallgatókat a beiratkozás nap játó l szá
m ított egy évig, kivéve ha időközben oklevelüket megszerezték.

b) Azokat, ak iket szakérettségire előkészítő tanfolyam ra felvettek, 
a szakérettségi vizsga letételének időpontjától szám ított egy évig akkor is, 
ha egyetemre, főiskolára nem  iratkoztak  be.

(2) Nem tekintendők tanulm ányaikat folytató hallgatóknak  azok, 
akiknek az egyetem  vagy főiskola vezetője (rektor, igazgató) végleges 
távozási engedélyt adott, továbbá, ak iket a tanin tézetből fegyelmi úton 
eltávolítottak.

(3j Az (1) bezekdés b) p o n tja  alkalm azása szem pontjából a  sikerrel 
le te tt szakérettségi vizsgát igazoló bizonyítvány nem tekinthető  oklevél- 
nek.

(4) A rendelet hatálya nem  te rjed  ki a fegyveres testü le tek  tag ja ira  
a fegyveres testü le tek  á ltal fen n ta rto tt akadém iák és főiskolák hallga
tóira, valam in t az egyetem ek és főiskolák esti tagozatait látogató, illetőleg 
a  levelező ok tatásban részesülő hallgatókra.

3. §.

(1) Az egyetem vagy főiskola vezetőjének engedélyével a szorgalmi 
idő a la tt állandó jellegű vagy időszakos m unkára egyetem i és főiskolai 
hallgató t is lehet alkalm azni, ha a m unkaidő a tanulm ányi időbeosztáshoz 
igazodik és a heti 18 ó rát nem  halad ja  meg.
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(2) Az engedély m egadását a  m unkáltató  válla la t vagy h ivatal k é r
heti. Az engedélyt csak akkor szabad megadni, ha azt a  hallgató  személyi 
körülm ényei indokolják és a m unka a hallgató tanulm ányi előm enetelét 
előreláthatólag nem  gátolja.

(3) Az engedélyben kifejezetten meg kell jelölni azt a vállalatot, 
vagy hivatalt, am elyekhez a  m unkábaállás történik , s azt a m unkaidőt, 
am elynek elvállalására az engedély szól.

(4) H a a hallgató előm enetelében a miunka következtében vissza
esés m utatkozik, a tan in tézet vezetőjének az engedélyt vissza kelli vonnia. 
Az engedély visszavonásáról a m unkálta tó t egyidejűleg értesíteni kell. 
A m unkáltató  az értesítés vételétől szám ított 3 napon belül köteles a 
m unkaviszonyt 15 nap ra  felm ondani.

(5) Az engedély — tek in te t nélkü l k iá llításának  időpontjára — a 
következő oktatási év kezdetéig legkésőbb azonban szeptem ber hó 1. 
napjáig érvényes. Az esetleges újabb engedély k iadásakor a m unka- 
vállalás indokait és körülm ényeit újból m érlegelni kell.

4. §.

(1) A nyári oktatási szünet a la tt a m unkaidő csak abban  az esetben 
esik korlátozás alá, ha a tanin tézet vezetője — a tanulm ányi eredm énytől 
függően — kifejezetten így rendelkezik.

(2) H a az oktatási szünet a latt a hallgató a kötelező tanulm ányi 
rend  szerin t szakmai gyakorlat fo ly ta tására van kötelezve, a tanin tézet 
vezetője köteles errő l a m unkálta tó t értesíteni. A m unkáltató  ilyen é rte 
sítés esetén a  m unkaviszonyt olyan időpontban köteles m egszüntetni, 
hogy a hallgatók szakm ai gyakorla tát a m eghatározott időpontban m eg
kezdhesse.

5. §.

(1) A jelen  rendelet alapjána Ikalm azott hallgatók részére m unka
könyvét k iállítan i nem  szabad.

(2) Ha a hallgatónak a beiratkozáskor m ár van m unkakönyvé, a 
m unkakönyvét a tan in tézet vezetőjének á t kell adnia.

6 .  § .

(1) A m ennyiben a cselekmény súlyosabb büntető  rendelkezés alá 
nem  esik, k ihágást követ el és ötezer forintig  terjedhető  pénzbüntetéssel 
büntetendő az a  m unkáltató, aki az ebben a rendeletben foglalt alkal
mazási tilalm at megszegi vagy kijátsza. Ha a m unkáltató  valam ely h iva
tal, válla la t vagy más jogi személy, a büntető  felelősség azt az alkalm a
zottat terheli, ak i az alkalm azási tilalom  megszegésében vagy k ijá tszásá
ban közvetlenül közrem űködött.

(2) K ihágás elkövetése esetén az egyetem  vagy főiskola vezetője 
köteles feljelentést tenni. A kihágás m ia tt az eljárás a végrehajtóbizott
ságnak, m in t kihágási b íróságnak hatáskörébe tartozik.

(3) M unkaerőcsábítás bűn te tte  m ia tt h a t hónapig terjedhető  bör
tönnel kell bün te tn i azt, aki a tanu lm ányait folytató hallgató t e rendelet 
rendelkezéseitől eltérő m unkaviszonyba lépésre b írja  rá  vagy a rra  r á 
bírni törekszik.

V. §■
A 13f7n951. (VII. 7.) M. T. számú rendelet 8—13. §-ainak az egye

temi és főiskolai hallgatók, valam in t a szakérettségis tanfo lyam ra felvett 
tanu lók  alkalm azására vonatkozó rendelkezései ha tá ly u k a t vesztik.



4fl

A művelődésügyi miniszter 173/1958. (M. K. 17.) M. M. számú 
utasítása az egyetemi (főiskolai, akadémiai) vizsgaszabályzatról.

Az egyetemi (főiskolai, akadém iai) v izsgákat a földm űvelésügyi és 
az egészségügyi m iniszterrel, valam in t a  M agyar Testnevelési és Sport 
Tanács elnökével egyetértésben az alábbak szerin t szabályozom.

I. FEJEZET

Általános rendelkezések
1. §.

(1) Az egyetemek, főiskolák, egyetem i jellegű akadém iák hallgatói 
(továbbiakban: hallgatók) az egyes tanulm ányi időszakok végén vizsgákon 
szám olnak be tanulm ányi előm enetelükről. A vizsgaidőszakot a  tan tervek  
a lap ján  az egyetem  (főiskola, akadém ia) vezetője á llap ítja  meg.

(2) A vizsgák fajai: kollokvium , szigorlat, állam vizsga, illetve a 
d ip lom aterv  (diplom am unka) megvédése.

(3) A vizsgák célja, -hogy a vizsgáztató a hallgató elm életi és 
gyakorlati ism ereteit, já rtasságát az elm életnek az egyes feladatok 
m egoldására való alkalm azásában, készségei és képességi fejlődését ellen
őrizze. A vizsga a hallgató fokozott m unkára serkentésével, felelősség- 
érzetének em elésével és önálló gondolkodása fejlesztésével a nevelés 
céljá t is szolgálja.

2. § .

Az egyes szakokon m egkívánt vizsgákat és azokat a tárgyakat, 
illetve gyakorlati foglalkozásokat, am elyekből gyakorlati jegy szükséges, 
a  ta n te rv  á llap ítja  meg.

3. §.

(1) V izsgára csak az a hallgató bocsátható, ak inek  leckekönyvét a 
vizsgaidőszak kezdetéig a tá rgyak  előadói (a gyakorlatok vezetői) a lá 
írták . A leckekönyv csak akkor írható  alá, ha a hallgató az ad o tt félévben 
az elő írt tanulm ányi és egyéb kötelezettségeinek eleget te tt  (a kötelező 
előadásokon, gyakorlati foglalkozásokon, -konferenciákon részt vett, az 
előírt dolgozatokat, laboratórium i jegyzőkönyveket, rajzokat, gyűjtem é
nyeket stb. kielégítő módon elkészítette).

(2) A leckekönyv aláírásának, valam in t a  hiányzó aláírások  pó tlá
sának  feltételeit a dékán (igazgató) á llap ítja  m eg és közli a hallgatókkal.

(3) A hallgató abból a tárgyból, am elyből az előadó a láírása h iány
zik, nem  bocsátható vizsgára m indaddig, am íg a hiányzó a lá írás t nem  
szerezte meg.

4. §.
(1) A hallgató a vizsgaidőszakokon belül a tanszékek á lta l kitűzött 

időpontok között választhat, a választo tt és a tanszék á lta l jóváhagyott 
időpontban azonban köteles a vizsgákon megjelenni. A dékán  (igazgató) 
tanulócsoportonkénti vizsgát is előírhat.

(2) A levelező tagozat hallgatói részére a rendes vizsgaidőszak az 
őszi félév vizsgáiból ja n u á r és feb ru ár hó, a tavaszi félév vizsgáiból 
jún iu s és szeptem ber hó. Ezen vizsgaidőszakon belül havonként és tá r 
gyanként legalább k é t vizsgaalkalm át kell biztosítani.

(3) A hallgató vizsgáinak egy részét kivételesen indokolt esetben a 
dékán (igazgató) engedélye alap ján  a vizsgaidőszak u tán  is leteheti — 
lehetőleg még az utóvizsgaidőszakban — utóvizsga jelleg nélkül.
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(4) A vizsgáról igazolatlanul távolm aradó hallgatót utóvizsgára kell 
u tasítani.

5. §.

(1) A vizsgák nyilvánosak.
(2) A vizsgák fegyelm éért, színvonaláért a tanszékvezető és a  vizs

gáztató, bizottság előtt te tt vizsga esetén a bizottság elnöke is felelős.

6 . § .

(1) A hallgatók feleletét a vizsgáztató értékeli és az osztályzatot 
beírja  a leckekönyvbe, a vizsgalapra, illetve a  jegyzőkönyvbe. H a a 
vizsga bizottság elő tt folyik, a résztárgyak osztályzatát a  vizsgáztatók, az 
összesített eredm ényt — a többtárgyas szigorlatok k ivételével [11. §. (2)] — 
a bizottság elnöke ír ja  be. Az osztályzattal szemben ellenvetésnek helye  
nincs. Az elégtelen osztályzatot is be kell írn i a  hallgató leckekönyvébe.

(2) A vizsgák értékelésére a jeles (5), jó (4), közepes (3j, elégséges
(2), elégtelen (1) osztályzatok valam elyikét kell alkalm azni.

Jeles (5) osztályzatot kap az a hallgató, aki a te ljes vizsgaanyagot, 
alaposan és összefüggéseiben ismeri és azt önállóan és biztosan tud ja  
alkalm azni.

Jó (4) osztályzatot kap az a hallgató, aki a te ljes vizsgaanyagot jó l 
ism eri, és az anyag alkalm azásában biztonságot m utat.

Közepes (3) osztályzatot kap az a hallgató, ak i a vizsgaanyag lé
nyeges részeit jól ismeri, és az anyag alkalm azásában megfelelő já r ta s 
ságot m utat.

Elégséges (2) osztályzatot kap az a hallgató, aki a vizsgaanyag lé
nyeges részeit elfogadható módon ism eri és az anyag  alkalm azásában 
még elfogadható jártasságot mutat.

Elégtelen (1) osztályzatot kap az a hallgató, aki a továbbhaladáshoz, 
illetve szakm ájának gyakorlásához feltétlenül szükséges elm életi és gya
korlati ism eretekkel nem  rendelkezik.

(3) A hallgató tanulm ányi á tlagá t a tan tervben  elő irt kötelező 
tá rgyak  osztályzatainak (kollokvium, szigorlat) és gyakorlati jegyeinek 
szám tani középarányosa ad ja (egyszerű szám tani átlag).

, (4) A hallgató általános tanulm ányi eredm énye:
•a) kitűnő, ha tanulm ányi átlaga 5;
b) jeles, ha tanulm ányi átlaga 4.51—4.90;
c) jó. h a  tanulm ányi átlaga 3.51—4.50;
d) közepes, ha tanulm ányi átlaga 2.51—3.50:
e) elás-éges. ha tanulm ányi átlaga 2.00—2.50:
f) elégtelen, ha tanulm ányi átlagától függetlenül elégtelen (1) é r

dem jegye van.
(5) Az. általános tanulm ányi eredm ánv m egjelölése u tán  a ta n u l

m ányi átlagot is .fel kell tün te tn i ( n i .  ió. 4.50).
(6) Sikeres utóvizsgát te tt  hallgató általános tanulm ányi eredm ényét 

a jav íto tt jegy figyelem bevételével kell ú jra  m egállapítani.

II. FEJEZET
0

Gyakorlati jegy, kollokvium
7. §.

(1) Azoknak a gyakorlati foglalkozásoknak értékelése, m elyekre a  
ta n te rv  gyakorlati jegy m egállapítását ír ja  elő, a félévben (évben) végzett 
m unka a lap ján  az ötfokozatú osztályzat szerin t történik.
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(2) A kórházi (klinikai) és gyógyszertári gyakorlatokon végzett 
m unkát a gyakorlatvezető főorvos, illetve gyógyszerész osztályozza és 
az eredm ényt bevezeti a hallgató leckekönyvébe.

(3) Azokból a gyakorlati foglalkozásokból, m elyekből a  tan te rv  
gyakorlati jegyet nem  ír  elő, szorgalmi jegy adható. A szorgalmi jegy 
fokozatai: igen szorgalmas, - szorgalmas.

(4) A dékán (igazgató) az elégtelen eredm ényű vagy el nem  végzett 
gyakorlatok pó tlására az illetékes tanszékvezetők vélem ényének figye
lem bevételével az utóvizsgaidőszak kezdetéig engedélyt adhat. Indokolt 
esetben a gyakorlat te ljes m egism étlésére vagy félévism étlésre is  u ta 
síthatja  a hallgatót.

(5) Abból a tárgyból, amelyből a tan te rv  a vizsga m ellett gyakor
lat: jegyet is előír, az elégtelen vagy el nem  végzett gyakorla t a dékán 
(igazgató) engedélye a lap ján  a szóbeli vizsgát legalább egy héttel meg
előző időpontig pótolható.

(6) E lm ulasztott term elési (munka) és tan ítási gyakorlatok pótlá
sának feltételeit a dékán (igazgató) határozza meg.

8. §.
(1) A kollokvium  valam ely tan tá rg y  (kollégium) egy vagy több 

félévi anyagának számonkérése. K ollokvium m al lezá rt előző félévek 
anyaga tételesen nem  kérdezhető a kollokvium on, csak annyiban, arneny- 
nyiben a kollokvium  anyagának megértéséhez és alkalm azásához szük
séges.

(2) A kollokvium  szóbeli vizsga. A kollokvium ot gyakorlati vagy 
írásbeli feladatok elvégzése egészítheti ki, am ennyiben a tá rgy  jellege 
m egkívánja.

(3) A hallgató a dékán (igazgató) engedélye a lap ján  a tá rgy  elő
adásának befejezése után. a vizsgaidőszak előtt is kollokválhat.

(4) A hallgató — kötelező vizsgái sikeres letétele u tán  — kollok
válhat a nem kötelező tárgyakból és azokból a  kötelező tárgyakból is, 
am elyekből a ta n te rv  vizsgát nem  ír elő. Az ezekre a tá rg y ak ra  kapott 
osztályzat azonban nem  számát be az általános, tan u lm án y i eredm énybe. 
Az osztályzatot a leckekönyv „Hivatalos bejegyzések“ rovatába kell 
bevezetni.

III. FEJEZET

Szigorlat
9. §.

(1) A szigorlat valam ely tantárgyiak) (kollégiumok) több félévi 
anyagának átfogó é9 tételes tu d ást megkívánó, összefoglaló számon
kérése. Az egyes tá rgyak  szigorlati kövEtelményeit a felügyeletet gya
korló m iniszter á l la p ítja ’meg.

(2) A szigorlat szóbeli (órvostudom ányi egyetem eken szóbeli és 
gyakorlati) vizsga. Egyes tá rgyaknál a szóbeli szigorlatot, gyakorlati vagy 
Írásbeli feladatok elvégzése egészítheti ki.

(3) Szigorlatot professzor, docens, a  dékán (igazgató) megbízásából 
ad ju n k tu s is  tarthat.""

(4) A szigorlat egy (egytárgyas szigorlat) vagy több egymáshoz 
kapcsolódó tá rgy  (többtárgyas szigorlat) anyagát ölelheti fel.

1 0 . §.

(1) Egytárgyas szigorlat egyes tudom ányegyetem i szakokon több 
résztárgyból is állhat, (összevont szigorlat.)
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(2) Az összevont szigorlatot bizottság előtt kell ta rtan i. A bizottság 
annyi tagból áll, .ahány résztárgya v an  a szigorlatnak, A bizottság elnökét 
és tag ja it a dékán  (igazgató) jelöli ki. Az elnök professzor vagy docens 
lehet.

(3) összevont szigorlatnál a rész tárgyakra  adott feleletet külön kell 
értékelni. A szigorlat eredm anényét a résztárgyak  osztályzatainak figye
lem bevételével a  bizottság á llap ítja  meg.

(4) A m ennyiben a hallgató valam elyik résztárgyból nem  felelt meg, 
szigorlatának eredm énye elégtelen. Ebben az esetben a  bizottság dönti el, 
hogy a hallgatónak valam ennyi résztárgyból vagy csak azon résztárgy- 
(ak)ból kell pótszigorlatot tennie, am ely(ek)ből elégtelenre szigorlatozott.

(5) Az összevont szigorlatot — ha a ta n te rv  m ást nem  ir  elő — 
egy napon kell a hallgatónak letennie.

11 .  § .

(1) Többtárgyas szigorlatot bizottság elő tt kell ta rtan i. A bizottság 
annyi tagból áll, ahány  tárgya van a  szigorlatnak. A bizottság elnökét 
és tag ja it a dékán (igazgató) jelöli ki. Az elnök professzor vagy docens 
lehet.

(2) Többtárgyas szigorlatnál valam ennyi tá rg y a t külön-külön kell 
osztályozni, á tlageredm ényt m egállapítani nem  kell.

(3) A többtárgyas szigorlatot lehetőleg egy napon vagy egym ást, 
követő napokon kell m egtartani.

12. §.

A bizottság előtt te tt  szigorlatokról jegyzőkönyvet kell vezetni. 
A jegyzőkönyvet az elnök és a  bizottság tag jai aláírják .

IV. FEJEZET

Államvizsga, illetve a diplomaterv (diplomamunka) 
megvédése

13. §.

(1) Az állam vizsga, illetve a d iplom aterv (diplom am unka) m eg
védése a hallgató egyetemi (főiskolai, akadém iai) tanu lm ányainak  záró
vizsgája, m elynek alap ján  m egállapítható, hogy rendelkezik-e m indazok
kal az ism eretekkel, képességekkel és készségekkel, m elyek az oklevél 
alap ján  betöltendő m unkakörének ellátásához szükségesek.

(2) Á llam vizsgát (diplom atervet, diplom am unkát) -a tan tervben  
m eghatározott tárgyakból kell tenni (megvédeni). Az egyes tá rgyak  vizsga- 
követelm ényeit a felügyeletet gyakorló m iniszter á llap ítja  meg.

(3) Az állam vizsga letételé (a diplom aterv, diplom am unka m eg
védése) Á llami Vizsgáztató Bizottság (továbbiakban: A VB) elő tt történik. 
M inden karon (főiskolán, akadém ián) legalább annyi AVB-t kell szer
vezni,^ ahányféle szakképesítést ad a  k a r  (főiskola, .akadémia). Az azonos 
szakképesítést szerző vizsgázók nagy szám a esetén több AVB is szer
vezhető.

(4) Az AVB-nek az elnökön kívül 2—6 tag ja  v an  (professzorok, 
docensek, a  szakm inisztérium ok álta l megbízott szakem berek stb.). 
A m ennyiben >az ÄVB tag ja i között valam ely tá rgy  v izsgáztatására nincs
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speciális szakem ber, az illető tárgyból a  dékán (igazgató) álltai megbízott 
oktató (professzor, docens, adjunktus) vizsgáztat.

(5) Á llam vizsgát (diplom atervet, diplom am unkát) a  hallgató csak 
a dékán (igazgató) á ltal m egállapíto tt (tanévenként legfeljebb három) 
állam vizsgaidőszakban tehet le (védhet meg).

Az állam vizsgát lehetőleg egy napon kell letenni.
(6) H a a ta n te rv  az állam vizsgához szakdolgozat készítését ír ja  elő, 

akkor a  szakdolgozat elfogadása előfeltétele az állam vizsgára való bo
csátásnak. A szakdolgozatot a  6. §. (2) bekezdése szerint osztályozni kell.

(7) Az állam vizsgáról (a diplom aterv, diplom am unka m egvédésé
ről) jegyzőkönyvet kell vezetni.

14. §.

(1) A diplom aterv a tan tervben  m egállapíto tt tárgyakhoz kapcso
lódó m űszaki vagy gazdasági feladato t megoldó önálló m érnöki m unka, 
illetve k u ta tási jellegű fe ladat (diplomamunka).

(2) A feladat m egoldását b írá la tra  kell bocsátani. A diplom aterv 
fe ladat konzultánsa nemi lehet a te rv  b íráló ja. A lehetőség szerin t a  ta n 
székvezető á lta l elfogadott diplom atervet (diplomamunkát) az ÁVB olyan 
szakem bernek ad ja át b írá la tra , aki szervezetileg nem  tartozik  a tervezést 
(munkát) vezető tanszékhez.

(3) A diplom aterv (diplom am unka) m egvédésekor az AVB elnöke, 
illetve tag ja i a szorosan v e tt d iplom atervvel (diplom am unkával) kapcso
latos kérdéseken k ívü l a tan tervben  m egállapíto tt legfontosabb tá rg y ak 
ból is tehetnek  fel összefoglaló kérdéseket.

15. §.

(1) A hallgató feleletét az ÁVB tag ja i és a vizsgáztatók tá rgyankén t 
külön osztályozzák. Az ÁVB zá rt ülésen m egállapítja a hallgatónak az 
egyes tá rgyakban  e lé rt érdem jegyét. V ita esetén szavazással döntik  el az 
osztályzatot. Szavazategyenlőség esetén az elnök határoz.

(2) Az állam vizsga általános tanulm ányi eredm ényét a 6. §. (4) b e
kezdés alap ján  kell m egállapítani a szakdolgozat érdem jegyének figye
lem bevételével. Az állam vizsga (diplom aterv, diplom am unka megvédés) 
m inősítését — jelen  §. (3) bekezdésében foglalt felsőoktatási intézm ények 
kivételével — a hallgató oklevelébe is be kell vezetni.

(3) Az orvostudom ányi egyetem ek — kivéve a gyógyszerésztudo
m ányi karokat —, a tudom ányegyetem ek állam - és jogtudom ányi karai, 
valam int az Á llatorvostudcm ányi Főiskola hallgató inak doktori okleve
lébe. a „summa cum  laude“, „cum laude“, „rite“ m inősítés valam elyikét 
kell bevezetni az alábbi m eghatározás szerint: ha a hallgató egyetemi 
(főiskolai) tanu lm ányai folyam án valam ennyi kötelező vizsga (kollokvium, 
szigorlat) eredm ényének, továbbá az állam vizsga általános tanulm ányi 
eredm ényének szám tani középarányosa:

4.51— 5, akkor „sum m a cum laude“,
3.51— 4.50, akkor „cum laude“,
2.0—2,50, akkor „rite“ m inősítést kap  doktori oklevelébe.

16. §.

Az állam vizsgára (diplom aterv, diplom am unka megvédésre) vonat
kozó egyéb kérdésekre az 1082l/l'9i561.' (VII. 6.) és az 1034/1956. (У. 16.) Mt. 
h. számú határozatokkal m ódosított 1032/1052. (IX. 27.) Mt. h. számú h a tá 
rozat rendelkezései irányadók.
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V. FEJEZET

Utóvizsga

17. §.

(1) Az elégtelen vizsgák pótlása céljából, valam in t a 4. §. (4) be
kezdésében szabályozott esetben a  hallgató  utóvizsgát tehet. Az utóvizsga 
fajai: pótkollokviurn, pótszigorlat, jav ító  állam vizsga, ism ételt állam 
vizsga, illetve d iplom aterv (diplom am unka) megvédés.

(2) A hallgató utóvizsgát csak utóvizsga-jegy váltása u tán  a  kijelö lt 
utóvizsgaidőszakban tehet. Az utóvizsgajegyet a dékáni (igazgatói) h iva
talok á llítják  ki.

(S) Az utóvizsgaidőszakot a  rek to r (igazgató) á llap ítja  meg. Befeje
zésének időpontja az őszi félév vizsgáiból álta lában  feb ruár 28., a  tavaszi 
félév vizsgáiból szeptem ber 30.

(4) A levelező tagozat hallgatói részére az utóvizsgaidőszak befeje
zésének időpontja az őszi félév vizsgáiból m árcius 31., a tavaszi félév 
vizsgáiból október 31., utóvizsgát azonban a rendes Vizsgaidőszakban is 
tehetnek. /

(5) K ivételesen indokolt esetben a  dékán (igazgató) m eghosszabbít
hatja  az utóvizsgaidőszakot olyan hallgatók szám ára, akik az első u tó 
vizsgán nem feleltek meg.

18. §.

( } )  ^  hallgató félévenként legfeljebb 5 kötelező vizsgaesetén két 
tárgyból, ötnél több kötelező vizsga esetén három  tárgyból, tá rgyankén t 
csak k é t ízben teh e t pótkollokvium ot, illetve pótszigorlatot.

Az Á ltalános Orvosi K aron  a  VI. évben az eredm énytelen, vagy 
igazolatlanul e lm arad t szigorlatokat a kérdéses tárgyból legfeljebb két 
alkalom m al újabb 2 hónap kórházi (klinikai) gyakorla t elvégzése u tán  
lehet pótolni.

(2) A másodszori pótszigorlatot csak a  dékán (igazgató) engedélyez
heti, egyben m egállapítja a pótszigorlat h a táride jé t is. A másodszori pót- 
szigorlatot a hallgató csak a  dékán (igazgató) vagy m egbízottja je len 
létében teheti le.

(3) Azt a hallgatót, ak i az (1) bekezdés a lap ján  kettőnél, illetve 
három nál több tárgyból kollokvált, szigorlatozott sikertelenül, a  dékán 
(igazgató) — egy félév k ihagyásával — a félév ism étlésére u tasítja  vagy 
elbocsátja a k arró l (főiskoláról, akadém iáról). K ivételesen indokolt eset
ben engedélyt ad h a t a rra , hogy egy év k ihagyásával fo lytathassa ta n u l
m ányait abban  az esetben, ha ezen idő a la tt vizsgáit sikerrel leteszi.

19. §.

(1) Ha a hallgató a három  vagy an n á l kevesebb tárgyból álló 
állam vizsgán egy tárgyból, vagy a  három nál több tárgyból álló állam 
vizsgán legfeljebb ké t tárgyból vizsgázott sikertelenül, javító  állam 
vizsgát tehet ezekből .a tárgyakból. A m ennyiben a  hallgató a  javító 
állam vizsgán is eredm énytelenül vizsgázik, még egy alkalom m al, u to ljá ra  
k ísérelheti m eg a javító  állam vizsga letételét.

_ ( 2 )  H a a hallgató a legfeljebb három  tárgyból álló állam vizsgán 
egynél több tárgyból, vagy a három nál több tárgyból álló állam vizsgán 
kettőnél több tárgyból vizsgázott sikertelenül, az egész állam vizsgát meg 
kell ism ételnie Am ennyiben a hallgató az ism ételt állam vizsgán egy,



vagy — ha az állam vizsga három nál több tárgyból áll — két tárgyból 
vizsgázott sikertelenül — még egy alkalom m al, u to ljá ra  k ísérelheti meg 
a javító  állam vizsga letételét.

(3) A javító  állam vizsga legkorábban a sikertelen vizsgát követő, 
az ism ételtállam vizsga pedig Ipegkorábban a sikertelen  vizsgát legalább 
6 hónap m úlva követő állam vizsgaidőszakban tehető  le.

(4) Az a hallgató, aki a másodszpri javító  állam vizsgán vizsgázott 
sikertelenül, illetve az ism ételt állam vizsgán egynél több. vagy — ha az 
állam vizsga három nál több tárgyból áll — kettőnél több tárgyból vizsgá
zott sikertelenül, továbbá, h a  az ism ételt állam vizsga u tán  te tt javító  
állam vizsgája sikertelen, oklevelet nem  kaphat.

20. § .

(1) A diplom aterv (diplomamunka) sikertelen  m egvédésének pó t
lása céljából a  hallgató  legfeljebb kétszer kísérelheti meg diplom atervé
nek (diplom am unkájának) újbóli m egvédését. A diplom aterv (diploma- 
m unka) megvédése másodszori ism étlését kivételes esetben a  dékán (igaz
gató) engedélyezheti új feladat kijelölése m e lle tt

(2) A hallgató a d iplom aterv (diplomamunka) ism ételt megvédését 
első alkalom m al legkorábban 6 hónap m úlva, m ásodik alkalom m al egy 
év m úlva k ísérelheti meg.

(3) Ha a hallgató d iplom aterv (diplom am unka) megvédése m ásod
szori ism étlésekor is sikertelen volt. oklevelet nem  kaphat.

21 .  § .

(1) H arm adszori utóvizsgának helye nincs.
(2) A dékán (igazgató) kivételesen indokolt esetben a tanu lm ányai

b an  jelentősen e lm arad t hallgató részére egy év  kihagyást engedélyezhet 
abból s  célból, hogy ezen idő a la tt e lm arad t (halasztott, elégtelen e re d 
m ényű) vizsgáit letegye.

(3) A dékán (igazgató) — egy félév k ihagyásával — a félév m eg
ism étlésére u tasítia  vagy elbocsátja a karró l (főiskoláról, akadém iáról) 
azt a hallgatót, aki

a) a másodízben m egkísérelt pótkollokvium ait, pótszigorlatait nem 
te tte  le  eredm ényesen;

b) kettőnél, illetve három nál több tárgyból elégtelenre kollokvált, 
illetve szigorlatozott, kivéve ha a 18. §. (3) bekezdése alap ján  évkihagyás- 
sal utóvizsga le tételére engedélyt k a p o tt;

c) nem szerezte meg az előírt határidőre a félév-végi aláírásokat.

22 . § .

Az utóvizsgák lebonyolítására, valam in t az eredm ények e lb írá lá
sá ra  a  rendes vizsgákra vonatkozó szabályok az irányadók. Az utóvizsgán 
kapo tt érdem jegy elé ..uv.“ jelzést, kell írn i (pl. uv. közepes).

23. §.

(1) A hallgató tanulm ányai folyam án egyszer ism ételhet félévet és 
ezenkívül a  napoali és esti tagozaton egyszer, a levelező tagozaton kétszer 
kaphat e lm arad t tanu lm ányainak  pó tlására évkihagyást.

(2) Az ism étlő hallgatót a dékán (igazgató) az illetékes tanszék- 
vezetők vélem énye alap ján  egyes tárgyak  hallgatása és vizsgái., illetve 
egyes gyakorlatok alól felm entheti. Betegség következtében vagy dékáni 
(igazgatói) engedéllyel m egszakított félév újrakezdése nem számit ism ét
lésnek.



(3) A hallgató a következő íé lévre leckekönyvének lezárása [58/1956. 
(О. K. 14.) О. M. szám ú u tasítás Ш . 3. pont (7) bekezdés] nélkü l csak 
feltételesen iratkozhat be. Beiratkozása leckekönyvének lezárásával válik  
érvényessé. A hallgató a következő félév vizsgáira csak akkor bocsátható, 
ha előző félévi tanulm ányi kötelezettségeinek teljesítését a dékán  (igaz
gató) a  leckekönyv lezárásával igazolta.

VI. FEJEZET 

Z á ró re n d e lk e z é s e k

24. §.

A vizsgaszabályzat hatálya a m űvészeti főiskolák k ivételével vala
m ennyi egyetem, főiskola, egyetemi jellegű akadém ia nappali, esti és 
levelező tagozatára kiterjed.

25. §.

A je len  u tasítás 1958. decem ber hó 15-én lép hatályba, egyidejűleg 
a 80/1955. (О. K. 18.) O. M„ a 856-1/1953. О. M., a 854-151/1953. О. M„ a  
855-16/1953. О. M.. a ®565-3/1950. Főm., a 85-2/2/1956. O. M., a 85-2/3/1956.
O. M., a 851-4/2/1956. O. M„ a  77.388/1058. M. M., a 80.21:1/1958. M, M„ a TI, 
G t-856-102/1955. F. M„ a 191/1955. (Eü. K. 24.) Eü. M., a 141/1956. (Eü. K,
12.),Eü. M., a 37/1955/1956. (OTSB K. 1.) OTSB számú utasítás, továbbá a 
szabályzat hatá lya  alá eső felsőoktatási intézm ények tek in te tében  a. 
77/1957. (M. K. 14.) M. M. számú u tasítás 25. pontja  h a tá ly á t veszti.

A művelődésügyi miniszter 174/1958. (M. K. 17.) M. M. számú 
utasítása az egyetemi (főiskolai, akadémiai) utóvizsgadíjakról.

A 279/1950. (XI. 26.) M. T. számú rendeletben foglalt felhatalm azás 
a lap ján  a pénzügym iniszterrel, a  földm űvelésügyi m iniszterrel, az egész
ségügyi m iniszterrel és a M agyar Testnevelési és S port T anács elnökével 
egyetértésben az utóvizsgadiíjakat az alábbiakban állapítom  meg:

1. A hallgató a vizsgaszabályzatban m eghatározott utóvizsgát csak 
utóvizsga-jegy váltása  u tán  teheti le.

2. Az utóvizsgajegyet a dékáni (igazgatói) h ivataloknak — a h iva ta l- 
vezető á ltal k ije lö lt — előadója állítja  ki ké t példányban. Az első példányt 
a  hallgatónak kell á tadni, ezzel jelentkezhet utóvizsgára.

3. Az utóvizsgajegy váltásakor az alábbi d íjakat kell leróni:
a) gyakorlati jegy pótlása esetén gyakorla tonként — — 5 F t
о) kollokvium  esetén tá rgyankén t — — — — — — 10 F t
c) szigorlat esetén tá rgyankén t — — — — — — — 20 F t
d) javító  állam vizsga esetén tárgyankén t — — — — — 40 F t
e) te ljes állam vizsga, illetve d iplom aterv (diplomamunka) 

megvédése esetén — — — — — — — — — — 200 F t
4. A sikertelen utóvizsga pótlására te tt  utóvizsga esetén a 3. pont

ban foglalt d íjak  kétszeresét kell leróni.
5. Az utóvizsgadíj lerovása illetékbélyeggel történik. A bélyegeket 

az utóvizsgajegy m ásodpéldányára kell ragasztani, s a felsőoktatási intéz
m ény bélyegzőjével felül kell bélyegezni.



6. Je lén  u tasítás h a tá ly a  k ite rjed  valam ennyi egyetem, főiskola, 
egyetemi jellegű akadém ia nappali, esti és levelező tagozatának hallga
tóira.

7. Ez az u tasítás 1958. decem ber 15-én lép hatályba, egyidejűleg a 
4019/1949. (V. 7.) Korm. sz. rendelet 1. §. (3) bekezdése h a tá ly á t veszti.

A i egészségügyi m iniszter 142/1955. (Eü. K. 12.) Eü. M. számú u tasítása
az orvostanhallgatók kórházi gyakorlatának szabályozásáról.

1. Az általános orvosi k a r  hallgatói, az orvosképzés egyetem i ta n 
tervének megfelelően, a III. és IV. egyetemi tanév  befejezése u tá n  négy- 
négyhetes, a  VI. egyetem i tanév  keretében pedig tizenkét hónapos kór
házi gyakorlatot végeznek.

2. A kórházi gyakorlatok célja az, hogy
a) a III., illetve IV. éves hallgatók — az egyetem en fo ly tato tt e l

méleti és gyakorlati tanulm ányok m elle tt — a betegápolás, a betegekkel 
való foglalkozás és a  gyógyító-megelőző m unka egyéb terü letérő l köz
vetlen tapasztalato t nyerjenek, és hogy e lsajátítsák  azoknak az alapi- 
vizsgálatoknak a gyakorlatát, am elyeket az egyetemi ok ta tásban  m eg
ism ertek;

b) a VI. éves hallgatók részére — az egyetem  elm életi és gyakorlati 
képzése alap ján  — olyan gyakorlati készséget biztosítson, amely lehetővé 
teszi, hogy jól képzett, általános orvosokká váljanak.

3. (1) A gyakorlatok ideje a III. és IV. éves hallgatók részére július 
és augusztus hónap, a VI. éves hallgatók részére pedig augusztus 16. 
nap já tó l a következő év augusztus 15. nap jáig  terjedő idő.

(2) A III. és IV. éves hallgatók belgyógyászati és sebészeti gyakor
la to t folytatnak. A VI. egyetemi tanév  kórházi gyakorla tának  beosztása 
a következő:

Belgyógyászat: 3 hónap (ebből) ké t h é t ideggyógyászati osztály vagy 
am bulancia.

Sebészet: 3 hónap {ebből k é t-k é t hét fogászati és fü l-o rr-gége oszt. 
vagy am b , egy hónap traum atológia, ahol külön traum atológiai osztály 
van).

Gyerm ekgyógyászat: 3 hónap (ebből k é t hét fertőző-osztály).
Szülészet-nőgyógyászat: 3 hónap (ebből legalább ké t hé t nőgyógyá

szat).
(3) A VI. éves hallgatók az egyes tá rgyak  gyakorla tá t ugyanabban 

a kórházban (klinikán) kötelesek végezni.
(4) A VI. éves hallgatók a (2) bekezdésben m egjelölt tá rgyak  anya

gából, azok gyakorlati idejének  utolsó ö t nap ján , kötelesek vizsgázni. 
Ezért a tényleges gyakorlato t a  vizsgahónapokban (november, február, 
m ájus és augusztus) 1'5-e helye tt 10-én kell befejezni.

4. Az orvostudom ányi egyetem  feladatai az orvostanhallgatók k ó r
házi gyakorla tával kapcsolatban:

a) A hallgatókat a rendelkezésre álló  kórházakba és k lin ikákra  — 
a n yári gyakorla tra  lehetőleg csoportbeosztásuknak megfelelően — b e
osztja.

b) A hallgatók gyakorlati ösztöndíját — a vonatkozó rendelkezések 
alap ján  — m egállapítja és annak  kifizetéséről gondoskodik.

c) A gyakorlatok te m atik á já t elkészíti és ez t a gyakorla tra  kijelö lt 
kórházak igazgató-főorvosának és az érdekelt osztályos főorvosoknak 
m egküldi.

d) A hallgatókat a  gyakorla t céljáról, az azon tanúsítandó  m aga
tartásukról. a kórházi fegyelem ről stb. m egfelelőm  -kioktatja.
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e) A gyakorlatokat a nyári gyakorlat idejében legalább egy, az 
egész év folyam án legalább két alkalom m al közvetlen lá togatással is 
ellenőrzi. A m ásodik látogatás alkalm ával a következő évi nyári kórházi 
gyakorlat megszervezését is elő kell készíteni. A látogatás során  fel kell 
venni a kapcsolatot a gyakorla tra  k ijelö lt kó rházat fenntartó  tanács vb. 
egészségügyi osztály (csoport) vezetőjével, a kórház igazgató főorvosával 
és osztályos főorvosaival. A látogatásokon az egyetem  adm inisztratív 
vezetője és az érdekelt k lin ikák  oktatói vesznek részt. K ívánatos, hogy a 
kórházaknál a dékán és a gyakorlat tá rgya it oktató tan áro k  is tegyenek 
látogatást.

f) Azokat a hallgatókat, akik a gyakorlati m unka követelm ényeinek 
nem  felelnek meg, a dékán a gyakorlatoknak részben, vagy egészében 
történő m egism étlésére’ u tasítja. A sa já t h ibájukból ismétlő hallgatók 
ösztöndíjat nem  kaphatnak.

g) A  gyakorlatokat a közvetlen ellenőrzések során szerzett tapasz
ta latok  és a kórházak észrevételei a lap ján  értékeli. Az értékelés eredm é
nyéről az egészségügyi m inisztérium hoz beszámoló je len tést tesz.

5. A gyakorla tra  k ije lö lt kórház feladatai:
a) A kórház igazgató főorvosa és valam ennyi dolgozója fe llő  tám o

gatást n yú jt ahhoz, hogy a. hallgatók a gyakorlati ism ereteket alaposan 
els aj átí th  ássák.

b) A kórház igazgató-főorvosa gondoskodik a hallgatók h a lad ék ta
lan  m unkába állításáról. A g y ak o rla tik  során, a m egadott tem atika  a lap 
ján. a hallgatókat fokozatosan, egyre nagyobb feladatok ellátásával kell 
megbízni.

dl A hallgatók kórházi gyakorla tát az igazgató-főorvos, valam in t az 
az osztályos főorvos ellenőrzi, akinek az osztályán a hallgatók  a gyakor
la tokat végzik. Az osztályos főorvos az igazgató-főorvosnak felelősséggel 
tartozik azért, hogy a hallgatók a részükre m egállapíto tt m unkaidőt, a 
kórházi fegyelm et pontosan betartsák  és őket megfelelően foglalkoztassák.

e) H a a hallgató a kórházi fegyelm et megsérti, az igazgató-főorvos 
errő l az egyetem  dékánját értesíti, aki a szükséges fegyelmi intézkedést 
foganatosítja. Az igazgató főorvos, a súlyos fegyelem sértést elkövető hall
gatót — a dékán egyidejű értesítésével — a kórházból eltávolíthatja.

f) A hallgatókat be kell vonni a kórház klimkópathologiani konferen
ciáiba. valam in t az orvosok továbbképzését szolgáló előadásokba (össze
jövetelekbe).

at A kórház igazgató főorvosa gondoskodik arról, hogy, a kórházban 
gyakorlato t folytató VI. éves hallgatók m indegyike három  havonként egy 
egészségügyi felvilágosító előadást ta rtson  üzemben, gépállomáson, te r
melőszövetkezetben vagy tanfolyamion. Az előadást ta rtó  hallgatónak — 
az egészségügyi m inisztérium  á lta l m egküldött b rosúrák  alap ján  — a ta 
nács vb. egészségügyi osztály (csoport) vezetője ad ja  meg a helyi viszo
nyoknak megfelelő tém át és szempontokat.

h) A kórház érdekelt osztályos főorvosa a III. és a IV. éves h a ll
gatók m unkáját a gyakorlat hefejezés-ekor, a  VT. éves hallgatók m unkáját 
pedig három  havonként értékeli. Az értékelésnek a következőket kell ta r 
talm aznia:

1. Miiven a hallgató elm életi tudása?
2. M iként alkalm azza tu d ásá t a  gyakorlatban?
3. M ilyen a hallgató szorgalma, öntevékenysége?
4. Elvégezte-e az előirt gyakorlatokat?
5. A lkalm asnak, rá te rm ettnek  lá tsz ik -e  az adott szakra?
A hallgatók m unkáját szám szerűen is m inősíti (5 jeles, 4 jó, 3 k ö 

zepes, 2 elégséges, 1 elégtelen). A m inősitéseket az igazgató-főorvos az 
egyetem nek m egküldi.
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6. A gyakorla tra  beosztott hallgatók kötelességei:
a) K ötelesek a kijelö lt időben jelentkezni a gyakorla t helyén az 

igazgató-főorvosnál vagy m egbízottjánál és a tőle kapo tt u tasításnak 
megfelelően azonnal megkezdeni m unkájukat.

b) Kötelesek a kórház rendjéhez alkalm azkodni, a föléjük rendelt 
orvosok u tasítá sa it követni.

c) A gyakorlati ism eretek elsajátítása végett el kell végezniök a 
tem atikában  elő írt gyakorlati feladatokat, el kell sa játítan iok  az oszályos 
feladatokat és meg kell tanultok a kórházi m unka egyéb tennivalóinait 
az ellátását is (járóbeteg rendelés, ügyelet, laboratórium i m unka, kliniko- 
pathológiai konf., kórházi referáló  ülések, stb.).

d) ösztöndíjukból a  kapo tt szolgáltatásokért (lakás, élelmezés) a 
térítési d íja t előre m eg kell fizetniök.

e) Az egyéni tanu lás és a  vizsgára való felkészülés biztosítása é rde
kében napi 6 ó rá t (heti 36 órát) és hetenként egy ügyeletet kötelesek a 
kórházban tölteni. Egy napot meg nem haladó eltávozásra a kórház igaz
gató főorvosa, ennél hosszabb ta rtam ú  eltávozásra a dékán adhat enge
délyt. Hét végén a hallgatók egy része — az-igazgató főorvos engedélyé-

t  vei — a kórház székhelyéről eltávozhat. Az a hallgató, aki m unkakezdetre 
nem  érkezik vissza, további eltávozást nam kaphat.

f) А VI. éves hallgatók egyetem en kívüli m unkát (ideértve az ügye
le tét is) csak a dékán' engedélyével vállalhatnak.

g) A VT. éves hallgatóknak három  hónaponként — az illetékes ta 
nács vb. egészségügyi osztály (csoport) vezetője által adott szem pontok
nak  megfelelően — egy egészségügyi felvilágosító előadást kell tartaniok. 
Az előadások m egtartásáról szóló igazolást a szigorlat előtt a tanulm ányi 
osztálynál b e  kell m utatni.

7. A jelen u tasítás hatálybalépésével а 841/2'4-3,./19»'э,2. Eü. M.. a  
841/24-17/1052. Eü. M.. a 8-t 1 9P:'19’52. Eü. M.. а 84УЗ-2/1953. Eü. M. a 
841/fl'lSf3. Eü. M. és а 8418-2 Г954. Eü. M. számú u tasítások (hivatalos 
lapban  nem  jelentek  meg) hatá lyukat vesztik.

841/23/1955. Eü. M. számú utasítás a gyógyszerészhallgatók 
gyógyszertári gyakorlatáról. (Kivonat.)

A gyógyszerészképzés keretében a III.. IV. éves és а IV. évet vég
zett gyógyszerészhallgatóknak gyógyszertári gyakorlato t kell folytatniok.

А III. éves-ek gyógyszertári gyakorla tának  célja:
A gyógyszertár helyiségeinek, berendezésének, felszerelésének, 

m unkaeszközének és azok technikai használatának, a gyógyszerek el
helyezésének és e ltartásának  megismerése.

А IV. évesek gyógyszertári gyakorla tának  célja:
A tá ra  melletti m unka megismerése, a receptkészítés gyakorlása, 

anyagism eretük bővítése.
А IV. évet végzettek gyógyszertári gyakorlatának célja:
Az egyetem i tanulm ányok gyakorlati alkalm azása a teljes gyógy

szerészi m unkakörben.
А III. és IV. évesek gyógyszertári gyakorlatának tem atik á já t a je len  

u tasítás m elléklete tartalm azza. А IV. évet végzettek m űködését az állam 
vizsga tem atika szabja meg.

Az egyetem feladatai.
1. A hallgatók beosztása gyógyszertárakba az A nyagellátási Igaz- 

✓  gatósággal egyetértésben.
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2. A gyógyszertári gyakorlati ösztöndíj m egállapítása a III. és IV. 
évesek számára.

3. A hallgatók tájékoztatása a gyógyszertári gyakorlat céljáról, 
feladataikról, a gyakorlat a la tt tanúsítandó m agatartásukról.

4. A gyakorlat ellenőrzése.
(Az egyetem  székhelyén folyó gyakorlatokat a III. és IV. évesek 

esetében legalább egyszer, a IV. évet végzettek esetében legalább kétszer 
kell ellenőrizni. K ívánatos, hogy a lehetőségek határa in  belül ellenőriz
zenek néhány vidéki gyakorlatot is.)

5. Az ok ta tó  gyógyszerészek díjazása a 3/a-377/l»54. P. M. sz. ren 
delet alapján, (III. és I_V. évesek m ellé k ije lö ltek  szám ára).

6. Azokat a hallgatókat, akik a gyakorlaton nem  vettek  részt, vagy 
a gyakorlati .munka követelm ényeinek nem  feleltek meg, a  dékán  a  g y a 
korlatoknak részben, vagy egészben történő m egism étlésére u tasítja. -

7. M indhárom  évfolyam gyógyszertári gyakorlatáról a dékán az 
Egészségügyi M inisztériumhoz beszámoló jelentést küld.

Az Anyagellátási Igazgatóság feladatai.
1. A megfelelő gyógyszertárak és oktató  gyógyszerészek kijelölése, 

a Gyógyszertári Központokkal egyetértésben.
2. A hallgiatók beosztása a gyógyszertárakba az Orvostudom ányi 

Egyetem ekkel egyetértésben.
3. A Gyógyszertári Központok megfelelő tá jékoztatása .a kijelölt 

gyógyszertárakról, oktató gyógyszerészekről, a gyakorlat idejéről; a hall
gatók beosztásáról és a V állalatok feladatairól.

Gyógyszertári Központok és oktató gyógyszerészek feladatai.
1. A gyakorlatra jelentkező hallgatókat haladéktalanul m unkába 

á llítják  és m inden segítséget m egadnak szám ukra a k itűzött feladatok 
megoldásához.

2. Gondoskodnak arról, hogy a hallgatók m unkaidejük legjobb 
kihasználásával a gyakorlati tem atikában m egadott szempontok szerint 
végezzék m unkájukat. A gyakorlaton lévő hallgatók m unkaideje heti 43 
óra. Ez kizárólag a nappali üzem időre eshet. Ä IV. évet végzett gyógy
szerészjelöltek szám ára a heti 48 órából 12 órát elm életi tan u lásra  kell 
biztosítani, azonban ezt az időt is a gyógyszertárban kötelesek eltölteni.

3. A Gyógyszertár Központ főgyógyszerésze és szakfelügyelői ellen
őrzik a gyakorlatot.

4. Ha a hallgató a gyógyszertári fegyelm et m egsérti, a  V állalat errő l 
az egyetem d ékán já t értesíti, aki a szükséges intézkedéseket megteszi.

5. Az oktató gyógyszerész a gyakorlat befejezésekor igazolja a 
gyakorlat elvégzését, m ulasztás esetén ennek indokát is közli, az egyetem 
mel és a hallgató m unká ját értékeli. Az értékelés tartalm azza a hallgató 
szorgalmát, elm életi felkészültségét és gyakorlati m unkáját. A III, évesek 
gyakorlatát, tek in te tte l annak  ta rta lm ára , osztályozni nem .kell. M unká
juk ró l csak szöveges értékelést kell adni. A leckekönvvbe .te ljesítette“, 
illetve ..nem telje sítette“ írandó. A IV. évesek és a IV. évfolyam ot vég
zettek gyakorlatát a  szöveges értékelés m ellett érdem jeggyel is osztá
lyozni kell fő jeles. 4 ió. 3 közepes. 2 elégséges, 1 elégtelen).

6. A Gyógyszertár Központok az oktató gyógyszerészek jelentését, 
valam in t a gyakorla tta l karv-olistO'S észrevételeket az A nyagellátási Igaz
gatóságon keresztü l m egküldik az egyetemnek.

Az oktató gyógyszerészek gyakorlati szaktudásra, n gyógyszerészi 
m unka szeretetére és á  betegekkel való helyes bánásm ódra neveljék a 
hallgatókat, ak ik  egész gyógyszert ári tevékenységüket kizárólag szigorú 
gyógyszerészi felügyelet és ellenőrzés m ellett végezhetik.
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A gyógyszertári gyakorla tra  beosztott hallgatók a m egállapított 
időben jelentkeznek a kijelö lt gyógyszertár felelős vezetőjénél és az oktató 
gyógyszerész irány ításával kezdik meg a m unkát. A gyógyszertár m unka
rend je  szám ukra is kötelező.

А 341/16-5Л9&2. Eü. M. és a 841/Bp/l 1/1958. Eü. M. s?. u tasítás « 
(hivatalos lapban nem jelentek  meg) h a tá ly á t veszti.
Melléklet a 841 23 1955. Eü. M. számú utasításhoz.

А III. éves gyógyszerészhallgatók gyógyszertári gyakorlatának
tematikája.

A hallgatók foglalkoztatásánál figyelem m el kell lenni a rra . hogy 
szorosan vett szakm ai tárgyakat még nem  tanultak , csak egy-egy fél éven 
át heti 2órában hallgatták  a ..Gyógyszerészet tö rténe té t“ és „Gyógy- _  
szerészeti p ropedeutikát“.

A gyakorlat menete:
1. A gyógyszertár helyiségeinek, beosztásának, berendezésének, 

edényzetének bem utatása, ism ertetése.
2. A gyógyszerészi munkaeszközök ism ertetése, karban tartásuk , 

használatuk módja.
3. Gyógyszerészi alapm űveletek gyakorlása, olyan m értékben, aho

gyan azt a technikusok végzik [a 8260-2/1954. Eü. M. sz. u tasítás 8. §. (2) 
f) és g) pontjának  megfelelően.]

Nem feladatuk: a receptkészítés, galenlkum ok készítése, gyógy
szervizsgálat, gyógyszertári adm inisztráció megismerése.

IV. éves gyógyszerészhalleatók gyógyszertári gyakorlatának 
tematikája.

А IV. éves hallgatók m ár 1 évsn  á t tanu lták  elm életi és gyakorlati 
recepturát, gyógyszerészi kém iát, gyógynövény- és drogism eretet.

A gyakorlat menete:
1. A hallgató t be kell vonni a tá ra  m elletti napi m unkába.
a) A gyógyszerészi alapm űveleteket most m ár receptkészítés kere

tében végezzék.
■b) G yakorolják a receptolvasást, ism erkedjenek meg a gyógyszerek 

neveinek szokásos rövidítésével, az előforduló szinonim ákkal stb.
c) A tá ra  m elletti m unka keretében vegyenek részt a kézi eladás

ban  is.
2. Anyagism eretük bővítésére rendszeresen vegyenek részt az im- 

pl-ál-ásban. F igyeljék meg a különböző, gyógyszerek helyes eltartását.
3. Ism erjék  meg a napi m unka során előforduló gyógyszerkülön

legességeket (lehetőleg hatástam  csoportosításban a Form ulae Norm ales 
vagy gyógyszert) at ástani kézikönyv alapján).

Nem feladatuk galenikum ok előállítása, gyógyszerek vizsgálata, a 
gyógyszertári adm inisztráció megismerése.

Az egészségügyi miniszter 111/1955. (Eü. K. 4.) Eü. M. számú 
utasítása az orvostudományi egyetemeken végzett, szakmai 

gyakorlatra kötelezett orvosok és gyógyszerészek 
munkahelyének megállapításáról.

1. §. (1) Az orvostudom ányi egyetem eken végzett, szakmai gyakor
la tra  kötelezett orvosok m unkahelyét az Egészségügyi Minisztérium' jóvá-
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hagyásával az orvostudom ányi egyetem eken a 2. §. szerint szervezett bi
zottság (a továbbiakban Bizottság) á llap ítja  meg. Az Egészségügyi Minisz
térium  a jóváhagyást a Bizottsághoz kikü ldö tt képviselője ú tján  is meg
adhatja.

V

(2) A Bizottság az ú jonnan végzett, szakm ai gyakorla tra  kötelezett 
orvosok m unkahelyét még az orvosi oklevél á tad ásá t megelőzően köteles 
m egállapítani. A m unkahelyek m egállapítása tek in te tében  a  3—5. §-ok 
rendelkezései az irányadók.

2. §. (1) A Bizottság elnöke az orvostudom ányi egyetem dékánja 
vagy helyettese; tagjai: a kari ülés á lta l k ije lö lt tanszékvezető, az MDP 
és DISZ k ari szervezetének egy-egy m egbízottja, valam in t az  orvosjelöl
tek  á lta l m aguk közül választott megbízott. A Bizottság előadója a Buda-, 
pesti Orvostudom ányi Egyetemen a tanulm ányi osztálynak az orvosj elöltek 
tanulm ányi ügyeivel foglalkozó előadója, a  többi orvostudom ányi egye
tem eken a tanu lm ányi osztály személyügyi előadója.

(2) A Bizottság m unká jáé rt az egyetem  dékánja felelős.
3. §. (1) Az Egészségügyi M inisztérium  m inden nap tári évben július 

hó 10. napjáig  m egküldi a Bizottságnak az újonnan végzett orvosok által 
betölthető állások (munkahelyek) jegyzékét. A jegyzék tartalm azza az 
ország egész terü letén  e rre  a  célra rendelkezésre álló állásokat a  hely, 
m unkakör, az illetm ény és a lakáskörülm ények megjelölésével, továbbá 
a körzeti orvosi állásoknál annak  feltüntetésével, hogy az illető község
ben m űködik-e körzeti orvos.

(2) A Bizottság köteles a z  )1) bekezdésben em líte tt jegyzéket az 
orvosjelöltekkel ism ertetni azzal, hogy a  m unkahelyük kijelölésével k ap 
csolatos esetleges k ívánságaikat írásban  közöljék a Bizottsággal. A be
nyú jto tt kíván iágok figyelem bevételével az Egészségügyi M inisztérium  
az orvostudom ányi egyetem ek bevonásával az országosan rendelkezésre 
álló m unkahelyeket megosztja az egyetem ek között és az egyes egyetemek 
részére k ije lö lt m unkahelyek je g y z ő é t  m egküldi a Bizottságoknak.

4. §. (1) A Bizottság az országosan rendelkezésre álló m unkahelyek
nek az egyetem ek közötti megosztása u tán  az illető egyetem  részére k i
jelölt m unkahelyek jegyzékét m egküldi a Bizottságoknak.

(2) Az orvosjelöltek a jegyzék alap ján  a m unkahelyük  kijelö lésére 
vonatkozóan írásbeli kérelm et terjeszthetnek- elő a Bizottsághoz. A k ére 
lem ben három  m unkahelyet kell megjelölni. A kérelm et indokolni kell.

(3) A Bizottság először az egyetem: ésra központi tudom ányos in té
zetekbe beosztandó orvos jelöltek ügyében dönt és ezt követői eg á llap ítja  
meg a többi orvosjelöltek leendő m unkahelyét. A m unkahelyek k ijelö lé
sénél elsősorban az egészségügyi ellátás érdekeit, szükségleteit kell alapul 
venni; ennek keretében a lehetőséghez képest figyelem be kell venni az 
orvosjelöltek indokolt kérelm ét is. H a valam ely orvosjelölt részére a  ké
relem ben m egjelölt m unkahelyek egyike sem biztosítható, döntés előtt az 
orvosjelöltet személyesen meg kell hallgatni.

(4) Az egyetem i és a  központi tudom ányos in tézetekre vonatkozóan 
beadott kérelm eket a Bizottság köteles az illetékes tanszék vezetőjének 
m egküldeni és annak  írásbeli vélem ényét döntésénél figyelembe venni. 
Egyetemi vagy központi tudom ányos intézetbe á lta lában  csak k itűnő 
vagy jeles tanulm ányi átlageredm ényt e lért és az ok tatási feladatok kö
vetelm ényeinek m inden szempontból megfelelő orvos osztható be. K ivé
telesen beosztható olyan jó tanulm ányi átlageredm ényt síé rt orvos is, ak i 
valam ely tárgyból átlagot m eghaladó képességről te tt bizonyságot (elm é
let: intézetben végzett kiem elkedő m unka, tudom ányos közlemények, k i
válóan kidolgozott pályázatok stb.).
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(5) A m unkahely m egállapítása nem je len t egyben szakosítást.
5. §. (1) Az egystem  dékán ja  az ú jonnan végző orvosok m unka

helyének m egállapítása u tán  azok m unkahelyi beosztásáról jegyzéket 
készít és azt felterjeszti az Egészségügyi M inisztériumhoz. A jegyzék fel
terjesztésével egyidejűleg az egyetem dékánja írásban  értesíti az orvos
jelölteket m unkahelyi beosztásukról. Az értesítésnek tartalm aznia kell a 
m unkahely megjelölését, az állás m egnevezését (m unkakört) és az ille t
m ényt, valam in t a  jelentkezés helyét és a jelentkezés végső időpontját. 
A jelentkezés végső időpontjául azoknál az orvos jelölteknél, ak ik  vagy 
akiknek szülei abban a  városban (községben) laknak, am ilyben  m unka- 
nelyüket kijelölték, az oklevél á tadását kővető 21. napot, a többi hallga
tónál az oklevél á tad ásá t követő 28. napot kell megjelölni.

(2) Az orvosjelölt — am ennyiben m unkahelyét nem  az előterjesz
te tt kérelm ének megfelelően állap íto tták  msg — az értesítés kézhezvétele 
nap játó l szám ított nyolc nap  a la tt az Egészségügyi M inisztérium hoz cím
zett és az. egyetem dékáni hivatalához benyújto tt beadványban kérheti 
más m unkahelyre való beosztását. Az egyetem dékánja a benyújto tt 
kérelm eket sa já t írásbeli vélem ényével együtt terjeszti fel az Egészség- 
ügyi Miniszériumhoz. A kérelm ek érdem i elintézéséről az Egészségügyi 
M inisztérium az egyetem  dékánja ú tján  értesíti az orvosjelölteket.

(3) Az Egészségügyi M inisztérium  az újonnan végzett orvosok m un
kahelyi beosztását közli az érdekelt tanácsok végrehajtó  bizottsága egész
ségügyi osztályának vezetőjével és az érdekelt egészségügyi intézm ények 
vezetőivel.

6. §. (1) A Budapesti O rvostudom ányi Egyetemen és a Szegedi O r
vostudom ány: Egyetem en végzett, szakm ai gyakorlatra kötelezett gyógy
szerészek m unkahelyének m egállapítása tek in te tében  az 1—5. §-ok ren 
delkezéseit kell alkalm azni az alábbi bekezdésekben foglalt eltérésekkel.

(2) Az (1) bekezdésben em líte tt egyetem eken az ú jonnan végzett, 
szakmai gyakorlatra kötelezett gyógyszerészek m unkahelyének m egálla
p ítására a 2. §-ban foglalt rendelkezés szerin t külön bizottságot kell 
létesíteni.

(3) A Bizottság a kötelező szakmai gyakorlat helyét a gyógyszerészi 
állam vizsga előtti hat hónapos gyakorlat megkezdése elő tt köteles m eg
állapítani annak  figyelem bevételével, hogy a gyógyszerészj elölt az állam 
vizsga eőtti hat hónapos gyakorlato t is a kötelező szakm ai gykorlat he
lyéül kijelö lt m unkahelyen köteles eltölteni.

7. §. (1) A budapesti fővárosi, valam in t a megyei, illetőleg megyei 
jcgu városi tanács végrehajtó  bizottsága egészségügyi osztályának veze
tője, úgyszintén az Egészségügyi M inisztérium  közvetlen felügyelete alá 
tartozó intézm ény vezetője a működési te rü le té re  beosztott orvos m unka
helyi beosztását a  szakm ai gyakorlat megkezdése előtt az orvos hozzá
járu lásával m egváltoztathatja.

(2) A szakm ai gyakorla tra  kötelezett orvos szakmai gyakorlatának 
kezdő időpontjául szám ított h a t hónapon belül beleegyezésével, h a t hó
nap eltelte u tán  pedig előzetes beleegyezése nélkül is az egészségügyi el
lá tás érdekében — képességeinek és egyéni körülm ényeinek figyelem be
vételével — m ás m unkahelyre (pl. m ás egészségügyi intézm énybe, egész
ségügyi intézm ényből körzeti, illetőleg közegészségügyi orvosi állásba) 
helyezhető át. A z 'áthelyezést követő egy éven belül a szakma; gyakor
la tra  kötelezett orvos csak beleegyezésével helyezhető á t újból m ás m un
kahelyre. Ezek a  rendelkezések vonatkoznak a szakmai gyakorlatra kö
telezett gvóevs7"részek áthelyezésére is. Az áthelyezésre egyébként a 
M unka T ö rv  én v к ön у vének 138—137. §-ad az irányadók.

(3) Azokat az orvosokat, ak ik  szakm ai gyakorla tukat körzeti orvosi 
állásban töltik, k ívánságukra a szakm ai gyakorlat ideje a la tt h a t hónapi



idő tartam on á t  —■ továbbképzésük biztosítása céljából — egészségügyi 
intézm ényben is  foglalkoztatni kell.

(4) A  központi orvosgyakom okot m űködési te rü le tén  belül a  buda
pesti fővárosi vezető főorvos, valam int a megyei, illetőleg a m egyei jogú 
városi főorvos is áthelyezheti. Az áthelyezés tek in te tében  a (2) bekezdés
ben foglalt rendelkezések az irányadók . ,

(5) Az (1)—'(4) bekezdések esetében a m unkahelyi beosztás m eg
változtatásához, illetőleg az áthelyezéshez iaz egészségügyi m iniszter hoz
zájáru lása szükséges. Ha az egészségügyi m iniszter a jóváhagyás kérdé
sében az e rre  vonatkozó felterjesztés kézhezvétele n a p já t követő 14 nap 
a la tt érdem ben nem  nyilatkozik, a m unkahelyi beosztás m egváltoztatását, 
illetőleg az áthelyezést jóváhagyottnak kell tekinteni.

8. §. A körzeti orvosi m unkában  tö ltö tt időből egy év, a  négy éves 
szakgyakorlathoz kötött szakképesítés megszerzésénél a  szakgyakorlat 
idejébe beszámít.

9. §. (1) A jelen  u tasítás az I960, évi feb ruár hó 15. nap ján  lép 
hatályba. 1

, /2) A jelen u tasítás hatálybalépésével a  3100-1/1954. Eü. M. számú 
utasítás (m egjelent az Egészségügyi Közlöny 1954. ja n u á r rendkívüli sza
mában) 69. és 71. §-ának a jelen utasítással ellentétes rendelkezései h a 
tá lyukat vesztik.

A Budapesti Orvostudományi Egyetem 
gyógyszerészeti doktorátus szabályzata.

(A szabályzatot az egészségügyi m iniszter és a  művelődésügyi 
m iniszter 27.091/1957. Eü., M. szám a la tt jóváhagyta.)

1. A  Budapesti O rvostudom ányi Egyetem  Gyógyszerészi K ara 
gyógyszerészdoktori szigorlatok m eg tartására  jogosult. A gyógyszerész- 
doktori fokozat elnyerésére m inden okleveles gyógyszerész pályázhat.

2. A doktorálás irán ti kérést a Ggyógyszerészi K ar dékánjához kell 
benyújtani. A folyam odványban a szigorlati tá rg y ak at meg kell jelölni. 
Szigorlati tá rgykén t egy fő- és k é t m elléktárgy választandó.

Főtárgy lehet m inden olyan experim entális tárgy, am elyet a folya
modó gyógyszerészhallgátó korában kötelezően hallgato tt és amelyből 
vizsgázott. Ilyenek: szervetlen kémia, ana litikai kém ia, fizikai kémia, 
szerves kém ia, gyógyszerészi kém ia, fizika, növénytan, gyógynövény- és 
drogism eret, funkcionális anatóm ia, biológia, m ikrobiológia, gyógyszerészi 
technológia (receptura és galenikum ) gyógyszerhatástan, közegészségtan.

A m elléktárgyaknak összefüggésben kell lenn iük  a választo tt fő
tárggyal és ezek közül az egyiknek a főtárgy kategóriájába kell tartoznia.

3. A folyam odványhoz melléklendők:
a) az eddigi tanu lm ányokat részletező életrajz,
b) az egyetem: leckekönyv az e lő írt félévek sikeres hallgatását 

igazoló végbizonyítvánnyal (abszolutórium),
c) gyógyszerészi oklevél,
d) választo tt főtárgy és m eljéktárgyak tan ára in ak  elvi hozzá

járulása,
e) a kérvény tám ogatására szolgáló esetleges okmányok.

4. A folyam odványban megjelölt szigorlati fő tárgy ta n ára  (egye
tem i tanár, vagy tudom ányos minősítéssel bíró docens) a folyam odványt 
e lb írá lja  és a K ar elé javaslato t terjeszt. A kérés teljesítése fele tt a K ar 
dönt.
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5. A Karon nem  rendes hallgatói minőségben, vagy m ás egyetemen, 
tudom ányegyetem en, főiskolán tö ltö tt félévek beszám ításáról a  K ar dönt.

6. Főtárggyal csak a gyógyszerészképzésben részt vevő egyetem i in 
tézetben foglakozhat a jelölt. Ez utóbbi előírás alól kivételes esetben a 
K ar felm entést adhat ugyan, de az illetékes tárgy  k ari tan árán ak  fel
ügyeleti joga és kötelezettsége m ellett.

7. A fő tárgy ta n á ra  a disszertáció tém ájá t jóváhagyás végett be
jelenti a K arnak. A m ennyiben a K ar nem já ru l ehhez hozzá, a K arral 
egyetértésben új tém át kell választani.

8. A doktori szigorlat a lap ja a doktori értekezés, m elynek elkészül
tével kérhe ti a jelölt doktori szigorlatra bocsátását. Ez alkalom ból iga
zolnia kell azt is, hogy a fő tárgyat és a két m elléktárgyat ak á r az egye
tem i tanulm ányai során, akár az értekezés elkészítésének ta rtam a alatt 
legalább ké t-ké t féléven á t hallgatta. Doktori értekezésként csak olyan 
önálló tudom ányos dolgozat nyú jtha tó  be, mely sa já t kísérleti m unkára 
tám aszkodva a jelö lt alapos tárgyism eretéről, a tudom ányos ku ta tás mód
szereinek alkalm azásában való jártasságáró l tanúskodik és új eredm ényt 
m utat fel.

A jelölt értekezését 25 példányban kinyom tatva (vagy kari enge
déllyel sokszorosítva) csatolja a kérvényhez. A dékán a szabályszerűen 
benyú jto tt értekezést két bírálónak ad ja  ki. A bírálók egyike a disszer
tációt vezető kari tag  (az egyetemen kívül készült disszertáció esetében 
a disszertációért felelős k ari tag).

9. A bírálók a 8. pontban előírt szempontok figyelem bevételével 
az értekezés tudom ányos értékéről írásbeli vélem ényes je len tést terjesz
tenek be, m elynek a lap ján  a K ar dönt az értekezés elfogadása, vagy 
elu tasítása tekintetében.

10. Az értekezés elu tasítása esetén a jelö lt csak egy év m úlva 
n y ú jth a t be újabb doktori értekezést.

11. A doktori értekezés elfogadása u tán  a jelölt a szóbeli doktor: 
szigorlatra (továbbiakban szigorlat) bocsátandó.

12. A doktori szigorlatok nyilvánosak. A vizsga helyét és idejét a 
dékán legalább egy héttel előbb nyilvánosságra hozza.

13. A vizsgabizottság elnöke a Gyógyszerészi K ar dékánja, akadá
lyoztatása esetén a dékán helyettes. A vizsgabizottságnak az elnökön kívül 
három  tag ja  (a három  tárgy  vizsgáztatója) van. Ha az elnök is vizsgáz
tató, akkor csak két. tagja. B írálókként és vizsgáztatókként az illető 
szakok egyetem i tan ára i vagy tudom ányos minősítésű docensei m űköd
nek. A főtárgyból a főtárgy tanára, a m elléktárgyakból pedig a m eg
felelő tanszékek tanára i vizsgáztatnak. Ezek akadályoztatása esetén he
lye ttes vizsgáztató k iküldéséről a K ar dönt.

14. Az elnöklő dékán m egnyitja, vezeti és a bizottság beleegyezésé
vel berekeszti a sz igorlato t A vizsgát sa já t tárgyából a szak tanár irá 
ny ítja, de az  elnök és a  vizsgáztatók a szigorlat m inden tárgyából in téz
hetnek  kérdéseket a jelölthöz.

A jelölt a  szigorlat m inden egyes tárgyából a  tudom ányos ku ta tás 
főbb eredm ényeinek ism eretét tartozik  igazolni. A főtárgyból ezenkívül a 
szakirodalom  beható ism eretét és a ku ta tás m ódszereinek önálló alkal
m azásában való já rtasságát is.

A szigorlat az együtt ülésező bizottság valam ennyi tag jának  je len 
létében m indhárom  tárgyból egyszerre teendő le. A vizsgálat két órán 
keresztü l ta rt, amelyből egy óra a  főtárgyra, és egy óra a k é t m ellék
tá rg y ra  fordítandó.

15. A szigorlat eredm ényét a bizottság szótöbbséggel á llap ítja  meg. 
Az elnök ez alkalom m al vélem ényét ny ilván ítja  és a szavazatok egyenlő 
megoszlása esetén az elnök szavazata dönt.
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_ Ha a vizsgálat eredm énye a  bizottságot kielégíti, az eredm ény meg
jelölésére a következő osztályzatok használandók: sum m a cum laude, 
cum laude, vagy rite.

16. a) Ha a  jelölt a szigorlaton a főtárgyból, vagy a két m ellék
tárgyból bukott, akkor egy év múlva, de m ásfél éven belül a teljes szigor
la to t .meg kell ismételnie; ha csak egyik m elléktárgyból bukott, akkor 
csak abból a tárgyból kell vizsgáznia ugyanezen határidőben.

b) Ha a pótszigorlaton a jelölt bárm ely  tárgyból megbukott, akkor 
k é t.é v  m úlva utolsó alkalom m al m egism ételheti a te ljes vizsgálatot.

c) A pótszigorlatot m indig ugyanaz a  vizsgabizottság bonyolítja le, 
am elyik előtt a je lö lt megbukott.

Г7. A sikeres szigorlat u tán  az Egyetem  Tanácsa a jelö ltet a gyógy
szerészet doktorává (doctor pharm aciae =3 dr. pharm .) av a tja  és neki a 
la tin  nyelvű doktori oklevelet k iállítja. A doktori oklevélben a szigorlat 
szakcsoportosítása és a nyert osztályzat feltüntetendő. A doktori oklevelet 
a rek tor és a Gyógyszerészi K ar dékánja írja  alá.

Á tm eneti intézkedések.
1. Azok, akik  1949. és. 1967. között — az egyetemi doktori fokozat 

megszüntetése u tán  -  szigorlatot nem  tehettek, azóta m egjelent tudo
mányos dolgozatukat (dolgozataikat) doktori értekezésként benyú jthatják  
és doktori szigorlatra bocsátásukat kérhetik . Az egyes kéréseket a dékán 
két bírálónak ad ja ki. További e ljárás a 9. szerint a 8. szem pontjainak 
szigorú betartásával.

2. Azok a  volt doktorjelöltek, akik doktori értekezésüket 1949-ben 
m ár nem  fejezték be, illetőleg nem  nyú jto tták  be és tudom ányos do lgo-' 
zatuk azóta nem  je len t meg, kérhe tik  doktori m unkájuk  újbóli meg
kezdését. Kedvező döntés esetén további e ljárás a 6—17. pontok szerin t 
történik.

Az oktatásügyi miniszter 80 1956. (О. K. 19.) О. M. számú 
utasítása az egyetemi (főiskolai) kollégiumok szervezeti 

és működési szabályzatának kiadásáról.
Az egészségügyi m iniszterrel, a  földm űvelési m iniszterrel, valam in t 

az OTSB elnökével egyetértésben az alábbiakat rendelem  el:
1. Az egyetem ek és főiskolák kollégium ai (eddigi diákotthonai) a 

m ellékelt szabályzat szerint fo ly ta thatják  m űködésüket.
2. Az egyetemiek rektorai (főiskolák igazgatói) a szabályzat alap ján  

kötelesek kidolgozni az egyes, kollégiumok házirendjét. A házirendben 
részletesen szabályozni kell m indazokat a kérdéseket, am elyek az egye
temi (főiskolai) hallgatóknak a kollégium ba való felvételével és ottani 
m agatartásával kapcsolatosak.

3. M inden kollégium ban jó l lá tható  helyen és m egőrzésre -alkalmas 
módon (pl. bekeretezve) k i kell függeszteni a m ellékelt Szabályzatot és

, a kollégium házirendjét.
4. Je len  u tasítás a közzététel nap ján  lép  hatályba; egyidejűleg a 

846-0133/1952. К. M. sz. utasítás, valam in t a diákotthonok szervezetét és 
m űködését szabályozó egyéb külön rendelkezések ha tá lyukat vesztik.

Melléklet a 80/1956. (О. K. 19.) О. M. számú utasításhoz.

AZ EGYETEMI ÍFÖTSKOLAT) KOLLÉGIUMOK 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A kollégium az egyetem  (főiskola) intézm énye. Feladata, hogy ott-



hont biztosítson az egyetem székhelyén k ívü l lakó, arra  erdem es es r á 
u ta lt hallgatóknak, a közösség: élet lehetőségeit felhasználva előmozdítsa 
tag jainak  szakm a: és politikai fejlődését, nevelje őket a szoeiálista eg y ü tt
élés szabályainak m egtartására. A kollégium  szociális és nevelési fe lada
tán ak  betöltésével az egyetemi oktató-nevelőm unka alapvető célkitűzé
seinek elérését segíti elő.

I. A kollégium szervezése és felügyelete

í .  § .  í Щ
Kollégium egyetem (főiskola) m ellett szervezhető. Többkarú egye

tem  m inden karónak  vagy egye: kara inak  külön kollégium a lehet.

2 . § .

A kollégium  fele tt a rek to r (főiskola igazgatója) gyakorol felügye
letet. A rek tor felügyeleti jogkörét — gazdasági ügyek kivételével — az 
oktatási rektorhelyettes, illetőleg a dékán hatáskörébe u ta lhatja . A gaz
dasági ügyekben a rek tor jogkörében a gazdasági rektorhelyettes (gazda
sági vezető) jár' el.

3. §.
(1) A kollégium ban lakó azonos karon (főiskolán) tanuló hallgatók 

közvetlen ellenőrzése a dékán (a főiskolai igazgató) feladata. Ezt a fe l
ad a tá t abban az esetben is köteles ellátni, ha a k a r (főiskola) hallgatói 
m ás egyetem hez (főiskolához) tartozó kollégium ban vannak  elhelyezve: 
ekkor azonban a kollégium ot érintő m inden fontosabb kérdésben csak a 
kollégium ot fenntartó  agyetem (főiskola) vezetőjével egyetértésben intéz
kedhet.

(2) A kollégium ban folyó nevelőm unka előmozdítása érdekében az 
egyetem  (főiskola) oktatói kötelesek a kollégium ot rendszeresen látogatni.

II. A kollégium vezetése és belső szervezete

A kollégium ban a nevelő feladatokat az igazgató (5. §.), az esetleges 
nevelőtanárok (6. §.). és a diákbizottság, a  gazdasági és adm inisztratív 
feladatokat a gondnok (7. §.) lá tja  el.

5. §.

(1) A kollégium  m űködését az igazgató vezeti.. Ebben a jogkörben
a) biztosítja a kollégium zavarta lan  működését, a rend  és a fegye

lem  m egtartását;
b) szervezi és irány ítja  a kollégium  m indennapi életét úgy, hogy 

segítséget nyújtson az egyetemi oktató-nevelő-m unkához s alátám assza a 
p á rt-  és a KISZ. szervezetek, különösen a diákbizottság (8. §.) m unkáját 
az egyetemen és a kollégium ban,

c) rendszeresen tájékozódik a kollégium ban lakó hallgatók politikai, 
tanulm ányi és erkölcsi fejlődéséről, közrem űködik a hallgatók nevelé
sében:

d) felelős a  kollégium  otthonos jellegének biztosításáért, berende
zéséért és felszereléséért.

(2) Az igazgató feladata inak  ellátása érdekében
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a) naponta m eghatározott fogadási időben a hallgatók rendelke

zésére áll;
b) hetenként leglább egyszer, reggel és este is ellenőrzi a kollégium  

rendjét;
c) nevelőm unkája körében felm erült fontosabb esem ényekről neve

lési naplót vezet;
d) rendszeresen részt vesz a diákbizottság ülésein és m ás kollégiumi 

rendezvényeken.
(3) A kollégium  igazgatójára vonatkozó rendelkezések a m ellék

foglalkozású igazgatókra -is érvényesek.

6 . § .

Nagylétszám ú kollégium ban az .igazgató nevelőm unkáját nevelő 
ta n ár is segítheti. A nevelő feladata it az igazgató á llap ítja  meg, m unká
já é rt az igazgatónak tartozik felelősséggel.

7. §.

(1) A kollégium gazdasági é sa-dminisztratív ügyeit a gondnok in 
tézi. M unkáját az érvényes pénzügyi és egyéb gazdasági rendelkezések 
alapján, a  gazdasági rektorhelyettes (gazdasági vezető), valam int a kollé
gium igazgatójának utasításai szerint végzi. Közvetlen felettese az  igazgató.

(2) A gondnok főbb feladatai:
a) Gondoskodik a kollégium zavarta lan  m űködéséhez szükséges 

anyagi feltételek  biztosításáról;
b) kezeli a rábízott állam i vagyont, biztosítja a kollégium  épü leté

nek, berendezési és felszerelési tárgyainak  megóvását és rendszeres k a r 
ban tartását;

c) felelős a hallgatok megfelelő elhelyezéséért, a kollégium i szol
gáltatások (13. §.) b iztosításáért;

d) megszervezi a hallgatók évenként kötelező orvosi vizsgálatát, a 
beteg hallgatókhoz orvost hivat s  gondoskodik a m enzán étkező fekvő 
betegek élelmezéséről;

e) átveszi és továbbítja a . po sta :. küldem ényeket, megszervezi a 
postaszolgálatot;

f) beszedi és továbbítja  a rendszeres állam i tám ogatásban nem  
részesülő hallgatók kollégiumi d íjá t (14. §.);

g) gondoskodik az ellenőrzési könyvről és a panaszkönyvről;
h) közvetlenül irány ítja  és ellenőrzi a kollégium technikai és egyéb 

kisegítő dolgozóinak m unkáját.
(3) A gondnok m unkaidejét úgy kell m egállapítani, hogy hetenként, 

legalább kétszer m eghatározott időben az esti órákban is a  hallgatók 
rendelkezésére álljon.

(4) Kisebb létszám ú kollégium ban a gondnok fe ladatá t is a>z igaz
gató végzi, ha pedig a kollégium nak nincs igazgatója, az igazgató tenn i
valóit is a gondnok lá tja  el.

8.  § .

(10 A kollégium ban diákbizottság m űködik. A diákbizottság a  KISZ. 
szerve. Feladata.^ hogy elősegítse az egyetemi oktató-nevelőm unka érvé
nyesítését a kollégium ban, nevelje a kollégium  tag ja it szocialista egyetem 
hallgatóihoz m éltó m agatartásra, lelkes, felelősségteljes közrem űködésre 
a kollégium  életében.

(2) A diákbizottságot az egyetemi (kar, főiskola) KISZ. Bizottságá
nak  javasla tá ra  a kollégium  tag ja i ny ílt szavazással egy tanév re  választ
ják. H a egy kollégium ban több egyetem  (kar, főiskola) hallgatói laknak .
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m indegyik egyetem (kar, főiskola) hallgatói külön diákbizottságot választ
hatnak. Ilyen esetben az egyes diákbizottságok titk á ra i csúcsbizottságot 
alkotnak.

(3) A diákbizottság (csúcsbizottság) az igazgatóval együttm űködve 
végzi m unkáját.

9. §.
(1) A diákbizottság az épület adottságaitól függően em elet-, illető

leg részlegfelelősöket jelöl ki, akik kapcsolatot ta rtan ak  fenn a hozzájuk 
tartozó hallgatók és e  diákbizottság között.

(2) Az igazgató, a gondnok, a diákbizottság, valam in t az em elet- 
(részleg-) felelősök m unkájukban  a szobafelelősökre tám aszkodnak. A 
szobafelelőeök biztosítják  a  hozzájuk tartozó lakószobákban az egyetem, 
az igazgató, a gondnok és a  diákbizottság u tasításainak  m aradéktalan  
végrehajtását.

10. §.

(1) A kollégium  tag jai a  kollégium ban felm erülő politikai, ta n u l
m ányi és gazdasági kérdéseket, az elő ttük  álló feladatokat kollégium - 
gyüésen v ita tjá k  meg. Félévenként legalább kétszer (félév elején és a 
vizsgaidőszak előtt) kollégium gyűlést kell ta rtan i.

(2) A gyűlést az igazgató h ív ja össze. A rektor, az  igazgató és a 
diákbizottság szükség esetén rendkívüli gyűlést h ívhat össze. A gyűlésekre 
meg kell h ívni az érdekelt egyetem ek (karok, főiskolák) vezetőit.

(3) A kollégium gyűlést az igazgató vezeti. A gyűlésen a hallgatók 
m egjelenése kötelező.

III. A kollégium tagjainak jogai és kötelességei.
11 . § .

(1) A kollégium ba olyan a r ra  érdem es nappali tagozatos egyetemi 
hallgató t lehet felvenni, aki nem  lak ik  az egyetem  székhelyén és anyagi 
helyzete szükségessé teszi a kollégium ban való elhelyezését. K ivételesen 
olyan a rra  érdem es nappali tagozatos hallgató t is fel lehet venni, aki az 
egyetem  székhelyén lak ik  ugyan, de szociális körülm ényei kollégium ban 
való elhelyezése nélkü l tanu lm ányai fo ly ta tását lehetetlenné tennék.

(2) A kollégium ba való felvétel egy tanévre  szól. Az I. éves hall
gatók felvételéről írásbeli kérés a lap ján  a kari felvételi bizottság véle
m ényének 'm eghallgatásával a dékán  (a főiskola igazgatója) dönt. A fel
sőbbéves hallgatók m inden évben július hó 1. napjáig  írásban  kötelesek 
jelentkezni a dékáni (igazgatói) hivatalban. Felvételükről, illetve elu ta
sításukról a  dékán a  kollégium  igazgatójának és diákbizottságának m eg
hallgatása u tán  dönt. A döntésről augusztus 10-ig értesíti a hallgatókat.

(3) A kollégium ban lakó hallgató a kollégiumból való k izárási fe
gyelmi határozato t az egyetem i tanulm ányok m egszakítását, illetőleg 
abbahagyását, valam in t az állam vizsga sikeres letételét illetőleg a d ip
lom aterv  m egvédését követő h a t napon belül köteles a kollégium ból k i
költözni. A kiköltözés elm ulasztása esetében — kiköltözéséig — a benn- 
tartózkodással felm erülő összes költségeket te ljes összegben meg kell 
fizetni.

(4) A kollégium ba felvételt n y ert hallgatónak joga van a kollégium 
nyu jtő tta  szolgáltatásokat (13. §.) igénybevenni, ugyanakkor köteles a  
kollégium  házirend jé t m aradéktalanul betartan i.

12.  § .

(1) A kollégium ba felvett hallgatók elhelyezését az  igazgató és a
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diákbizottság közös te rv  -alapján határozzák meg. Az elhelyezésen ön 
kényesen változtatni nem  szabad.

(2) A férfiakat és a nőket külön épületben, h a  erre  nincs lehetőség 
külön épületrészben kell elhelyezni.

(3) A M agyarországon tanuló  külföldi hallgatók elhelyezésére a 
lehetőségeken belül különös gondot kell fordítani.

13. §.

(1) A kollégium ban lakó hallgatók a következő szolgáltatásokban 
részesülnek:

lakás, fűtés, világítás, takarítás, mosás (hárorrthetenként ágynemű, 
hetenként fehérnem ű váltás), hetenként egyszeri fürdés, betegszoba, nap i
lapok. folyóiratok, sportfelszerelés.

(2) A lehetőség szerint m inden kollégium ban biztosítani kell tanu ló 
szobát, fogadószobát, klub-szobát, könyv tárat,' élelm iszerszekrényeket 
(külön helyiségben), továbbá az étel m elegítésére és mosásra, vasalásra 
szolgáló helyiséget.

14. §.

(1) A kollégium  tag ja i a részükre biztosított szolgáltatásokért d íja t 
fizetnek. A díj összegét az oktatásügyi m iniszter á llap ítja  meg.

(2) A tanév  ta rtam a ala tt m inden m egkezdett hónapban egész havi 
d íja t kell fizetni; ebben az időben a díj 'csak abban az esetben fizethető 
vissza, ha a hallgató igazolt okból legalább két hétig  van távol a kollé
giumtól. A nyári tanulm ányi szünet ta rtam a alatt, (július—augusztus 
hónapokban) a kollégiumi d íja t hetenként kell m egfizetni; ebben az idő
ben m inden m egkezdett hé t egész hétnek számit.

(3) Az ösztöndíjban, vagy rendszeres szociális tám ogatásban része
sülő hallgatóktól a d íja t az egyetem havonta előre levonja. Az állam i 
tám ogatásban nem  részesülő hallgatók m inden hónap 5. napjáig  előre 
kötelesek a gondnoknak a d íja t befizetni.

(4) Az a hallgató, aki a dij m egfizetését ’két hónapon át elm ulasztja, 
a kollégiumból eltávolítható.

IV. Fegyelmi eljárás
15. §.

(1) A kollégium szabályzata, házirendje vagy a kötelező m agatartási 
szabályok ellen vétő hallgató t fegyelmi e ljá rás  alá kell vonni.

(2) A fegyelmi e ljá rás t a kollégium  igazgatója rendeli el. A diák- 
bizottság tagjai, az em elet- (részleg-), illetőleg szobafelelősök javaslato t 
tehetrfek fegyelmi e ljárás elrendelésére.

16. §.
(1) A fegyelmi ügyben fegyelm i bizottság já r  el.
Elnöke az igazgató, tag jai az egyetem (kar, főiskola) m egbízottja, 

az egyetemi (kari, főiskolai) KISZ. bizottság képviselője, a  diákbizottság 
titk á ra  vagy m egbízottja és a kollégium nak a diákbizottság á lta l kijelölt 
egyik tagja.

(2) A fegyelmi bizottság köteles a  tényeket megfelelően kideríteni 
s a fegyelm i e ljárás alá von t hallgatónak védekezés előterjesztésére 
módot adni.

(3) A fegyelm i e ljárást a vétség elkövetésétől, illetőleg felfedezé
sétől szám ított egy héten belül meg kell indítani s az ügyben további 
ké t héten belül döntést kell hozni.
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(1) A fegyelmi bizottság a vétség súlyához képest a következő fe
gyelmi büntetéseket szabhatja ki:

a) figyelmeztetés,
b) megintés,
c) megrovás,
d) kollégiumiból rövidebb időre való, illetve végleges kizárás.
(3) Ha a fegyelmi vétséget elkövető a  kollégium nak anyagi k á rt 

okozott, a hallgató t a fegyelmi büntetésen felü l teljes vagy részleges k á r 
térítésre is kell kötelezni.

17. §.

18. §.

(1) A kollégium : fegyelmi bizottság határozata ellen a közléstől 
szám ított 8 napon belül fellebbezni lehet az illetékes k a r  dékánjához 
(főiskola igazgatójához). A dékán (főiskolai igazgató) két héten belül kö
teles érdem i határozatot hozni.

(2) A jogerős fegyelmi határozato t alkalm as módon nyilvánosságra 
kell hozni s arró l indokolt esetben a, hallgató szüleit (hozzátartozóit) is 
értesíteni kell.

x
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