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I. Részletes tanrend

A) ALTALANOS ORVOSI KAR

1. Általános orvosképzés tanterve és vizsgarendje 
1959 60. tanév: I. félévében

I. évfolyam
Тал tárgyak: heti óraszám:

elmélet: gyakorlat:
vizsgaforma:

orvosi fizika 2 3 —

orvosi kémia 5 4 kollokvium
orvosi biológia 3 2 —

anatómia 4 4 kollokvium
filozófia 2 kollokvium
orosz nyelv 2 —

testnevelés
14 2

1
16

—

Latin nyelv heti 1 órában azok számára, akik latint 
tanultak.

II. évfolyam

a középiskolában nem

Tantárgyak: heti óraszám:
elmélet: gyakorlat:

vizsgaforma:

élettan 6 4 kollokvium
biokémia 2 2 —

anatómia 2 4 kollokvium
szövet- és fejlődéstan 3 # 3 —

filozófia 4  3 4 kollokvium
orosz nyelv —

testnevelés
13 3

1
16

"

Oroszból а II. évfolyam végéig utóvizsga időszak 
kollokválni.

III. évfolyam

előtt 1köteles a hallgató

Tantárgyak: heti óraszám:
elmélet: gyakorlat:

vizsgaforma:

kórélettan 3 2 kollokvium
kórbonctan 4 4 kollokvium
mikrobiológia és parazitológia 3 2 —
belgyógyászati propedeutika 3 2 kollokvium
általános sebészet 3 2 —
politikai gazdaságtan 2 kollokvium
idegen nyelv
4  heti' nyári kórházi gyakorlat.

16 2

2

14
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IV. évfolyam
Tantárgyak: heti óraszám:

elmélet: gyakorlat:
vizsgaforma:

gyógyszertan és méregtan 4 2 kollokvium
részi, belgyógyászat 5 3 kollokvium
részi, sebészet 4 1 ____

seb. anatómia és m űtéttan 1 2 —

szülészet és nőgyógyászat 4 1 — •

bőr- és nemibetegségek 2 1 —

radiológia 2 1 kollokvium
tudományos szocializmus 2 kollokvium
idegen nyelv

22 2
2

13
A tanév folyamán Э nap sebészeti és 3 nap .szülőszobai inspekció.
4 heti nyári kórházi gyakorlat.
A második idegen nyelvből a IV. évfolyam végéig az utóvizsga időszak 
előtt köteles a hallgató kollokválni.

V. évfolyam
Tantárgyak: ' heti óraszám: vizsgaforma:

elmélet: gyakorlat:
közegészségtan és járványtan 3 3 —

egészségügyi szervezés
részi, belgyógyászat (fertőző betegsé

2 1 —

gek előadásával)
gyermekgyógyászat (fertőző betegsé

5 2 kollokvium

gek előadásával) 3 2 —

elmekórtan A—В csoport 3 2 —

idegkórtan C—D csoport 3 2 —

szemészet А—В csoport. 3 2 szigorlat
orr-fül-gégegyógyászat 2 2 kollokvium
urológia C—D csoport 1 2 kollokvium
igazságügyi orvostan 2 1 —

tudományos szocializmus 2 kollokvium
27 2 19

VI. évfolyam
32 hónap (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 klinikopathologiai 
konferenciáin, sectióin.

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

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

orthopaediát is)
szigorlat: a gyakorlat utolsó 5 napjában.



*

Gyermekgyógyászatból: (ideértve a csecsemő- és 'gyermekkori, fertőző 
betegségeket is)
szigorlat: a gyakorlat utolsó 5 napjában.

Szülészet-nőgyógyászaiból: szigorlat: a gyakorlat utolsó 5 napjában. 
Államvizsga: 1. Filozófia.

2. Közegészségtan-járványtan, egészségügyi szervezés, igaz
ságügyi orvostan.

2. Kötelező tantárgyak

I. évfolyam

Orvosi íizika. Elmélet: heti 2 óra. Gyakorlat: heti 3 óra (a részletes tan
rend csoportbesosztása szerint). Élettani Intézet tanterme.

Dr. TARJÁN IMRE egyetemi tanár.
Orvosi kémia. Elmélet: heti 5 óra. Gyakorlat: heti 4 óra (a részletes tan

rend csoportbeosztása szerint). ÉLTE, „Ságvári' -terem.
Dr. STRAUB F. BRUNO egyetemi tanár.

Orvosi biológia. Elmélet: heti 3 óra. Gyakorlat: heti 2 óra (a részletes tan
rend csoportbeosztása szerint). Szövet- és Fejlődéstani Intézet tan
terme.

Dr. KISZELY GYÖRGY egyetemi docens.
Anatómia. Elmélet: heti 4 óra. Gyakorlat: heti 4 óra (a részletes tan 

rend csoportbeosztása szerint). Anatómiai Intézet tanterme.
Dr. KISS FERENC egyetemi tanár

Filozófia. Heti: 2 óra. Később meghatározandó helyen.
MÉSZ LÁSZLÓ egyetemi docens.

Orosz nyelv. Heti 2 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 óra. 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. Gyakorlat: heti 4 óra (a részletes tanrend cso

portbeosztása szerint). Élettani Intézet tanterme.
Dr. BÁLINT PÉTER egyetemi tanár.

Biokémia. Elmélet: heti 2 óra. Gyakorlat: heti 2 óra (a részletes tanrend 
csoportbeosztása szerint). Élettani Intézet tanterme.

Dr. SZÉKESSY VILMOSNÉ egyetemi tanár.
Anatómia. Elmélet: heti 2 óra. Gyakorlat: heti 4 óra (a részletes tanrend 

csoportbeosztása szerint). Anatómiai Intézet tanterme.
Dr. KISS FERENC egyetemi tanár.

9



Szövettan és fejlődéstan. Elmélet: hetit 3 óra. Gyakorlat: heti 3 óra (a rész
letes tanrend csoportbeosztása szerint). Szövet- és Fejlődéstani In
tézet tanterme.

Dr. TÖRÖ IMRE egyetemi tanár.
Filozófia. Heti 3 óra. Később meghatározandó helyen. Szeminárium a Tan

szék által megadott napokon.
MÉSZ LÁSZLÓ egyetemi docens.

Orosz nyelv. Heti 2 óra. A részletes tanrend csoportbeosztása szerint ké
sőbb meghatározandó helyen.

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

szerint később meghatározandó időben.
FARKAS PÁL tanszékvezető testnevelő tanár.

III. évfolyam
Kórélettan. Elmélet: heti 3 óra. Gyakorlat: heti 2 óra (a részletes tanrend 

csoportbeosztása szerint). Kórélettani Intézet tanterme.
Dr. SÓS JÓZSEF egyetemi tanár.

Mikrobiológia és parazitológia. Elmélet: heti 3 óra. Gyakorlat: heti 2 óra
(a részletes tanrend csoportbeosztása szerint). Kórélettani Intézet tanterme.

Dr. ALFÖLDY ZOLTÁN egyetemi tanár.
Kórbonctan. Elmélet: heti 4 óra. D3—G csoportok. Gyakorlat: heti 4 óra (a 

részletes tanrend csoportbeosztása szerint). I. sz. Kórbonctani és Kí
sérleti Rákkutató Intézet tanterme.

Dr. BALÓ JÓZSEF egyetemi tanár.
Kórbonctan. Elmélet: heti 4 óra. A—D2 csoportok. Gyakorlat: heti 4 óra (a 

részletes tanrend csoportbeosztása szerint). II. sz. Kórbonctani Intézet 
tanterme.

Dr. HARANGHY LÁSZLÓ egyetemi tanár.
Általános sebészet. Elmélet: heti 3 óra. A—E csoportok. Gyakorlat: heti 

2 óra (a részletes tanrend csoportbeosztása szerint). I. sz. Sebészeti 
Klinika tanterme.

Dr. HEDRI ENDRE egyetemi tanár.
Általános sebészet. Elmélet: heti 3 óra. F—G csoportok. Gyakorlat: heti 

2 óra (a részletes tanrend csoportbeosztása szerint), iy .  sz. Sebészeti 
Klinika tanterme.

Dr. KUDÁSZ JÓZSEF egyetemi tanár.
Belgyógyászati propedeutika. A—E csoport részére. Elmélet: heti 3 óra. 

Gyakorlat: heti 2 óra (a részletes tanrend csoportbeosztása szerint). 
I. sz. Sebészeti Klinika tanterme.

Dr. RUSZNYÁK ISTVÁN egyetemi tanár.
Belgyógyászati propedeutika. F—G csoportok részére. Elmélet: heti 3 óra; 

Gyakorlat: heti 2 óra (a részletes tanrend csoportbeosztása szerint). 
IV. sz. Belklinika tanterm e (Bp. IX, N agyvárad tér 2.).

Dr. GOTTSEGEN GYÖRGY egyetemi tanár.
Politikai gazdaságtan. Heti 2 óra. Később meghatározandó helyen. Sze

minárium a Tanszék által megadott napokon.
MÉSZ LÁSZLÓ egyetemi docens.
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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. Gyakorlat: heti 2 óra (a 

részletes tanrend csoportbeosztása szerint). Gyógyszertani Intézet 
tanterme.

Dr. ISSEKUTZ BÉLA egyetemi tanár.
Részletes belgyógyászat (a felnőttkori fertőző betegségek előadásával). El

méiét: heti 5 óra. Gyakorlat: heti 3 óra (a részletes tanterv csoport- 
beosztása szerint). II. sz. Sebészeti Klinika tanterme.

Dr. GÖMÖRI PÁL egyetemi tanár.
Részletes sebészet. Elmélet: heti 4 óra. F—G csoportok. Gyakorlat: heti 

1 óra (a részletes tanrend csoportbeosztása szerint). III. sz. Sebészeti 
Klinika tanterme.

Dr. RUBÁNYI PÁL egyetemi tanár.
Részletes sebészet. Elmélet: heti 4 óra. A—E csoportok. Gyakorlat: heti 

1 óra (a részletes tanrend csoportbeosztása szerint). II. sz. Sebészeti 
Klinika tanterme.

Sebészeti anatómia és műtéttan. Elmélet: heti 1 óra. Gyakorlat: heti 2 óra 
(a részletes tanrend csoportbeosztása szerint). Szövet- és Fejlődés- 

. tani Intézet tanterme.
Dr. NAGY DÉNES egyetemi tanár.

Szülészet és nőgyógyászat. Elmélet: heti 4 óra. A—D csoportok. 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. E—G csoportok. Gyakorlat: 

heti 1 óra (a részletes tanrend csoportbeosztása szerint). II. sz. Női 
Klinika tanterme.

Dr. ZOLTÁN IMRE egyetemi tanár.
Bőrgyógyászat és nemi betegségek. Elmélet: heti 2 óra. Gyakorlat: heti 

1 óra (a részletes tanrend csoportbeosztása szerint). II. sz. Szemészeti 
Klinika tanterme.

Dr. FÖLDVÁRI FERENC egyetemi tanár.
Radiológia. Elmélet: heti 2 óra. Gyakorlat: heti 1 óra (a részletes tanrend 

csoportbeosztása szerint). Urológiai Klinika tanterme.
Dr. RATKÓCZY NÁNDOR egyetemi tanár.

Tudományos szocializmus. Heti 2 óra. Később meghatározandó helyen. 
A szemináriumok beosztása a táblázatos órarendben.

MÉSZ LÁSZLÓ egyetemi docensi
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. Gyakorlat: heti 3 óra 

(a részletes tanrend csoportbeosztása szerint). II. sz. Szemészeti Klinika 
tanterm e és I. sz. Női Klinika tanterme.

Dr. MELLY JÓZSEF egyetemi tanár.
(Dr. BAKÁCS TIBOR, az OKI főigazgatója, Dr. TARJÁN RÓ
BERT, az OÉTI igazgatója és Dr. TÍMÁR MIKLÓS, az OMI
igazgatója is résztvesznek az előadások megtartásában.)
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Egészségügyi szervezés. Elméletr heti 2 óra. Gyakorlat: heti 1 óra (a rész
letes tanrend csoportbeosztása szerint). II. sz. Szemészeti Klinika 
tanterme.

KINEVEZENDŐ TANÄR.

Részletes! belgyógyászat (a felnőttkori fertőző betegségek előadásával),,
Elmélet: heti 5 óra. Gyakorlat: heti 2 óra (a részletes tanrend cso
portbeosztása szerint). III. sz. Belgyógyászati Klinika tanterme.

Dr. GERÖ SÁNDOR egyetemi docens.
Gyermekgyógyászat (a gyermekkori fertőző betegségek előadásával). El

mélet: heti 3 óra, A—В csoport. Gyakorlat: heti 2 óra (a részletes 
tanrend- csoportbeosztása szerint). I. sz. Gyermekklinika tanterme.

Dr. GEGESI KISS PÁL egyetemi tanár.

Gyermekgyógyászat (a gyermekkori fertőző betegségek előadásával). El
mélet: heti 3 óra. C—D csoport. Gyakorlat: heti 2 óra (a részletes 
tanrend csoportbeosztása szerint). II. sz. Gyermekklinika tanterme.

Dr. PETÉNYI GÉZA egyetemi tanár.
Elmekórtan. Elmélet: heti 3 óra. A—В csoport. Gyakorlat: heti 2 óra (a 

részletes tanrend csoportbeosztása szerint). Psychiatriai Klinika tan
terme.

Dr. NYIRŐ GYULA egyetemi tanár.

Idegkórtan. Elmélet: heti 3 óra. C—D csoport. Gyakorlat: heti 2 óra (a 
részletes tanrend csoportbeosztása szerint). Neurológiai Klinika tan
terme.

Dr. HORÁNYI BÉLA egyetemi tanár.

Szemészet. Elmélet: heti 3 óra. A csoport. Gyakorlat: heti 2 óra (a részle
tes tanrend csoportbeosztása szerint). I. sz. Szemészeti Klinika tan
terme.

Dr. RADNÖT MAGDA egyetemi tanár.

Szemészet. Elmélet: heti 3 óra. B. csoport. Gyakorlat: heti 2 óra (a részle
tes tanrend csoportbeosztása szerint). II. sz. Szemészeti Klinika tan
terme.

Dr. NÖNAY TIBOR egyetemi tanár.
Fül-orr-gégegyógyászat. Elmélet: heti 2 óra. Gyakorlat: heti 2 óra (a rész

letes tanrend csoportbeosztása szerint). Fül-orr-gégeklinika tanterme.
Dr. VARGA GYULA egyetemi tanár.

Urológia. Elmélet: heti 1 óra. C—D csoport. Gyakorlat: heti 2 óra (a rész
letes tanrend csoportbeosztása szerint). Urológiai Klinika tanterme.

Dr. BABICS ANTAL egyetemi tanár.
Igazságügyi orvostan. Elmélet: heti 2 óra. Gyakorlat: heti 1 óra (a részletes 

tanrend csoportbeosztása szerint). Igazságügyi Orvostan tanterme.
Dr. ÖKRÖS SÁNDOR egyetemi tanár.

Tudományos szocializmus. Heti 2 óra. A—D csoport: kedd 14.55— 16.30. Ké
sőbb meghatározandó helyen. Szeminárium a Tanszék által megadott 
napokon.

MÉSZ LÁSZLÓ egyetemi docens.
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RÉSZLETES TANREND
(Kötelező tantárgyak)

1. évfolyam

HÉTFŐ:
„A" csoportok:

„B" csoportok:

„C" csoportok:

,D" csoportok:

„E" csoportok:

„F" csoportok:

8.00— 9.40: idegen nyelv
10.10—  11.45: kémia
12.15— 14.00: testnevelés

8.00— 9.40: biológia gyak.
10.10—  11.45: kémia
12.15—  14.00: testnevelés
15.00—  18.20: kémia gyak.

8.00— 9.40: idegen nyelv
10.10—  11.45: kémia
12.15—  14.00: biológia gyak.

8.15— 9.5Ö:- fizika
10.10—  11.45: kémia
12.15—  14.00: anatómia gyak.

8.15— 9.50: fizika
10.10—  11.45: kémia
12.15—  14.00: anatómia gyak.
15.00—  16.40: biológia gyak.

8.15— 9.50: fizika
10.10—  11.45: kémia
12.15—  14.00: anatómia gyak.

KEDD:
‘ „A" csoportok:

„B" csoportok:

„C" csoportok:

„D" csoportok:

,.E" csoportok: 

,,F ' csoportok:

8.00— 9.35: marxizmus
10.05—  11.40: anatómia
11.55— 13.35: biológia gyak.

8.00— 9.35: marxizmus
10.05— 11.40: anatómia
11.55—  13.35: anatómia gyak.

v 8.00— 9.35: marxizmus
10.05— 11.40: anatómia
11.55—  13.35: anatómia gyak.

8.00— 9.40) idegen nyelv
10.00— 11.40: biológia gyak.
11.55—  13.35: anatómia gyak.

8.30— 11.00: fizika gyak. 
11.25— 14.45: kém ia gyak.

I
8.00— 9.40: biológia gyak.

10.00—  11.40: idegen nyelv
12.00— 14.30: fizika gyak.
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SZERDA:
„A" csoportok: 8.15— 9.50: fizika 

10.10— 11.45: kémia 
12.15— 14.00: anatómia gyak.

„В” csoportok: 8.15— 9.50: fizika 
10.10— 11.45: kémia 
12.00—14.30: fizika gyak.

„C" csoportok: 8.15— 9.50: fizika 
10.10—11.45: kémia 
12.15—14.00: testnevelés 
15.00— 18.20: kémia gyak.

,.D" csoportok: 8.05— 9.40: marxizmus 
10.10— 11.45: kémia 
12.15—13.50: anatómia 
15.00—17.30: fizika gyak.

.,E" csoportok: 8.05— 9.40: marxizmus 
10.10— 11.45: kémia 

12.15— 13.50: anatómia
„F" csoportok: 8.05—• 9.40: marxizmus 

10.10— 11.45: kémia 
12.15—13.50: anatómia

CSÜTÖRTÖK:
„A" csoportok: 8.15— 10.00: anatómia gyak; 

10.15—11.50: anatómia 
12.10— 13.20: biológia 
15.00— 17.30: fizika gyak.

„B" csoportok: 8.15— 10.00: anatómia gyak. 
10.15— 11.50: anatómia 
12.10—13.20: biológia

„C" csoportok: 8.15— 10.00: anatómia gyak. 
10.15— 11.50: anatómia 
12.10— 13.20: biológia

„D" csoportok: 8.00— 11.20: kémia gyak. 
12.10—13.20: biológia

„E" csoportok: 8.40— 9.50: biológia 
10.05— 11.50: anatómia gyak: 
12.20—14.05: testnevelés

,.F" csoportok: 8.40— 9.50: biológia 
10.05—11.50: anatómia gyak. 
15.00— 18.20: kémia gyak;

PÉNTEK:
„A" csoportok: 8.30— 9.40: biológia

10.10—  10.55: kémia
11.10—  14.30: kémia gyak.

„B“ csoportok: 8.30— 9.40: biológia 
10.10— 10.55: kémia 
11.15—13.00: idegen nyelv
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„C" csoportok: 8.30— 9.40: biológia
10.10—  10.55: kémia
11.10—  13.40: fizika gyak.

„D" csoportok: 8.30— 9.40: biológia 
10.10— 10.55: kémia 
11.25—13.00: anatómia 
14.00— 15.40: testnevelés

„E" csoportok: 8.00— 9.40: idegen nyelv 
10.10— 10.55: kémia 
11.25— 13.00: anatómia 
13.15-^14.25: biológia

„F ' csoportok: 8.00— 9.40: testnevelés 
10.10—10.55: kémia 
11.25— 13.00: anatómia
13.15—14.25: biológia 

MEGJEGYZÉS: Testnevelés 2 hetenként.

4 .
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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:

8.00— 9.35: marxizmus
10.05— 11.40: élettan
12.10—  13.20: szövettan
8.00— • 9.35: marxizmus

10.05—  11.40: élettan
12.10—  13.20: szövettan
15.00—  17.30: élettani gyak.
8.00— 9.35: marxizmus

10.05— 11.40: élettan
12.10—  13.20: szövettan
8.00— 9.35: marxizmus

10.05—  11.40: élettan
12.10—  13.20: szövettan
15.00—  17.30: marxizmus szeminárium
8.30— 9.40: szövettan:

10.00—  11.35: anatómia
12.05—  13.40: élettan
8.30— 9.40: szövettan
10.00—  11.35: anatómia
12.05—  13.40: élettan
15.00—  17.30: marxizmus szeminárium

8.30— 9.40: szövettan
10.00— 11.35: anatómia
12.05— 13.40: élettan
15.00—  17.30: marxizmus szeminárium

8.30— 9.40: szövettan
10.10—  11.45: biokémia
11.55—  12.45: élettan gyak. élők.
13.00—  14.40: idegen nyelv
8.30— 9.40: szövettan

10.10—  11.45: biokémia
11.55—  12.45: élettan gyak. élők.
8.30— 9.40: szövettan

10.10— 11.45: biokémia
11.55—  12.45: élettan gyak. élők.
13.00—  14.40: biokémia, gyak.
8.30— 9.40: szövettan

10.10—  11.45: biokémia
11.55—  12.45: élettan gyak. élők.
13.00—  14.40: testnevelés
8.00— 9.45: biokémia gyak.
10.15—  12.00: anatómia gyak.
12.15— 13.25: szövettan
8.00— 9.45: testnevelés

10.15— 12.00: anatómia gyak.
12.15—  13.25: szövettan16



„G" csoportok: 8.00— 9.45: idegen nyelv
10.15—  12.00: anatómia gyak.
12.15—  13.25: szövettan

SZERDA:
„A“ csoportok:

/

8.00—• 9.45: testnevelés 
10.15— 11.50: anatómia
12.05—  13.50: anatómia gyak.
15.1.5—  17.00: biokémia gyak.

.,B" csoportok: 8.00— 9.45: biokémia gyak. 
10.15—11.50: anatómia 
12.05— 13.50: anatómia gyak.

„C" csoportok: 8.00— 9.45: testnevelés 
10.15— 11.50: anatómia 
12.05— 13.50: anatómia gyak.
15.00— 17.30: marxizmus szeminárium

„D" csoportok. 8.00— 9.45: idegen nyelv 
10.15— 11.50: anatómia 
12.05—14.35: szövettan gyak.

„E" csoportok: 8.00— 9.40: anatómia gyak. 
10.10— 11.45: biokémia 
11.55— 12.45: élettan gyak. elök.
14.00—  16.30: élettan gyak.

„F” csoportqk: 8.00— 9.40: anatómia gyak. 
10.10— 11.45: biokémia 
11.55— 12.45: élettan gyak. elök. 
13.00— 14.40: biokémia gyak.

„G" csoportok: 8.00— 9.40: anatómia gyak. 
10.10— 11.45: biokémia 
11.55— 12.45: élettan gyak. elök.
13.00—  14.40: testnevelés

CSÜTÖRTÖK:
„A" csoportok: 9.10—  11.40: szövettan gyak.

12.10—  13.45: élettan 
15.00—17.30: élettan gyak.

,.B" csoportok: 8.00— 9.40: idegen nyelv
10.00—  11.40: anatómia gyak.
12.10— 13.45: élettan
15.00—  17.30: marxizmus szeminárium

„C" csoportok: 8.00— 9.40: idegen nyelv 
10.00— 11.40: anatómia gyak. 
12.10— 13.45: élettan

,,D" csoportok: 8.00— 9.40: anatómia gyak. 
• 10.10— 11.50: biokémia gyak. 

12.10— 13.45: élettan
„E” csoportok: 8.00— 9.35: marxizmus 

10.05— 11.40: élettan 
12.10— 14.40: szövettan gyak.

„F" csoportok: 8.00— 9.35: marxizmus 
10.05— 11.40: élettan 
11.55— 14.25: élettan gyak.
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„G" csoportok:

PÉNTEK:
„A" csoportok:

.,B" csoportok: 

„C" csoportok: 

„D" csoportok:

„E" csoportok:

„F" csoportok: 

„G" csoportok:

8.00— 9.35: marxizmus 
10.05—11.40: élettan 
12.10— 13.50: biokémia gyak. 
15.00— 17.30: szövettan gyak.

8.00— 9.40: anatómia gyak.
10.05— 11.40: élettan
12.00—  14.30: marxizmus szeminárium

8.00— 9.40: testnevelés
10.05—  11.40: élettan
12.10—  14.40: szövettan gyak.
10.05—  11.40: élettan
12.00—  14.30: élettan gyak.
15.30— 18.00: szövettan

8.00— 9.40: anatómia gyak.
10.05— 11.40: élettan
15.00—  17.30: élettan gyak.

8.00— 9.40: idegen nyelv
10.00—  11.40: testnevelés
12.10—  13.45: élettan
15.00— 17.30: marxizmus szeminárium

9.10— 11.40: szövettan gyak.
12.10—  13.45: élettan
15.00—  17.30: marxizmus szeminárium

9.00— 11.30: élettan gyak.
12.10—  13.45: élettan

MEGJEGYZÉS: Marxizmus szeminárium minden harmadik héten. 
Testnevelés 2 hetenként.

\
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III. évfolyam

HÉTFŐ:
„A" csoportok: 8.00— 9.35: kórélettan

10.00— 10.45: belgyógyászat
11.00—  12.40: sebészet gyak.
13.00— 14.40: kórélettan gyak.

, В" csoportok: 8.00— 9.35: kórélettan 
Ю.00— 10.45: belgyógyászat 
11.10— 12.50: kórélettan gyak. 
15.00— 16.45: belgyógyászat gyak.

„C" csoportok: 8.00— 9.35: kórélettan 
10.00—10.46: belgyógyászat 
1Ю0—14.20: kórbonctan gyak.

„D 'l" csoport:
%

8.00— 9.35: kórélettan
10.00— 10.45: belgyógyászat
11.00— 14.20: kórbonctan gyak. 
15.20— 17.00: kórélettan gyak.

„D/2" csoport: 8.00— 9.35: kórélettan
10.00— 10.45: belgyógyászat
11.00— 12.40: belgyógyászat gyak. 
15.20—17.00: kórélettan gyak.

„D/3" csoport: 8.00— 9.40: kórbonctan gyak. 
10.00—10.45: belgyógyászat 
11.10— 12.45: mikrobiológia 
15.20—17.00: kórélettan gyak.

„E" csoportok:

í

/  8.00— 9.40: kórbonctan gyak.
10.00—  10.45: belgyógyászat 
11.10—12.45: mikrobiológia
13.00—  14.40: idegen nyelv
15.45—17.30: marxizmus szeminárium

„F" csoportok: 10.00— 10.45: belgyógyászat 
11.10—12.45: mikrobiologia
15.00—  16.45: belgyógyászat gyak.

,G" csoportok: 10.00—  10.45: belgyógyászat 
11.10—12.45: mikrobiologia
13.00—  14.40: idegen nyelv
15.45— 17.30: marxizmus szeminárium

KEDD:
„A" csoportok: 8.00— 8.45: mikrobiologia 

9.15— 10.50: kórbonctan
11.00—  14.20: kórbonctan gyak.

„B" csoportok: 8.00— 8.45: mikrobiologia 
9.15— 10.50: kórbonctan

11.05—  12.45: sebészet gyak.
13.05—  14.45: mikrobiologia gyak.

„C" csoportok: 8.00— 8.45: mikrobiologia 
9.15— 10.50: kórbonctan 

11.10—12.45: mikrobiologia gyak.
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„D/2" csoport:

„D/3" csoport: 

„E" csoportok: 

„F" csoportok: 

„G" csoportok:

SZERDA:
„A" csoportok:

*

„В” csoportok: 

„C" csoportok: 

„D/l" és .,D/2"

„D/3" csoport:

„E" csoportok: 

„F" csoportok:

„D/l" csoport: 8.00— 8.45: mikrobiologia
9.15—  10.50: kórbonetan

11.10— 12.55: belgyógyászat gyak.

8.002— 8.45: mikrobiologia
9.15—  10.50: kórbonetan

11.00—  14.20: kórbonetan gyak.

8.50— 10.30: sebészet gyak.
11.00—  12.35: kórbonetan

8.50—  10.30: sebészet gyak.
11.00—  12.35: kórbonetan

9.00—  10.45: kórbonetan gyak.
11.00—  12.35: kórbonetan

9.00—  10.45: kórbonetan gyak.
11.00— 12.35: kórbonetan

8.30— 9.40: sebészet
10.00—  10.45: belgyógyászat 
l'l.OO— 12.35: marxizmus
13.00—  14.40: idegen nyelv

8.30— 9.40: sebészet
10.00— 10.45: belgyógyászat
11.00—  12.35: marxizmus
14.00—  15.40: marxizmus szeminárium

8.30— s, 9.40: sebészet
10.00—  10.45: belgyógyászat
11.00—  12.35: marxizmus
13.00—  14.40: kórélettan gyak.

csoportok: 8.30— 9.40: sebészét
10.00—  10.45: belgyógyászat
11.00— 12.35: marxizmus
13.00—  14.40: idegen nyelv
15.45—  17.30: marxizmus szeminárium

8.30— • 9.40: sebészet
10.00—  10.45: belgyógyászat
11.15—  12.50: kórélettan
13.00—  14.40: idegen nyelv
15.45—  17.30: marxizmus szeminárium

8.30— 9.40: sebészet
10.00— -10.45: belgyógyászat
11.15—  12.50: kórélettan
15.00—  16.40: kórélettan gyak.

8.00— 9.40: kórbonetan gyak.
10.05— 10.50: belgyógyászat
11.15—  12.50: kórélettan
14.10—15.50: sebészet gyak,
16.00— 17.10: sebészet
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„G" csoportok: 8.00— 9.40: kórélettan gyak. 
10.05— 10.50: belgyógyászat 
11.15— 12.50: kórélettan 
14.10—15.50: sebészet gyak.
16.00—  17.10: sebészet

CSÜTÖRTÖK:
'„A " csoportok: 8.00— 8.45: kórélettan 

9.10—10.45: kórbonctan 
11.15— 13.00: mikrobiologia gyak.

, B" csoportok: 8.00— 8.45: kórélettan 
9.10— 10.45: kórbonctan 

• 11.00— 14.20: kófeonctan gyak.

„C“ csoportok: 8.00— 8.45: kórélettan 
9.10— 10.45: kórbonctan

11.00—  12.40: sebészet gyak.
12.55— 14*35: idegen pyelv
15 45— 17.30: marxizmus szeminárium

„D/l" és „D/2” csoportok:

I

8.00— • 8.45: kórélettan 
9.10—10.45: kórbonctan

11.00—  12.40: sebészet gyak.

„D/3" csoport: 8.00— 9.40: kórbonctan gyak.
10.00— 10.45: kórélettan
11.00—  12.35: marxizmus 
12.50— 13.35: mikrobiologia
15.00—  16.45: belgyógyászat gyak.

„E" csoportok: 8.00— 9.40: kórbonctan gyak.
10.00—  10.45: kórélettan
11.00— 12.35: marxizmus 
12.50—13.35: mikrobiologia
15.00—  16.45: belgyógyászat gyak.

„F" csoportok: 8.00— 9.40: idegen nyelv
10.00—  10.45: kórélettan
11.00—  12.35: marxizmus 
12.50— 13.35: mikrobiologia
15.00— 16.45: mikrobiologia gyak.

,G" csoportok: 8.00— 9.45: mikrobiologia gyak.
10.00—  10.45: kórélettan
11.00—  12.35: marxizmus 
12.50— 13.35: mikrobiologia
15.00—  16.45: belgyógyászat gyak.

PÉNTEK:
„A" csoportok: 8.30— 9.40: sebészet

10.00—  10.45: belgyógyászat 
11.10— 12.45: mikrobiologia
15.00—  16.45: belgyógyászat gyak.

„B" csoportok: 8,30— 9.40: sebészet
10.00—  10.45: belgyógyászat 
11.10— 12.45: mikrobiologia
13.00—  14.40: idegen nyelv



„C" csoportok: 8.30— 9.40: sebészet
10.00—  10.45: belgyógyászat
11.10— 12.45: mikrobiologia
15.00—  16.45: belgyógyászat gyak.

-»D/ Г  és „D/2" csoportok: 8.30— 9.40: sebészet
10.00—  10.45: belgyógyászat
11.10—  12.45: mikrobiologia
15.00— 16.45: mikrobiologia gyak.

■ , D/3" csoport: 8.30— 9.40: sebészet
10.00—  10.45: belgyógyászat 
11.15— 12.50: kórbonctan
15.00—  16.45: mikrobiologia gyak;

„E" csoportok: 8.30— 9.40: sebészet
10.00—  10.45: belgyógyászat 
11.15— 12.50: kórbonctan
13.00—  14.40: mikrobiologia gyak.

,.F" csoportok:

■y

8.00— 9.40: kórélettan gvak. 
10.05—10.50: belgyógyászat 
11.15— 12.50: kórbonctan 
15.10— 16.20: sebészet

„G" csoportok: 8.00— 9.40: kórbonctan gyak. 
10.05— 10.50: belgyógyászat 
11.15— 12.50: /kórbonctan 
15.10—16.20; sebészet

У
MEGJEGYZÉS: А, В, C, D, E csoportok: I. sz. Sebészeti Klinika.

F és G csoportok: IV. sz. Sebészeti Klinika 
А, В, C. D/l és D/2 csoportok: II. sz. Kórbonctani Intézet; 
D/3, E, F és G csoportok: I. sz. Kórbonctani Intézet. 
Belgyógyászat А, В, C, D, E: I. Belklinika 

F, G: IV. Belklinika.
Marxizmus szeminárium 3 hetenként, A és F csoport sze- 
mináriuma az előadás idejében.



IV. évfolyam

HÉTFŐ:
, A "  csoportok: 8.10— 9.00: szülészet gyak. 

9.20—10.55: gyógyszertan 
11.10—12.45: belgyógyászat 
13.05— 13.50: radiológia 
15.15— 17.00: gyógyszertan gyak.

„B" csoportok: 8.10— 9.00: szülészet gyak.
9.20—10.55: gyógyszertan 

11.10—12.45: belgyógyászat 
13.05— 13.50: radiológia 
15.15— 17.00: marxizmus szeminárium;

„C" csoportok: 8.10— 9.00: szülészet gyak. 
9.20—10.55: gyógyszertan 

11.10—12.45: belgyógyászat 
13.05— 13.50: radiológia 
15.00— 16.40: sebészet gyak.

"D /l" és „D/2" csoportok: 8.10— 9.00: szülészet gyak. 
9.20—10.55: gyógyszertan

11.10—  12.45: belgyógyászat 
13.05— 13.50: radiológia

„D/,3" csoport: 8.10— 9.00: szülészet gyak. 
9.20—10.55: gyógyszertan 

11.10—12.45: belgyógyászat 
13.05— 13.50: radiológia 
15.15— 17.00: marxizmus szeminárium

„E" csoportok: 8.10— 9.00: szülészet gyak.
9.20— 10.55: gyógyszertan 

11.15— 12.50: marxizmus 
13.05— 13.50: radiológia 
15.00—17.30: belgyógyászat gyak.

,F" csoportok: 8.10— 9.00: szülészet gyak. 
9.20— 10.55: gyógyszertan

11.15— 12.50: marxizmus 
13.05— 13.50: radiológia
14.15—  16.00: sebészet gyak.

„G" csoportok: 8.10— 9.00: szülészet gyak.
9.20— 10.55: gyógyszertan 

11.15— 12.50: marxizmus 
13.05— 13.50: radiológia 
15.00— 17.30: belgyógyászat gyak.

KEDD:
„A" csoportok: 8.10— 9.45: sebészet 

10.00—-10.45: gyógyszertan
11.10—  11.55: seb. műtéttan 
12.15—̂14.00: sebészet gyak.

„B" csoportok: 8.10— 9.45: sebészet 
10.00— 10.45: gyógyszertan
11.10—  11.55: seb. mütéttan 
12.15—14.00: sebészet gyak.
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„C" csoportok: 8.10— 9.45: sebészet 
10.00— 10.45: gyógyszertan
11.10—  11.55: seb. műtéttan
12.10— 43.00: radiológia gyak. 
13.05— 14.45: idegen nyelv

„D" csoportok: 8.10— 9.45: sebészet 
10.00— 10.45: gyógyszertan 
11.10— 11,55: seb. mütéttan
12.15—  13.05: bőrgyógyászat gyak.
14.15—  16.00: seb. mütéttan gyak.

,,E" csoportok: 8.10— 9.45: sebészet 
10.90— 10.45: gyógyszertan 
11.00—12.35: belgyógyászat 
12.50— 14.30: idegen nyelv

,.F" csoportok: 8.00— 9.35: sebészet
10.00— 10.45: gyógyszertan
11.00—  12.35: belgyógyászat 
12.50— 13.40: bőrgyógyászat gyak.

„G" csoportok: 8.00— 9.35: sebészet
10.00—  10.45: gyógyszertan
11.00—  12.35: belgyógyászat 
13.05—13.55: radiológia gyak.

SZERDA:
„A" csoportok: 8.00— 9.35: szülészet 

9.50— 11.25: marxizmus
11.50—  12.35: belgyógyászat
12.50—  13.40: bőrgyógyászat gyak. 
14.40— 17.10: belgyógyászat gyak.

,,B' csoportok: 8.00— 9.35: szülészet 
9.50-—11.25: marxizmus

11.50—  12.35: belgyógyászat 
13.00— 13.50: radiológia gyak.
14.50— 16.30: seb. m ütéttan gyak.

„C" csoportok: 8.00— 9.35: szülészet 
9.50—11.25: marxizmus

11.50—  12.35: belgyógyászat
12.50—  13.40: bőrgyógyászat gyak. 
15.00—-16.45: gyógyszertan gyak.

„D ' csoportok: 8.00— 9.35: szülészet 
9.50— 11.25: marxizmus

11.50—  12.35: belgyógyászat
12.50— 14.30: idegen nyelv

„E/l" és ,,E/2" csoportok: 7.00— 7.50: radiológia gyak.
3.00— 9.35: szülészet
9.50— 10.35: seb. műtéttan 

10.55— 11.40: belgyógyászat 
11.50— 13.30: sebészet gyak.
15.00 16.45: marxizmus szeminárium

24



„E/3" csoport:

„F" csoportok:

„G” csoportok:

CSÜTÖRTÖK:
„A" csoportok:

„B" csoportok:

,C "  csoportok:

„D" csoportok:

„E" csoportok:

„F" csoportok:

„G /l" csoport:

7.00— 7.50: radiológia gyak.
8.00— 9.35: szülészet
9.50—  10.35: seb. műtéttan

10.55—  11.40: belgyógyászat
11.50—  13.30: sebészet gyak.

8.00— 9.35: szülészet
9.50—  10.35: seb. mütéttan

10.55— 11.40: belgyógyászat
11.50—  13.30: gyógyszertan gyak.
14.00—  16.30: belgyógyászat gyak.

8.00— 9.35: szülészet
9.50— 10.35: seb. műtéttan

10.55—  11.40: belgyógyászat 
12.10— 13.50: sebészet gyak.
16.45— 18.25: seb. m űtéttan gyak.

7.00— 7.50: radiológia gyak.
8.10— 9.45: sebészet

10.00— 10.45: gyógyszertan
11.00—  12.35: belgyógyászat
12.50—  14.30: idegen nyelv

8.10— 9.45: sebészet
10.00—  10.45: gyógyszertan
11.00—  12.35: belgyógyászat
12.50—  13.40: bőrgyógyászat gyak.
14.40—  17.10: belgyógyászat gyak.

8.10— 9.45: sebészet
10.00—  10.45: gyógyszertan
11.00—  12.35: belgyógyászat 
12.55— 14.35: seb. mütéttan gyak.
15.40—  17.20: marxizmus szeminárium

-
8.10— 9.45: sebészet

10.00—  10.45: gyógyszertan
11.00—  12.35: belgyógyászat
12.50—  14.30; sebészet, gyak.
15.40—  17.20: gyógyszertan gyak.

8.10— 9.45: sebészet
10.00—  10.45: gyógyszertan
11.00—  12.35: bőrgyógyászat ,
13.45— 15.25: gyógyszertan gyak.

8.00— 9.35: sebészet
10.00—  10.45: gyógyszertan
11.00—  12.35: bőrgyógyászat
13.00—  13.40: radiológia gyak.
14.50—  16.30: seb. műtéttan gyak.

8.00— 9.35: sebészet
10.00— 10.45: gyógyszertan
11.00—  12.35: bőrgyógyászat
12.50—  13.40: bőrgyógyászat gyak.
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,G/2" és „G/3" csoportok:

SPÉNTEK:
,,A" csoportok:

„B" csoportok:

„C" csoportok:

„D" csoportok:

,,E" csoportok:

„F" csoportok:

„G" csoportok

8.00— • 9.35: sebészet
10.00— 10.45: gyógyszertan
11.00— 12.35: bőrgyógyászat 
12.50— 13.40: bőrgyógyászat gyak. 
15.40— 17.20: marxizmus szeminárium

8.00—  9.35: szülészet
9.50—  11,25: bőrgyógyászat

12.00—  12.45: radiológia
13.00—  14.40: seb. műtéttan gyak.

8.00— 9.35: szülészet
9.50—  11,25: bőrgyógyászat

12.00— 12.45: radiológia
13.00—  14.40: gyógyszertan gyak.
15.45—  17.30: idegen nyelv

8.00— 9.35: szülészet
9.50—  11,25: bőrgyógyászat

12.00—  12.45: radiológia
14.00— 16.30: belgyógyászat gyak.

8.00— 9.35: szülészet
9.50— 11,25: bőrgyógyászat

12.00—  12.45: radiológia 
12.55— 13.45: radiológia gyak:
14.45— 17.15: belgyógyászat gyak.

8.00— 9.35: szülészet
10.00—  11.35: belgyógyászat
12.00—  12.45: radiológia
13.05—13.55: bőrgyógyászat gyak.
15.00— 16.40: seb. m űtéttan gyak.

8.00— ■ 9.35: szülészet
10.00— 11.35: belgyógyászat
12.00—  12.45: radiológia
13.00—  14.40: idegen nyelv

8.00— 9.35: szülészet
10.00—  11.35: belgyógyászat
12.00—  12.45: radiológia
13.00—  14.40: idegen nyelv 
15.40— 17.20: gyógyszertan gyak.

(MEGJEGYZÉS: Belgyógyászat: II. sz. Belgyógyászati Klinika.
Sebészet: A, B, C, D és E csoportok: II. sz. Sebészeti Klinika,- 
F és G csoportok: III. sz. Sebészeti Klinika.
Szülészet: А, В, C és D csoportok: I. sz. Női Klinika, E, F 
és G csoportok: II. sz. Női Klinika 
Sebészeti gyakorlat 2 hetenként.
Marxizmus szemináriu m a tanszék által megadott napokon. 
Szemináriumi héten nincs előadás.
Az АУ1, A/2, A/3, D/l, D/2, valamint az E/3, F /l, F/2, F/3 és 
G/l csoportok szemináriuma az előadás idején.
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V. évfolyam

HÉTFŐ:
,A" csoportok:

„B" csoportok:

„C/l” és „C/2" csoportok:

„C/3" és „C/4" csoportok:

„D/l", ,D/2" és „D/3" csoportok:

„D/4" csoport:

9,05— 9.50: szemészet
10.15—  11.50: belgyógyászat
12.15—  13.50: elmekórtan
15.00—  17.30: közegészségtan gyak.
7.45— 8.35: igazságügyi orvostan . 

gyak.
9.00— 9.45: szemészet

10.15— 11.50: belgyógyászat
12.15—  13.50: elmekórtan
15.00—  16.40: egészségügyi szervezés

gyak.
7.00— 7.45: igazságügyi orvostan
8.00— 8.45: idegkórtan
8.50— 9.40: idegkórtan gyak.

10.15—  11.50: belgyógyászat
12.20—  14.00: fül-orr-gége-gyógy. gyak.
15.10— 16.50: belgyógyászat gyak.

7.00— 7.45: igazságügyi orvostan
8.00— 8.45: idegkórtan .
8.50— 9.40: idegkórtan gyak.

10.15—  11.50: belgyógyászat
12.20—  14.00: fül-orr-gégegyógy. gyak.

7.00— 7.45: igazságügyi orvostan
8.00— 8.45: idegkórtan
9.00— 9.50: urológia gyak.

10.15—  11.50: belgyógyászat
12.20— 14.00: egészségügyi szervezés

gyak.
15.10—  16.50: belgyógyászat gyak.

7.00— 7.45: igazságügyi orvostan
8.00— 8.45: idegkórtan
9.00— 9.50: urológia gyak.

10.15—  11.50: belgyógyászat
12.20—  14.00: egészségügyi szervezés

gyak.

KEDD:
„А/l"  és „A/2" csoportok: 8.00— 8.45: igazságügyi orvostan

9.00- -  9.45: gyermekgyógyászat
10.20—  11.05: belgyógyászat 
11.25— 13.05: szemészet gyak.
13.30—  14.15: közegészségtan
15.15—  16.50: marxizmus

,,A/3" és ,.A/4" csoportok: 8.00— 8.45: igazságügyi orvostan
9.00— 9.45: gyermekgyógyászat

10.20—  11.05: belgyógyászat
11.30—  13.10: fül-orr-gégegyógy. gyak
13.30—  14.15: közegészségtan
15.15—  16.50: marxizmus
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„В/l"  és „B/2" csoportok:

„B/3" és „ВУ4" csoportok:

, C" csoportok:

„D" csoportok:

SZERDA:
„A" csoportok:

,,B" csoportok:

„C" csoportok:
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8.00— 8.45: igazságügyi orvostan
9.00— 9.45: gyermekgyógyászat

10.20— -11.05: belgyógyászat
11.30—  13.10: szemészet gyak.
13.30—  14.15: közegészségtan
15.15—  15.50: marxizmus

8.00— 8.45: igazságügyi orvostan
9.00— 9.45: gyermekgyógyászat

10.20—  11.05: belgyógyászat
11.30—  13.10: fül-orr-gégegyógy. gyak;
13.30—  14.15: közegészségtan
15.15—  16.50: marxizmus
8.00— 8.50: urológia gyak.
9.05— 9.50: gyermekgyógyászat

10.20— 11.05: belgyógyászat —
11.30— 12.15: idegkórtan
12.20— 13.10: idegkórtan gyak.
13.30—  14.15: közegészségtan
15.15—  16.50: marxizmus

7.45— 8.35: igazságügyi orvostan 
gyak.

9.05— 9.50: gyermekgyógyászat
10.20—  11.05: belgyógyászat
11.30—  12.15: idegkórtan
12.20—  13.10: idegkórtan gyak.
13.30—  14.15: közegészségtan
15.15—  16.50; marxizmus

8.00— - 8.45: szemészet
910— 9.55: közegészségtan

10.10—  10.55: egészségügyi szervezés
11.10—  12.50: gyermekgyógyászat

gyak.
13.10—  14.45: fül-orr-gégegyógyászat
15.45—  19.05: társadalomorvostani

ankét
(egészségügyi szervezés)

8.10— 8.55: szemészet
9.10— 9.55: közegészségtan

10.10—  10.55: egészségügyi szervezés
11.10—  12.50: gyermekgyógyászat

gyak.
13.10—  14.45: fül-orr-gégegyógyászat
15.45—  19.05: társadalomorvostani

ankét
(egészségügyi szervezés)

7.00— 7.45: igazságügyi orvostan
8.00— 8.50: igazságügyi orvostan

gyak.
9.10— 9.55: közegészségtan

10.10— 10.55: egészségügyi szervezés 
11.15— 12.55: gyermekgyógyászat 

gyak.



„D" csoportok:

CSÜTÖRTÖK:
,.A'' csoportok:

„B" csoportok:

„C" csoportok:

„D/l", „D/2" és

„D/4" csoport:

PÉNTEK
„А/l"  és „A/2"

13.10—  14.45: fül-orr-gégegyógyászat
gyak.

15.45— 19.05: társadalomorvostani 
ankét
(egészségügyi szervezés)

7 00— 7.45: igazságügyi orvostan
8.00— 8.50: urológia gyak.
9.10— 9.55:-közegészségtan

10.10—  10.55/  egészségügyi szervezés
11.15— 12.55: gyermekgyógyászat

gyak- , .
13.10—  14.45: fül-orr-gégegyogyaszat 
15 45— 19.05: társadalomorvostani

ankét
(egészségügyi szervezés)

7.45— 8.35: igazságügyi orvostan
gyak.

9.00— 9.45: gyermekgyógyászát
10.20—  11.50: belgyógyászat
12.15—  13.00: elmekórtan 
13.05— 14.45: elmekórtan gyak.
15.45— 17.25: belgyógyászat gyak.

9.00— 9.45: gyermekgyógyászat
10.20—  11.50: belgyógyászat
12.15—  13.00: elmekórtan
14.45— 17.15: közegészségtan gyaki

8.00— ■ 8.45: idegkórtan
, 9.05— 9.50: gyermekgyógyászat

10.20—  11.50: belgyógyászat
12.10— 14.40: közegészségtan gyak.

„D/3" csoportok: 8.00— 8.45: idegkórtan
9.05— 9.50: gyermekgyógyászat

10.20—  11.50: belgyógyászat
12.20—  14.00: fül-orr-gégegyógyászat

gyak.

8.00— 8.45: idegkórtan
9.05— 9.50: gyermekgyógyászat

10.20—  11.50: belgyógyászat
12.20—  14.00: fül-orr-gégegyógyászat

gyak.
15.00— 16.40: belgyógyászat gyak.

csoportok: 7.00— 7.45: igazságügyi orvostan
8.00— 8.45: szemészet
9.05— 9.50: gyermekgyógyászat

10.10— -10.55: közegészségtan
11.10— 12.50: fül-orr-gégegyóygászat

gyak.
15.00— 16.40: egészségügyi szervezés 

gyak.



„A/3" és „А/4” csoportok:

„В/l"  és „B/2" csoportok:

„B/3" és „B/4" csopoktok:

„C /l" és „C/2" csoportok:

„CJ3" és „C/4" csoportok:

I

„D" csoportok:

7.00— 7.45: igazságügyi orvostan
8.00— 8.45: szemészet
9.05— 9.50: gyermekgyógyászat

10.10—  10.55: közegészségtan 
11.15— 13.00: szemészet gyak.
15.00— 16.40: egészségügyi szervezés 

gyak.

7.00— 7.45: igazságügyi orvostan
8.00— 8.45: szemészet
9.05— 9.50: gyermekgyógyászat

10.10— 10.55: közegészségtan
11.10—  12.50: fül-orr-gégegyóygászat

gyak.
13.05—  14.45: elmekórtan gyak.
15.45—  17.25: belgyógyászat gyak.

7.00— 7.45: igazságügyi orvostan
8.00— 8.45: szemészet
9.05— 9.50: gyermekgyógyászat

10.10—  10.55: közegészségtan
11.10—  12.50: szemészet gyak.
13.05—  14.45: elmekórtan gyak.
15.45—  17.25: belgyógyászat gyak.

8.00— 8.50: urológia gyak.
9.10— 9.55: gyermekgyógyászat

10.10—  10.55: közegészségtan
11.10—  11.55: urológia
12.25—  14.10: eü. szervezés gyak.

8.0Ü— 8.50: urológia gyak.
9.10— 9.55: gyermekgyógyászat

10.10—  10.55: közegészségtan
11.10—  11.55: urológia
12.25—  14.10: egészségügyi szervezés

gyak.
15.10—  16.50: belgyógyászat gyak.

8.00— 8.50: idegkórtan gyak.
9.10— 9.55: gyermekgyógyászat

10.10—  10.55: közegészségtan
11.10—  11.55: urológia
13.30— 16.00: közegészségtan gyak.

MEGJEGYZÉS: Belgyógyászat: IIÍ. sz. Belgyógyászati Klinika.
Gyermekgyógyászat: „A" és „B" csoportok: I. sz. Gyermek 
Klinika, „C" és „D" csoportok: II. sz. Gyermek Klinika. 
Szemészet: „A" csoportok: I. sz. Szemészeti Klinika, „B ' 
csoportok: II. sz. Szemészeti Klinika.
Egészségügyi szervezés gyakorlat: megbeszélés szerinti na
pokon. Egészségügyi szervezési ankét: szeptembertől de
cemberig havonként egyszer 4 óra.
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3. Nem kötelező tantárgyak
I— V. évfolyam:

Orvosi etika. KÉSŐBB MEGBÍZANDÓ ELŐADÓ.
Az orvostudomány története paleopathológiai vonatkozásokkal. Heti 2 óra. 

II. sz. Kórbonctani Intézet. Később meghatározandó időben.
Dr. REGOLY-MÉREI GYULA megbízott előadó.

Fakultatív nyelvoktatás, (orosz, német, angol, francia és olasz nyelv). Heti
2 óra, később meghatározandó időben és helyen.

Dr. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.

II— V. évfolyam:
Sugárzások fizikája. Heti 2 óra. Az Orvosi Fizikai Intézet előadó termében. 

Dr. TARJÁN IMRE egyetemi tanár.
Klinikai-biochemia fizikai-chemiai módszerei. Mikromorfológiai Osztály, 

VIII, Puskin utca 11—13. sz. F. épület. Később meghatározandó 
időben.

Dr. GUBA FERENC mb. előadó.

III. évfolyam:
Kísérleti diaetika. Heti 1 óra. Kórélettani Intézet könyvtárában, később 

meghatározandó időben.
Dr. SÓS JÓZSEF egyetemi tanár.

A vesefiziológia aktuális problémái. Heti 1 óra. Később megállapítandó 
időben és helyen.

Dr. BÁLINT PÉTER egyetemi tanár.
Alkalmazott élettan. Heti 1 óra. Kórélettani Intézet (minden második szom

baton).
Dr. LUDÁNYI GYÖRGY egyetemi docens.

Ili—V. évfolyam:
A kötőszövet biokémiája és pathológiája. Heti 1 óra. I. sz. Kórbonctani 

Intézet tantermében, szombaton: 4 t9—VslO.
Dr. BANGA ILONA egyetemi docens.

A kórszövettan jelentősége a klinikai gyakorlatban. Heti 1 óra. II. sz. Kór
bonctani Istézetben, később megállapítandó időben.

Dr. JELÉINEK HARRY egyetemi docens.
Sportegészségtan és sportorvosi vizsgálatok. Heti 2 óra. A Testnevelési Fő

iskola (XII, Alkotás utca 44.) Orvostudományi Tanszékén.
Dr. KERESZTHY ALFONZ mb. előadó.

IV—V. évfolyam:
Fejezetek a' klinikai biochemia köréből. Heti 2 óra. A Biokémiai Intézet

ben ’később meghatározandó időben.
Dr. SZÉKESSY VILMOSNÉ egyetemi tanár.

Rádióaktív isotopok diagnostikai és therapiás felhasználása. Heti 1 óra. 
I. sz. Sebészeti Klinika Röntgen osztályán, később meghatározandó 
időben.

Dr. ZSEBÖK ZOLTÁN egyetemi docens.
Műtéti előkészítés és utókezelés. Heti 1 óra. Az I. sz. Sebészeti Klinikán, 

szombaton d. e. 9—10.
Dr. EGEDY ELEMÉR egyetemi docens.
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Belgyógyászati röntgendiagnostika. Heti 1 óra. Röntgen Klinika, később 
meghatározandó időben.
Dr. GIMES BÉLA egyetemi docens.

Kommunális hygiéne. Heti 1 órában. Az Országos Közegészségügyi Intézet 
Nagyvárad téri előadó termében, később meghatározandó időben.

Dr. BAKÁCS TIBOR főigazgató, mb. előadó.
Élelmezés és táplálkozástudomány. Heti 1 óra. Az Országos Közegészség- 

ügyi Intézet N agyvárad téri előadó termében, később meghatáro
zandó időben. /

Dr. TARJÁN ROBERT igazgató, mb. előadó.
Foglalkozási mérgezések és betegségek. Heti 1 órában. Az Országos Köz

egészségügyi Intézet Nagyvárad téri előadó termében, később meg
határozandó időben,
Dr, TÍMÁR MIKLÓS igazgató, mb. előadó.

Mozgásszervi betegségek balneo- és fizikotherápiája. Heti 2 óra. A Gellért 
Fürdőben, később meghatározandó időben.

Dr. CHATEL ANDOR mb. előadó.
A magasabbrendű idegtevékenység pharmakológiája. Heti 1 óra. Gyógy

szertani Intézetben, később meghatározandó időben.
Dr. KNOLL JÓZSEF egyetemi docens.

Hypophysis, mellékveserendszer fiziológiája, kórélettana. Heti 1 óra. Ké
sőbb meghatározandó időben és helyen.

Dr. GÖTH ENDRE mb. előadó.

V. évfolyam:
Iskolaegészségügy. Heti 2 óra: Közegészségtani Intézetben. Később meg

határozandó időben.
Dr. MELLY JÓZSEF egyetemi tlnár.

Szembetegségek összefüggése a szervezet egyéb betegségeivel. Heti 2 óra. 
A Péterfy Sándor utcai kórház (XIV. kapu) szemé&eti osztályán, 
szombaton 8— 10.

Dr. HORAY GUSZTVAV egyetemi tanár.
Igazságügyi elmekórtan. Heti 1 óra. Psychiatriai Klinika, később meghatá

rozandó időben.
Dr. NYIRÖ GYULA egyetemi tanár.

Congenitalis vitiumok. Heti 1 óra. II. sz. Gyermekklinikán, később meg
határozandó időben.

Dr. FONÓ RENÖE egyetemi docens.
Idegrendszer sebészete. Heti 2 óra. Országos Idegsebészeti Tudományos 

Intézetben (XIV, Amerikai út 57.). Később meghatározandó időben.
Dr. ZOLTÁN LÁSZLÓ mb. előadó.

Fogpótlások készítése. Heti 1 óra. Fogászati Klinikán, később meghatáro
zandó időben.

Dr. MOLNÁR LÁSZLÓ egyetemi docens.
Arc- és állcsontsebészet. Heti 1 óra. Fogászati Klinikán, később meghatá

rozandó időben.
Dr. SKALOUD FERENC egyetemi docens.

Szájbetegségek. Heti 1 óra. Fogászati Klinikán, később meghatározandó 
időben.

Dr. SUGÁR LÁSZLÓ egyetemi docens.
Fogeltávolitás és érzéstelenítés. Heti 1 óra. Fogászati Klinikán, később 

meghatározandó időben.
Dr. SZOKOLÓCZY-SYLLABA BÉLA egyetemi docens.
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В) FOGORVOSI KAR

1. A fogorvosképzés tanterve és vizsgarendje
az 1959/60. tanév I.1 félévében

I. évfolyam :

Kollégiumok: Heti óraszám Vizsgarend:
ß elm /gyak. /

Orvosi fizika 2 3 —
Orvosi kémia 5 4 —
Orvosi biológia 3 2 —
Anatómia 3 3 kollokvium
Szövet- és fejlődéstan 2 kollokvium
Filozófia 2 — kollokvium
Orosz nyelv 2 —
Testnevelés — 1 —

- 19 15
34

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

II. évfolyam:
Kollégiumok: Heti óraszám Vizsgarend:

elm./gyak.
Élettan 6 4 kollokvium
Biokémia 2 1 —
Anatómia 2 3 szigorlat
Odontotechnologia 1 5 --*
Konzerváló fog. propedeutika 2 3 --*
Fog. fémtan és anyagismeret 2 — —
Filozófia 2 —
Orosz nyelv 2 — —
Testnevelés —• 1 —

19 17
36

III. évfolyam:
Kollégiumok: Heti óraszám Vizsgarend: .

elm./gyak.
Kórélettan 3 2 —
Kórbonctan 2 2 —
Gyógyszer- és méregtan 3 1 —
Fog. seb. anat. és műtéttan 1 2 kollokvium
Belgyógyászat 3 1

2 Tanrend 33
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Fogászati pathologia 2 — —
Konzerváló fogászat 2 6 —
Érzéstelenítés és fogseb. 1 3 kollokvium
Fogászati röntgen 1 — • —
Filozófia 2 — ' kollokvium
Idegen nyelv

IV.

2
22

39

évfolyam:

17

Kollégiumok: Heti óraszám 
elm./gyak.

Vizsgarend:

Általános sebészet 2 1 —
Belgyógy. (fertőző betegs.) 2 1 —
Gyermekgyógyászat 2 1 szigorlat
Bőrgyógyászat 3 1 kollokvium
Orr-fül-gégegyógyászat 1 1 kollokvium
Konzerváló fogászat — 6 '—
Fogászati sebészet 1 4 —
Fogpótlástan 2 4 —
Gyermekfogászat 2 2 —
Filozófia 2 —■ kollokvium
Idegen nyelv

V.

2
40

19

évfolyam:

21

Kollégiumok: Heti óraszám 
elm./gyak.

Vizsgarend:

Ideg-elme gyógy ászát 2 — kollokvium
Közegészségtan-járványtan 2 — —
Szemészet 1 1 kollokvium
Szájsebészet és traumatol. 2 3 —
Konzerváló fogászat —■ 8 —
Fogpótlástan 2 4 —
Parodontologia-szájbetegs. 1 3 —
Orthodontia 2 3 —
Igazságügyi fogászat . 2 — —
Filozófia v 2 

16
38

22
kollokvium
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2. Kötelező tantárgyak 

I. évfolyam:
Orvosi fizika. Elmélet heti 2 óra: péntek 8.20—9.55. Gyakorlat: heti 3 óra;

G csoport hétfőn 15.00— 17.30, H csop. péntek 15.25— 17.55, J csoport 
csütörtök 12.05— 14.35. Orvosfizikai Intézet.

TURCHÁNYI GYÖRGY mb. előadó.
Orvosi Kémia. Elmélet heti 5 óra: hétfő és szerda 10.10— 11.45, péntek 

10.10— 10.55, Gyakorlat, heti 4 óra: G csop. csütörtök 11.25— 14.45, 
H csop. kedd 15.20— 18.40, J csop. kedd 7.50—11.10. Orvosi Vegy
tani Intézet.

Dr. STRAUB F. BRUNO egyetemi tanár*.
Orvosi Biológia. Elmélet heti 3 óra: csütörtök 8.40—9.40, péntek 13.15— 

14.25. Gyakorlat heti 2 óra: G csop. kedd 15.20— 17.00, H csop. 
hétfő 16.45— 18.25, J  csop. szombat 8.00—9.40. Szövet és Fejlődés
tani Intézet.

Dr. KISZELY GYÖRGY egyetemi docens.
Anatómia. Elmélet heti 3 óra: hétfő 12.15— 13.50 és kedd 11.45— 12.30. 

Gyakorlat heti 3 óra: szerda 12.15— 13.05 és péntek 11.15— 12.55. 
Anatómiai Intézet.

Dr. DONÄTH TIBOR egyetemi docens. .<•
Szövet és Fejlődéstan. Elmélet heti 2 óra: szerda 8.00—9.35. Gyakorlat heti 

2 óra: 0  csop. szerda 16.30— 18.10, H csop. szerda 14.45— 16.25, 
J csop. szombat 9.50— 11.30. Szövet és Fejlődéstani Intézet.

Dr. ÁROS BÉLA mb. előadó.
Filozóíia. Heti 2 óra: kedd 12.45— 14.20. Marxizmus-Leninizmus Tanszéki

MÉSZ LÁSZLÖ egyetemi docens.
Orosz nyelv. Heti 2 óra: G csop. -kedd 9.30— 11.15, H és J csop. csütörtök

10.05— 11.45. Idegennyelvi lektorátus.
Dr .TAKÁCS JANOS vezető lektor.

Testnevelés. Heti 1 óra. Kéthetenként k é t óra felváltva, férfi és nőhallga-. 
tók számára. G és J csop. hétfő 8.00—9.40, H csop. kedd 9.30— 11.15. 
Testnevelési Tanszék.

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

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

II. évfolyam:

Élettan. Elmélet heti 6 óra: hétfő 12.05— 13.40, csütörtök 10.05— 11.40, 
péntek 12.10—13.45. Gyakorlat heti 4 óra; ebből 1 óra gyakorlati 
előkészítő: szerda 11.55—12.45 az ossz. csoportok számára, H /l és 
НУ2 csop. hétfő 9.10— 11.40, H/3 és H/4 csop. kedd 8.00— 10.30. Élet
tani Intézet.
Dr. BÁLINT PÉTER egyetemi tanár.

Biokémia. Elmélet heti 2 óra: szerda 10.10— 11.45. Gyakorlat heti 1 óra: 
kéthetenként két órában. Hétfő 15.00— 16.45. Biokémiai Intézet.

Dr. SZÉKESSY VILMOSNÉ egyetemi tanár.
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Anatómia. Elmélet heti 2 óra: csütörtök 12.05— 13.40. Gyakorlat heti 3 óra: 
H /l és Ц/2 csop. szerda. 15.35— 18.05, H/3 és H/4 csop. péntek
8.00— 10.30. Anatómiai Intézet.

Dr. DONATH TIBOR egyetemi docens.
Odontotechnologia. Elmélet heti 1 óra: kedd 12.40— 13.25. Gyakorlat heti 

5 óra: H /l és H/2 csop. kedd 8.20— 12.30, H/3 és H/4 csop. hétfő
7.30— 11.40. Fogászati Klinika.

Dr. FÖLDVÁRI IMRE egyetemi docens.
Konzerváló fogászati propedeutika. Elmélet heti 2 óra: szerda 13.00—14.35. 

Gyakorlat heti 3 óra: H /l ós H/2 csop. péntek 8.15— 10.45, H/3 és H/4 
csop. szerda 7.20—9.50. Fogászati Klinika.

Dr. ZÁRAY ERVIN egyetemi docens.
Fogászati fémtan és anyagismeret. Elmélet heti 2 óra: kedd 13.30— 14.15 

és péntek 11.05—11.50. Fogászati Klinika.
Dr. HUSZÁR GYÖRGY egyetemi docens.

Filozófia. Heti 2 óra: csütörtök 8.00—9.35. Marxista-Leninista Tanszék. 
MÉSZ LÁSZLÓ egyetemi docens.

Marxizmus szeminárium 3 hetenként: csütörtök 15.00— 17-30.
Orosz nyelv. Heti 2 óra: H /l és НУ2 csop. szerda 8.00—9.45, H/3 és H/4 

csop. kedd 10.45—12.25. Idegennyelvi Lektorátus.
Dr. TAKÁCS JANOS vezető lektor.

Testnevelés. Heti 1 óra: kéthetenként 2 óra felváltva, fiúk és leányok 
számára. Szombat 9.00— 10.40. Testnevelési Tanszék.

FARKAS PÁL tanszékvezető, testnevelő tanár.

III. évfolyam:
Kórélettan. Elmélet heti 3 óra: szerda 15.30—16.30 és péntek 13.15—14.30. 

Gyakorlat heti 2 óra: H /l és ШЗ csop. hétfő 8.50— 10.ß0, H/2 csop. 
kedd 8.40—10.20, H/4 csop. kedd 15.35— 17.15. Kórélettani Intézet. 

Dn KEMÉNY TIBOR mb. előadó.
Kórbonctan. Elmélet heti 2 óra: szerda 11.20— 12.40. Gyakorlat heti 2 óra: 

H /l és H/2 csop. péntek 9.00— 10.40, HJ/3 és H/4 csop. szerda
9.00— 10.40. I. sz. Kórbonctani és Kísérleti Rákkutató Intézet.

Dr. BALÓ JÓZSEF egyetemi tanár.
Gyógyszer és méregtan. Elmélet heti 3 óra: szerda 12.50— 14.20, péntek 

7.45—8.30. Gyakorlat heti 1 óra, kéthetenként 2 órában, H/l csop. 
csütörtök 8.30— 10.10, H/2 és H/3 csop. kedd 15.35—17.15, H/4 csop. 
hétfő 11.30— 13.10, Gyógyszertani Intézet.

Dr. KNOLL JÓZSEF egyetemi docens.
Fogászati sebészeti anatómia és műtéttan. Elmélet heti 1 óra: hétfő 13.50— 

14.35. Gyakorlat heti 2 óra: H /l csop. kedd 16.15— 18.00, H/2 csop. 
hétfő 8.50—10.30, H/3 és H/4 csop. péntek 9.00—10.40. Sebészeti 
Anatómia és M űtéttani Intézet.

Dr. NAGY DÉNES egyetemi tanár.
Belgyógyászat. Elmélet heti 3 óra: kedd 13.05— 14.35, csütörtök 13.05— 13.50. 

Gyakorlat heti 1 óra, kéthetenként két órában: H /l csop. csütörtök
8.30—  10.10, H/2 és H/3 csop. kedd 15.35—17.15, H/4 csop. hétfő 
11.30^—13.10. III. sz. Belgyógyászati Klinika.

Dr. SZŐKE ANTAL egyetemi docens.
Fogászati pathologia. Elmélet heti 2 óra: kedd 7.35—8.20 és péntek 11.00— 

11.45. Fogászati Klinika.
Dr. BOROS SÁNDOR egyetemi docens.
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Konzerváló fogászat. Elmélet heti 2 óra: kedd 11.55— 12.40, péntek 12.00— 
12.45. Gyakorlat heti 6 óra: H /l és H/2 csop. szerda 7.40—11.00 és 

szombat 7.50—9.30, H/3 és H/4 csop.' kedd 8.30— 11.00 és csütörtök 
8.15— 10.45. Fogászati Klinika.

Dr. ZÁRAY ERVIN egyetemi docens.
Érzéstelenítés és fogászati sebészet. Elmélet heti 1 óra: hétfő 7.35—8.20. 

Gyakorlat heti 3 óra: H /l csop. kedd 8.30— 11.00, H/2 csop csütörtök 
8.Í5— 10.45, H/3 csop. hétfő 11.00—13.30, H/4 csop. hétfő 8.30—11.00.

Dr. SZOKOLÓCZY-SYLL AB A BÉLA egyetemi docens.
Fogászati röntgenológia. Elmélet heti 1 óra: kedd 11.05— 11.50. Fogászati 

Klinika.
Dr. FERENCZY KÁROLY egyetemi docens.

Politikai gazdaságtan. Heti 2 óra: csütörtök 11.00—12.35. Marxista-Leninista 
Tanszék.

MÉSZ LÁSZLÖ egyetemi docens.
Idegen nyelv. Heti 2 óra: hétfő 11.10—12.50, H /l és H/2 csop., H 3 és H/4 

csop. szerda 7.05—8.45. Idegennyelvi Lektorátus.
Dr. TAKÁCS JANOS vezető lektor.

IV. évfolyam:
Általános sebészet. Elmélet heti 2 óra: péntek 7.45—9.15. Gyakorlat heti 

1 óra: H /l csop. csütörtök 11.30— 12.20, H/2 csop. csütörtök 9.30— 
10.20, H/3 csop. hétfő 8.40—9.30, H/4 csop. hétfő 8.40—9.30. II. sz. 
Sebészeti Klinika.

Dr. HORÁNYI JÁNOS egyetemi docens.
Belgyógyászat. Elmélet heti 2 óra: kedd 13.05— 14.35. Gyakorlat heti 1 óra, 

kéthetenként- kétórában: H /l és H/2 csop. csütörtök 15.15 16.55,
H/3 és H/4 szerda 15.30— 17.10. III. sz. Belgyógyászati Klinika.

Dr. SZŐKE ANTAL egyetemi docens.
Gyermekgyógyászat. Elmélet heti 2 óra: csütörtök 7.20—8.50. Gyakorlat 

heti 1 óra: H /l csop. csütörtök 9.30— 10.20, H/2 csop. kedd 9.50— 10.40, 
H/3 csop. csütörtök 9.30— 10.20, H/4 csop. kedd 9.50— 10.40. II. sz. 
Gyermekklinika.

Dr. LÓRÁNT IMRE mb. előadó.
Bőrgyógyászat és nemibetegségek. Elmélet heti 3 óra: kedd 7.20—8.20, 

szerda 7.10—8.20. Gyakorlat heti 1 óra, kéthetenként 2 óra: H /l csop. 
kedd 9.20— 11.00, H/2 csop. hétfő 8.00—9.40, H/3 csop. csütörtök 
11.10— 12.50, H/4 csop. szerda 9.20— 11.00. Bőrgyógyászati Klinika.

Dr. THOROCZKAY MIKLÓS egyetemi docens.
Orr-füi-gégegyógyászat. Elméleti heti 1 óra: csütörtök 13.00—13.45. Gya

korlat heti 1 óra, kéthetenként 2 óra: H/l csop. kedd 9.20— 11.00, 
H/2 csop hétfő 8.00—9.40, H/3 csop. csütörtök 11.10— 12.50, H/4 csop. 
szerda 9.20—11.00. II. sz. Sebészeti Klinika.

Dr. SELYMES ZOLTÁN mb. előadó;
Konzerváló fogászat. Gyakorlat heti 6 óra: H /l és H/3 csop. kedd 11.10— 

12.50 és péntek 9.30— 12.50, H/2 és H/4 csop. szerda 11.10— 12.50 és 
szombat 9.30—12.50. Fogászati Klinika;

Dr. ZÁRAY ERVIN egyetemi docens.
Fogászati sebészet. Elmélet heti 1 óra: kedd 8.25—9.10. Gyakorlat heti 

4 óra: H /l csop. szerda 9.30— 12.50, H/2 csop. péntek 9.30 12.50,
H/3 csop. szombat 9.30— 12.50, H/4 csop. kedd és csütörtök 11.10— 
12.50. Fogászati Klinika.

Dr. SZOKOLÓCZY-SYLLABA BÉLA egyetemi docens.
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Fogpótlástan. Elmélet heti 2 óra: hétfő 10.00—10.45, szerda 8.25 9.10. 
Gyakorlat héti 4 óra: H /l csop. szombat 9.30— 12.50, H/2 csop. kedd 
és csütörtök 11.10— 12.50, H/3 csop. szerda 9.30— 12.50, H/4 csop. 
péntek 9.30—12.50. Fogászati Klinika.

Dr. MOLNÁR LÁSZLÓ egyetemi docens.
Gyermekíogászat. Elmélet heti 2 óra: szerda 13.00— 14.30. Gyakorlat heti 

2 óra: H /l csop. hétfő 8.00—9.40, H/2 csop. szerda 9.20— 11.00, 
H/3 csop. kedd 9.20— 11.00, H/4 csop. csütörtök 9.20— 11.00. Fogászati 
Klinika.

Dr. TÖTH PÁL egyetemi docens.
Tudományos szocializmus. Heti 2 óra: hétfő! 11.15— 12.50. Marxista-Lehinista 

Tanszék.
MÉSZ LÁSZLÓ egyetemi docens.

Idegen nyelv. Heti 2 óra: hétfő 13.05— Í4.45. Idegennyelvi Lektorátus.
Dr. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.

V. évfolyam:
Ideg- és elmegyógyászat. Elmélet heti 2 óra: szerda 12.50— 14.20. Elme 

klinika.
Dr. FORNÁDI FERENC mb. előadó.

Közegészségtan és járványtan. Elmélet heti 2 óra: hétfő 13.15— 14.00, péntek 
12.35— 13.20. Fogászati Klinika.

Dr. MOLNÁR VILMOS egyetemi docens.
Szemészet. Elmélet heti 1 óra: kedd 13.00— 13.45. Gyakorlat heti 1 óra: 

G/l csop. kedd 10.25— 11.15, G/2 csop. csütörtök 12.05—12.55. II. sz. 
Szemészeti Klinika.

Dr. KORCHMÁROS IMRE mb. előadó.
Szájsebészet és traumatológia. Elmélet heti 2 óra: szerda 10.15— 11.00. 

csütörtök 13.05— 13.50. Gyakorlat heti 3 óra: G/l csop. kedd 7 50— 
10.20, G/2 csop. csütörtök 8.00—10.30. Fogászati Klinika.

Dr. SKALOUD FERENC egyetemi docens.
Konzerváló fogászat. Gyakorlat hetibe óra: G /l, G/2 csop. számára hétfő 

7.50—9.50, péntek 7.50—9.50, szombat 9.00—11.30. Fogászati Klinika.
Dr. ZÁRAY ERVIN egyetemi docens.

Fogpótlástan. Elmélet heti 2 óra: hétfő 10.00— 10.45, szerda 8.25__9.10.
Gyakorlat heti 4 óra: G/l csop. csütörtök 7.40— 11.00 G/2 csop. 
kedd 7.40— 11.00. Fogászati Klinika.

Dr. MOLNÁR LÁSZLÓ egyetemi docens.
Parodontológia-szájbetegségek. Elmélet heti 1 óra: szerda 9.20—10.05. 

Gyakorlat heti 3 óra: G/l, csop. hé^fő 10.55— 12.10 és szerda 11.10— 
12.25, G/2 csop. kedd 11.10— 12.25 és csütörtök 10,40— 11.55. Fogászati 
Klinika.

Dr. SUGÁR LÁSZLÓ egyetemi docens.
Orthodontia. Elmélet heti 2 óra: péntek 10.55— 12.25. Gyakorlat heti 3 óra: 

G/l csop. kedd 11.35— 12.50 és csütörtök 11.10— 12.25, G/2 csop. 
hétfő 10.55—12.10 és szerda 11.10— 12.25. Fogászati Klinika.

Dr. NAGY LÁSZLÓ egyetemi docens.
Igazságügyi fogorvostan. Elmélet heti 2 óra: hétfő 12.20— 13.05 és péntek

10.00— 10.45. Fogászati Klinika.
Dr. SCHRANZ DÉNES egyetemi docens.

Tudományos szocializmus. Heti 2 óra: kedd Í5.15— 16.50. M arxista-Leninista 
Tanszék.

MÉSZ LÁSZLÓ egyetemi docens.
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3. Nem kötelező tantárgyak

I— V. évfolyam:
A  szájüreg finomabb makro- és mikroszkópos anatómiája. Heti 1 óra. 

Anatómiai Intézet.*
Dr. DONÁTH TIBOR egyetemi docens.

II— V. évfolyam:
Sugárzások fizikája. Heti 2 óra. Orvosfizikai Intézet.*

Dr. TARJÄN IMRE egyetemi tanár.

A lemezes fogpótlás. Heti 1 óra. Központi Stomatológiai Intézet (VIII. 
Szentkirályi utca 40.), szombaton 10.15— 11.15-ig.

Dr. KEMÉNY IMRE mb. előadó.

IV—V. évfolyam:
Idegeredetü arcfájdalmak differenciális diagnosisa. Heti 2 óra. Országos 

Idegsebészeti Tudományos Intézet.* (XIV, Amerikai út 57.).
Dr, GÄTAI GYÖRGY mb. előadó.

MEGJEGYZÉS:
* Az előadások időpontját és helyét, valamint megkezdésének napját 

■a dékáni hirdetőtáblán fogják közölni.
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4. GYÓGYSZERÉSZI KAR

1. A gyógyszerészképzés tanterve és vizsgarendje 
az 1959/60. tanév I. félévében

I. évfolyam:
Tantárgyak: Heti óraszám 

elm élet/gyakorlat
Vizsgaforma

Gyógyszerészet története 1 ____ kollokvium
Általános és szervetlen kémia 6 7 kollokvium
Fizika t 
Matematika

* 3 3 kollokvium
2 1 kollokvium

Növénytan 3 3 kollokvium
Politikai gazdaságtan 2 — kollokvium
Orosz nyelv — 2 ____

Testnevelés
17

34

1
17

Latin nyelv heti 1 órában azok 
nem tanultak.

számára, akik a középiskolában Ia1

II. évfolyam:
Tantárgyak: Heti óraszám Vizsgaforma

elm élet/gyakorlat ♦
Gyógysz. propedeutika 1 — kollokvium

Kvantitatív kémiai analízis 2 9 _
Szerves kémia 4 2 kollokvium
Fizikai-kémia 3 — kollokvium
Biológia 2 — —

Növénytan — 2 —

Politikai gazdaságtan 2 — kollokvium
Orosz nyelv — 2 —

Testnevelés — 1 _
14 16

30

III. évfolyam :
Tantárgyak: Heti óraszám 

elm élet/gyakorlat
Vizsgaforma

Gyógyszerészi kémia 4 6 kollokvium
Gyógysz. techn. (receptura) 3 6 kollokvium
Gyógynövény és drogismeTet 3 4 kollokvium
Funkcionális anatómia 2 1 szigorlat
Filozófia 2 — kollokvium
Idegen nyelv — 2 —

1 14 19
33
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IV. évfolyam:

Tantárgyak: Heti óraszám 
elmélet/gyakorlat

Vizsgaforma

gyógyszerészi kémia 3 6 szigorlat
Gyógysz.- technológia (galenikumok) 3 9 kollokvium

Gyógyszertan 3 1 kollokvium
Közegészségtan 3 ____ kollokvium
Gyógyszerügyi szervezés 
Gyógyszerek és gyógyszerkészímé-

2 — —

nyek ellenőrzése 2 — —

Filozófia 2 — kollokvium
Idegen nyelv

18
2

18
36I

2. Kötelező tantárgyak 

I. évfolyam:
Gyógyszerészet története. Elmélet heti 1 óra: péntek 8.05—8.50. Az elő

adás helye:-G yógynövény és Drogismereti Intézet tanterme, VIII 
üllői út 26. III. em.

Dr. HALMAI JÁNOS egyetemi tanár.
Általános és szervetlen kémia. Elmélet heti 5 óra: hétfő 9.15— 11.00, csü

törtök 9.15— 11.00, péntek»9.15— 10.00. Az előadás helye: Szervetlen 
és Analitikai Kémiai Intézet tanterme, VIII, Múzeum körút 4/b.

Dr. SCHULEK ELEMÉR egyetemi tanár.
Kémiai gyakorlati előkészítő. Heti 2‘ óra: hétfő 11.15— 13.00. Az előkészítő 

helye: VIII, Múzeum körút 4/b.
Kémiai gyakorlatok. Heti 6 óra: АЛ , AJ2 csop. szerda 15.15—18.00, szom

bat 9.15— 12.00, В/l, B/2 csop. szeida 8.50—11.35, csütörtök 14.15—
17.00, C /l, C/2 csop. hétfő 14.15— 17.00, péntek 10.15—13.00. D/l, D/2 
csop. csütörtök 11.15— 14.00, péntek 13.15—16.00. A gyakorlat helye: 
VIII, Múzeum körút 4/b.

Fizika. Elmélet heti 3 óra: kedd 8.00—9.45, szombat 8.15—9.00. Az előadás 
helye: Orvosi Fizikai Intézet tanterme, VIII, Puskin u. 9.

TAMÁS GYULA egyetemi docens.
Fizikai gyakorlatok. Heti 3 óra, az intézet gyakorló termeiben. А/l, A/2 

csop. kedd 16.00—18.40, В/l, B/2, D/2 csop. szombat 10.10— 12.50, 
C /l, C/2, D/l' csop. szerda 9.00—11.40.

Növénytan. Elmélet heti 3 óra: kedd 10.00— 11.45, csütörtök 8.15—9.00. Az 
előadás helye: Alkalmazott Növénytani és Szövetfejlődé^tani Intézet 
tanterme, VIII, Múzeum körút 4/a.

Dr. SÁRKÁNY SÁNDOR egyetemi tanár.
Növény lan gyakorlatok. Heti 3 óra, az Intézet gyakorló termeiben. A /l 

csop. csütörtök 11.15— 14.00, A/2 csop. péntek 10.15—13.00, В/l  csop. 
péntek 13.15— 16.00, B/2 csop. hétfő 14.15— 17.00, C/l .csop. csütörtök 
14.15------17.00, C/2 csop. szerda 15.15— 18.00, D/l csop. szombat 9.15—
12.00, D/2 csop. szerda 8.50—11.35/
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Matematika. Elmélet heti 2 óra: szerda 12.00— 13.40. Az előadás helye: 
Gyógynövény és Drogismereti Intézet tanterme, VIII, ü llő i út 26.

NAGY JANOS mb. előadó.
Matematikai gyakorlat. Heti 1 óra, az Orvosi Fizikai Intézet gyakorló ter

meiben VIII, Puskin utca 9. А/l,  Al2 csop. kedd 15.00— 15.45, B /l, 
0/2, D/2 csop. szombat 9.15— 10.00,, \C J\, C/2, D/l csop. igzerda
8.00—8.45.

Politikai gazdaságtan. Heti 2 óra: kedd 12.10— 13.50. Az előadás helye: 
Gyógynövény és Drogismereti Intézet tanterme, VIII, üllői út 26.

MÉSZ LÁSZLÓ egyetemi docens.
Orosz nyelv. Heti 2 óra, csoportonként később megállapítandó 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 пего 

tanultak latint.
,, Dr. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.

II. évfolyam:
Gyógyszerészeti propedeutika. Elmélet heti 1 óra: kedd 11.00— 11.45. Az 

előadás helye: Gyógynövény és Drogismereti Intézet tanterme, VIII. 
ü llői út 26.

Dr. NÉMEDY IMRE egyetemi docens.
Kvantitatív kémiai analízis. Elmélet h e ti . 2 óra: szerda 10.15— 12.00. Az 

előadás helye: Szervetlen Analitikai Kémiai Intézet tanterme, VIII, 
Múzeum körút 4/b.

Dr. SCHULEK ELEMÉR egyetemi tanár.
Kvantitatív kémiai analízis gyakorlatok. Heti 9 óra, az intézet gyakorló 

termeiben. А/l, A/2 csop. hétfő 10.00— 14.00, péntek 14.40— 19.00, 
В/l, B/2 csop. kedd 13.00— 17.20, csütörtök 10.00— 14.00, C /l, C/2 
csop. szerda 113.00—47.20, tcsütörtök 14.30— 18.30, D/l, D/2 csop. 
hétfő 14.40— 19.00, péntek 10.00— 14.00.

Szerves kémia. Elmélet heti 4 óra: kedd 9.10— 10.45, péntek 8.00—9.45. 
Az előadás helye: Gyógyszerészeti Intézet tanterme, IX. Hőgyes 
Endre utca 7.

Dr. CLAUDER OTTÖ egyetemi tanár.
Szerves kémia gyakorlatok. Heti 3 óra, a^ intézet gyakorló termeiben. 

А/l, A/2 csop. csütörtök 10.00— 12.45, В/l, B/2 csop. hétfő 15.00— 17.45, 
C/l, C/2 csop. hétfő 10.00— 12.45, D/l, D/2 csop. csütörtök 14.00— 16.45.

Fizikai kémia. Elmélet heti 3 óra: kedd 8.00—8.45, csütörtök 8.00—9.45. 
Az előadás helye: VIII, Puskin u. 13. F. épület földszinti tanterem.

KISS LÁSZLÓ mb. előadó.
Biológia. Elmélet heti 2 óra: szerda 8.00—9.45. Az előadás helye: Anatómiai 

Intézet tanterme, IX. Tűzoltó utca 58.
Dr. KISZELY GYÖRGY egyetemi docens.

Politikai gazdaságtan. Heti 2 óra: hétfő 8.00—9.40. Az előadás helye:
I. sz. Női Klinika, VIII. Baross utca 27. (tanterem).

MÉSZ LÁSZLÓ egyetemi docens.
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Növénytan gyakorlatok. Heti 2 óra, az intézet gyakorló termeiben. A/i, 
A/2 csop. szerda 12.15— 14.00, В/l, B^2 csop. hétfő 12.00— 13.45, 
C /l, C/2 csop. kedd 12.05—13.50, D/l, D/2 csop. hétfő 10.00— 11.45. 

Orosz nyelv. Heti 2 óra, csoportonként később megállapítandó időben.
Dr. TAKÁCS JANOS vezető lektor.

Testnevelés. Heti 1 óra.
FARKAS PÁL tanszékvezető, testnevelő tanár.

III. évfolyam:
Gyógyszerészi, kémia. Elmélet heti 4 óra: kedd 8.00—9.45, csütörtök 8.00—

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

Dr. VÉGH ANTAL egyetemi tanár.
Gyógyszerészi kémiai gyakorlat előkészítő. Heti 1 óra: szerda 11.00 11.45.

Az előadás helye: Gyógy szertani Intézet tanterme.
Gyógyszerészi kémiai gyakorlatok. Heti 5 óra, az intézet gyakorlóterm ei

ben, VIII, Puskin utca 13. А/l, A/2 csop. hétfő 8.00— 12.30, В/l, B'2 
csop. csütörtök 13.00— 17.30, C /l, CJ2 csop. péntek 9.30— 14.00. 

Gyógynövény és drogismeret. Elmélet heti 3 óra: kedd 10.00—10.45, szerda
10.00— 10.45, csütörtök 10.00—10.45. Az előadás helye: Gyógynövény 
Drogismereti Intézet tanterme, VIII, üllői út 26.

Dr. HALMAI JÁNOS egyetemi tanár.
Gyógynövény és drogismereti gyakorlatok. Heti 4 óra, az intézet gyakorló' 

termeiben. А/l, A/2 csop. péntek 8.00— 11.40, В/l, B/2 csop. hétfő
13.00—  16.40, C /l, C/2 csop. csütörtök 13.00— 16.40.

Gyógyszerészeti technológia (receptura). Elmélet heti 3 óra: kedd 11.00—
12.45, csütörtök 11.00— 11.45. Az előadás helye: Gyógyszerészeti Inté
zet tanterme, IX, Hőgyes Endre utca 7.

Dr. CSIPKE ZOLTÁN egyetemi docens.
Gyógyszerészeti technológia (receptura) gyakorlatok. Heti 6 óra, az intézet 

gyakorló termeiben. А/l, A/2 csop. hétfő 15.00— 17.45, péntek 13.00—
15.45, В/l, B/2 csop. hétfő 8.00— 10.45, péntek 9.00—11.45, C/l, C/2 
csop. hétfő 11.00— 13.45, péntek 16.00— 18.45.

Funkcionális anatómia. Elmélet heti 2 óra: szerda 13.00— 14.40. Az előadás 
helye: Élettani Intézet tanterme, VIII, Puskin utca 9.

Dr. HÁRSING LÁSZLÓ egyetemi docens.
Funkcionális anatómia gyakorlat. Heti 1 óra, később megállapítandó1 idő

ben, az Élettani Intézet gyakorló termeiben.
Filozófia. Heti 2 óra: szerda 8.00—9.40. Az előadás helye: Gyógynövény 

és Drogismereti Intézet tanterme, VIII, ü llői út 26.
MÉSZ LÁSZLÓ egyetemi docens.

Idegen nyelv. Heti 2 óra, csoportonként később megállapítandó időben. 
Dr. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.

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

10.00— 10.45, szerda 10.00— 10.45, péntek 10.00—10.45. Az előadás 
helye: Gyógyszerészeti Intézet tanterme, IX, Hőgyes Endre utca 7.

Dr.' MOZSONYI SÁNDOR egyetemi tanár.
Gyógyszerészeti technológiai gyakorlatok. Heti 9 óra, az intézet gyakorló 

termeiben. А/l,  A/2 csop. hétfő 13.00— 18.45, szerda 13.00— 15.45, 
В/l, B/2 csop. csütörtök 10.00—16.45, péntek 14.00—16.45, C /l, C/2 
csop. szerda 13.00— 15.45, csütörtök 10.00— 16.45.

43



*

Gyógyszerészi, kémia. Elmélet heti 3 óra: hétfő 11.00— 11.45, szerda 8.00—
9.45. Az előadás helye: Gyógyszertani Intézet tanterme, VIII, ü llő i 
út 26.

Dr. VÉGH ANTAL egyetemi tanár.'
Gvógyszerészikémiai gyakorlati előkészítő. Heti 1 óra: kedd 9.00—9.45. 

Az előkészítő helye: Gyógynövény és Drogismereti Intézet tanterm e, 
VIII, ü llő i út 26.

Gyógyszerészi kémiai gyakorlatok. Heti 5 óra, az intézet gyakorló ter
meiben, VIII, Puskin utca 13. А/l, A/2 csop. csütörtök 10.00— 14.30, 
В/l, В 2 csop. szerda 13.00— 17.30, C/l, C/2 csop. hétfő 13.00— 17.30. \

Gyógyszertan. Elmélet heti 3 óra: kedd 12.15—13.00, péntek 11.00—12.45. 
Az előadás helye: Gyógyszertani Intézet tanterme, VIII, ü llői ú t 26.

Dr. FRITZ GUSZTÁV egyetemi tanár.
Gyógyszertani gyakorlatok. Heti 1 óra, amely két hetenként 2 órában 

kerül megtartásra, később megállapítandó időben. ,
Közegészségtan. Elm élet heti 3 órában: kedd 8.00—8.45, szerda 11.00—11.45, 

csütörtök 8.00—8.45. Az előadás helye: Gyógynövény és Drogisme
reti Intézet tanterme, VIII, üllői út 26.

Dr. MELLY JÓZSEF egyetemi tanár.
Gyógyszerügyi szervezés. Elmélet heti 2 óra: hétfő 8.00—9.45. Az előadás 

helye: Gyógynövény és Drogismereti Intézet tanterme, VIII, üllői 
út 26.

LAZÁR JENŐ mb. előadó.
Gyógyszerek és gyógyszerkészítmények ellenőrzése. Elmélet heti 2 óra: 

kedd 10.10—11.55. Az előadás helye: Szervetlen és Analitikai Kémiai 
Intézet tanterme, VIII, Múzeum körút 4/b.

Dr. SCHULEK ELEMÉR egyetemi tanár.
Tudományos szocializmus. Heti 2 óra: péntek 8.00—9.45. Az előadás helye: 

VIII, Baross utca 23—25.
MÉSZ LÁSZLÓ egyetemi docens.

Idegen nyelv. Heti 2 óra, csoportonként később megállapítandó időben.
Dr. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.

3. Nem kötelező tantárgyak
Rádióaktív sugárzások hatásai. Heti IV2 óra. Felsőbb éves gyógyszerész

hallgatók számára.
NAGY JÁNOS mb. előadó.

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi Karának 
nem kötelező előadásaiból

Válogatott fejezetek az intézet munkaköréből. Heti 2 óra. A III. és IV, 
éves gyógyszerészhallgatók számára.

Dr. SCHULEK ELEMÉR egyetemi tanár.
Gyakorlatok a kémiai elemzés fizikai-kémiai mérőmódszereiből. Heti 6 óra. 

A III. és IV. éves gyógyszerészhallgatók számára. A gyakorlat csak 
a tanszékvezető előzetes engedélye alapján vehető fel.

Dr. SCHULEK ELEMÉR egyetemi tanár.
Analitikai gyakorlatok. Heti 3 óra. Felsőbb éves gyógyszerészhallgatók 

részére. A gyakorlat csak a tanszékvezető előzetes engedélye alap
ján vehető fel.

Dr. SCHULEK ELEMÉR egyetemi tanár.
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Gyógyhatású szénvegyületek kémiája. I—II. rész. Heti 2 óra. A III. és IV. 
éves gyógyszerhallgatók számára.

Dr. CLAUDER O TTÖ  egyetemi tanár.

Fizikai-kémiai analitikai mérőmódszerek. Heti 2 óra. Gyógyszeiészhallga 
tók számára.

Dr. PUNGOR ERNŐ egyetemi docens.

Komplexometria. Heti 1 óra.,
Dr. PUNGOR ERNŐ egyetemi docens.

Rádióaktív izotópok alkalmazása a mikrokémiában. Heti 1 óra. Gyógy
szerészhallgatók számára.

KÖRÖS ENDRE mb. előadó.

Kromatográíiás módszerek. Heti 1 óra. Gyógyszerészhallgatók számára. 
KRAUSZ IMRE mb. előadó.



Al t a l a n o s  in t é z k e d é s e k  é s  j o g s z a b á l y o k

Az egyetemi tanév beosztása 
a Budapesti Orvostudományi Egyetemen 

az 1959/60. tanévben

I. félév:
1. Beiratkozás és első utóvizsga időszak: augusztus 31-től szeptember 5-ig; 

másodszori ismétlésre való lehetőséget dékáni engedély alapján a hall
gatók szeptember 30-ig kaphatnak.

2. Tanévnyitó ünnepély szeptember 7-én d. e. 10 órakor.
3. Az első előadási nap: szeptember 8.; az utolsó előadási nap decem

ber 19.
4. Félévi szünet: december 21-től december 26-ig.
5. Vizsgaidőszak: az Általános Orvosi Karon és Fogorvosi Karon: decem

ber 28-tól január 16-ig: a Gyógyszerészi Karon december 28-tól ja 
nuár 29-ig. ✓

6. rlső  utóvizsga, időszak: az Általános Orvosi Karon és Fogorvosi Karon: 
január 18-tól január 23-ig; a Gyógyszerészi Karon: február 1-től február 
13-ig; másodszori ismtélésre való lehetőséget dékáni engedély alapján 
az Általános Orvosi Karon és Fogorvosi Karon a hallgatók február 20-ig, 
a Gyógyszerészi Karon február 27-ig kaphatnak.

II. félév:
1. Beiratkozás: Az Általános Orvosi Karon és Fogorvosi Karon január 

18-tól január 23-ig, a Gyógyszerészi Karon: január 25-től január 30-ig.
2. Az első előadási nap: az Általános Orvosi Karon és Fogorvosi Karon: 

január 25; az utolsó előadási nap: május 7. A Gyógyszerészi Karonl az 
első előadási .nap: február 1.; az utolsó előadási nap: május 14.

3. Vizsgaidőszak: az Általános Orvosi Karon és Fogorvosi Karon: május 
16-tól június 30-ig; a Gyógyszerészi Karon: május 23-tól június 30-ig.

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 Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 1076/1957. (IX. 1.) Korm. sz. 
határozatában foglalt felhatalmazás alapján az érdekelt miniszterekkel 
egyetértésben az alábbiakat rendelem el:

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

Az utasítást az 1957/58-as tanévben az I. és II. évfolyam hallgatókra, 
a következő tanévekben pedig fokozatosan a magasabb évfolyamú hall
gatókra is alkalmazni kell.
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2. Az egyetemeken (főiskolákon, akadémiákon) a tandíj összege fél
évenként: 1000 Ft.

3. Tandíjmentesek:
a) az ellenforradalom áldozatainak gyermekei,
b) „Népköztársasági Egyetemi és Főiskolai ösztöndíj"-ban részesülő 

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

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

d ) .a  hazánkban tanuló külföldi ösztöndíjas hallgatók,
e) a havi 1600 Ft-ot (160 aranykoronát) meg nem haladó jövedelem

mel rendelkező szülők gyermekei, ill. a havi 1300 forintot (130 
aranykoronát) meg nem haladó házastársi jövedelemmel rendel
kező hallgatók közül azok, akik nem bukottak.
Fenti jövedelem határokat az intézmény vezetője, rendkívül indo
kolt esetben, 200 forinttal felemelheti, azonban aa ilymódon tan
díjmentességben részesülő hallgatók száma nem haladhatja meg 
a tandíjmentességben részesülő összes hallgatók 10°/o-át. 
Osztályidegen származású hallgatók közül csak a kitűnő, vagy 
jeles tanulmányi eredménnyel rendelkezők lehetnek tandíjm en
tesek.

f) kitüntetett pedagógusok (oktatók) legalább jórendű gyermekei, 
ha szüleik, eltartóik jövedelm e 4000 Ft-ot nem haladja meg.

4. Tandíjkedvezményben részesülhetnek a hallgatók az alábbi felté
telek eseféfíl

a) munkás, mezőgazdasági munkás, félproletár (4 kát. h. földig), 
tsz. tag szülőktől származó hallgatók és a kitüntetésben nem 
részesült pedagógusok (oktatók), valamint a felsőoktatási intéz
mények dolgozóinak gyermekei — legalább jó rendűség esetén — 
ha eltartó ik ,-ille tve házastársuk havi jövedelme
1. 2600 Ft-ot (260 aranykoronát), illetve 2000 Ft-ot (200 arany

koronát) nem haladja meg és legalább elégséges rendűek: 
75°/o-os,

2. ha eltartóik, ill. házastársuk havi jövedelme a 2600 Ft-ot 
(260 aranykoronát), ill. 2000 Ft-ot- (200 aranykoronát) ugyan 
meghaladja, de legalább közepes rendűek: 50°/o-os kedvez- 
ményben .részesülhetnek.

b) dolgozó paraszt, értelmiség és alkalmazott származású hallga
tók, ha eltartóik, ill. házastársuk havi jövedelme a 2600 Ft-t 
1 (260 aranykoronát) ill. 2000 Ft-t (200 aranykoronát) nem ha
ladja ipeg és legalább közepes rendűek: 50"/o-os kedvezményt 
kaphatnak.

e) A tandíjmentességben, vagy kedvezményben egyébként nem 
részesíthető hallgatók 10%-ának a tandíja méltánylást érdemlő 
esetekben maximálisan 50°/o erejéig csökkenthető.

d) kitűnő rendű (műszaki egyetemeken jeles rendű) hallgatók 
50°/o-os kedvezményben részesülhetnek.

5. A 3/a), c) 'és e) pontok alapján járó tandíjmentesség feltételeit 
igazolni kell.

A tandíjkedvezmény csak azok részére engedélyezhető, akik aziránt 
a dékánhoz (igazgatóhoz) az I. félévre vonatkozóan szeptember 30-ig, a
II. félévre vonatkozóan pedig február- 2B^Tg~4rasbeli kérelmet nyújtanak 
be. A kérelemhez a feltételeket igazoló okiratokat • csatolni kell.
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6. Ha az eltartók együttes jövedelme a havi 4000 Ft-t meghaladja, 
a hallgató a 4. pontban feltüntetett tandíjkedvezményben meg az egyéb
ként előírt feltételek fennállása esetén sem részesíthető.

7. A 3., 4. és 6. pontban feltüntetett jövedelem határok olyan ese
tekre vonatkoznak, amikor a hallgatónak eltartott testvére, illetve gyer
meke nincs. Minden eltartott testvér, ill. gyermek 400 Ft-tal (40 arany
koronával) növeli a megadott jövedelemhatárt.

8. A tanulmányi eredm ényt az utóvizsgaidőszak lezárása után (az 
I. évf. első félévére az érettségi eredménye alapján) kell megállapítani.

9. Az anyagi helyzetet igazoló hivatalos iratokat illetően az egyete
mek (főiskolák, akadémiák) az új ösztöndíjrendszerről szóló 77/1957. (M. 
K. 14.) M. M. sz. utasítás értelm ében kötelesek eljárni.

10. A tandíjkedvezm ény m értékét a dékán (igazgató) a Diákjóléti 
Bizottság javaslata alapján, állapítja meg. A megállapításról, ill. a változ
tatásokról jegyzőkönyvet kell készíteni. A dékán (igazgató) döntése vég
érvényes.

11.. A tandíjbesorolást úgy kell végezni, hogy az a tanév eleji és fél
évi statisztikai felterjesztések idejére elkészüljön. A besorolás eredmé
nyéről a hallgatót a m egállapítást követő két héten belül értesíteni kell;

12. A szülők (eltartók) anyagi helyzetében beálló minden — a tan
díj m egállapítására kiható — változást a változástól számított 15 napon 
belül be kell jelenteni. Ha az anyagi helyzetben olyan változás követke
zett be, amelynek következtében a hallgató a korábban élvezett tandíj- 
kedvezm ényt részben, vagy egészben elvesztette, az új jövedelem alapján 
megállapított tandíjat az anyagi helyzetben bekövetkezett változást kö
vető hó első napjától kell fizetni. Ha a szülők (eltartók) anyagi helyzetében 
olyan változás következett be, amelynek alapján a hallgató tandíjkedvez
ményre tarthat igényt, a beállott válozást a folyó egész félévi tandíjnál 
figyelembe kell venni, ha a hallgató a változást az első félévben novem
ber 15-ig, a második félévben április 15-ig bejelenti. Később történő be
jelentés esetén a hallgatót a bejelentést követő hó 1-től illeti meg a meg
felelő tandíjkedvezmény.

13. A tandíjat legkésőbb a mindenkori vizsgaidőszak megkezdése 
előtt két héttel kell befizetni. A tandíj két részletben is fizethető. Az a 
hallgató, aki 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 u tán  azonnal felül kell bélyegezni. A tandíj be
fizetését az indexbe be kell vezetni. Az érvénytelenített bélyegeket a dé
káni hivatalban (tanulmányi osztályon) meg kell őrizni, hogy a befizetés 
bármikor ellenőrizhető legyen.

15. 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 tandijm egállapítása történt.

16. Az 1957/1958-as tanévben III. vagy ennél magasabb évfolyamú 
hallgatók tandíjának m egállapítására vonatkozóan, tanulm ányainak a 
tanulmányi rendnek megfelelő időben történő befejezéséig a 74/1955. (O. 
K. 17.) О. M. ,sz. u tasítást kell változatlanul alkalmazni.

Jelen utasítás a közzététel napján lép hatályba.
17. A 74Í1955. (О. K. 17.) О. M. sz. utasítás az 1957/58. tanévben az 

I. és II. évfolyamú hallgatókra vonatkozóan hatályát veszti.
/  ,
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Kimaradt hallgatók tandíjfizetési kötelezettségének 
megállapítása

1. Azok a hallgatók, akik az őszi félévben november hó 15-e, illetve 
a tavaszi félévben március 31-e előtt maradnak ki bármilyen^ okból az 
egyetem ről (karról, főiskoláról, akadémiáról), a tandíjfizetési kötelezett- 

.ség alól mentesülnek.
2. Azok a hallgatók, akik az előbbi pontban megjelölt időpont után 

m aradnak ki, a kimaradás időpontjáig esedékes tandíjat kötelesek befizetni.
3. Amennyiben a tandíjfizetésre kötelezett hallgatók tandíjhátralé

kukat nem hajlandók kiegyenlíteni, az 1955. évi 21. tvr. 14. §-ában (Magyar 
Közlöny 1955. VII. 26.) megállapított eljárás szerint, bírósági úton kell 
a tandíj befizetéséről gondoskodni.

. 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 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 
m iniszterekkel egyetértésben a hibák kijavítása céljából az alábbiakat 
rendelem el:

A.
1. Az 1957/58. tanévtől kezdődően az egyetemek (főiskolák, akadé

miák) nappali tagozatának I. és II. évfolyamain, a következő tanévekben 
pedig fokozatosan a magasabb évfolyamokon is, az alábbiakban szabá
lyozott ösztöndíjrendszert kell bevezetni.

2. Az egyetemi, főiskolai, illetőleg akadémiai hallgatók tanulmányaik 
folytatásának elősegítése érdekében állami juttatásokban részesülhetnek.

A juttatások a következők:

a) tanulmányi ösztöndíj,

b) rendszeres szociális támogatás,

c) rendkívüli segély,
d) „Népköztársasági Egyetemi és Főiskolai ösztöndíj",

e) egyéb ösztöndíj.

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

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

4. Tanulmányi ösztöndíjat az a hallgató kaphat, akinek tanulmányi 
átlageredményé legalább „jó".

5. A tanulmányi ösztöndíj mértéke — a rendelkezésre ' álló keret 
erejéig — a tanulmányi eredménytől függően havi 250, 200 vagy 100 Ft 
lehet. 250 forintos tanulmányi ösztöndíjban csak kitűnőrendü hallgató 
részesíthető, 200 forintos ösztöndíjat legalább jelesrendű, 100 forintos ösz
töndíjat legalább jórendű hallgató kaphat.

6. Az I. évfolyam I. félévében a hallgatók az érettségi és felvételi 
vizsga eredményétől függően hávi 100, illetve 150 Ft tanulmányi ösztön
díjban részesíthetők.

7. Nem részesülhet tanulmányi ösztöndíjban az a hallgató, akinek 
eltartói havi 3000 Ft-ot meghaladó jövedelemmel, illetve, akinek a házas- 
társa havi 2500 Ft-ot meghaladó jövedelemmel rendelkezik.

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

tatásból áll.
a) Pénzbeli juttatásban a tanulmányi eredménytől függően a közölt 

keret erejéig elsősorban munkás-, mezőgazdasági munkás-, falusi félprole
tár- és mezőgazdasági term előszövetkezeti tag szülők gyermekei része
síthetők, ha eltartóik havi jövedelme az 1600 forintot nem haladja meg, 
ill. az, akinek házastársa havi 1300 forintot meg nem haladó jövedelem
mel rendelkezik.

Fenti jövedelem határokat az intézmény vezetője rendkívül indokol! 
esetben 200 forinttal felemelheti, azonban az ilymódon szociális támoga
tásban részesülő hallgatók száma nem haladhatja meg a pénzbeli ju tta
tásban részesülő hallgatók 10c/o-át.

b) Természetbeni juttatásban a szociális körülményeik folytán arra 
ráutalt hallgatók részesíthetők a közölt keret erejéig.

9. A pénzbeli juttatás 80, 120, vagy 150 Ft lehet. Legalább jó rendű 
(műszaki egyetemeken, az Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Gé
pészmérnöki Karán, az Erdőmérnöki Főiskolán legalább közepes rendűi 
hallgatók részére 150, ill. 120 Ft, legalább közepes rendő (műszaki egye
temeken, az Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Gépészmérnöki 
Karán, az Erdőmérnöki Főiskolán legalább elégséges rendű) hallgatók ré
szére pedig havi 80 Ft támogatás engedélyezhető.

10. A természetbeni juttatás: kedvezményes diákotthoni elhelyezés 
és ingyenes menzai étkezés biztosítását jelenti. A természetbeni ju ttatás
ról a hallgatók az intézménytől személyre szóló, át nem ruházható utal
ványt kapnak, amelyen fel kell tü n te tn i. a természetbeni ju tattás teljes 
forint értéké t'é s az érvényesség időtartamát.

Adható napi egyszeri (ebéd), kétszeri (ebéd, vacsora) és napi három
szori (reggeli, ebéd, vacsora) étkezésre jogosító utalvány. Napi háromszori 
étkezésre jogosító utalványt elsősorban munkás-, mezőgazdasági munkás-, 
falusi félproletár és termelőszövetkezeti tag szülők gyermekei kaphatnak.

Nem részesülhet ingyenes menzai étkezésben az a hallgató, akinek 
eltartói havi 250Q Ft-on felüli, ill. akinek házastársa 2000 Ft-on felüli jö
vedelemmel rendelkezik.
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I t. Az új ösztöndíjrendszer hatálya alá tartozók közül azok, akik 
nem az ingyenes utalvány alapján veszik igénybe a menzát, teljes ön
költséget, napi háromszori étkezés esetén havi 393 Ft-ot, kétszeri étke- , 
zésnél (ebéd, vacsora) havi 331 Ft-ot, és egyszeri étkezésnél (ebéd) havi 
183 Ft-ot tartoznak fizetni.

12. A diákotthoni elhelyezésért a hallgatók havi 50 Ft-ot tartoznak 
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. Az erre vonatkozó írásbeli kérel
met az egyéni körülmények vizsgálata után a Diákjóléti Bizottság véle
ményezi s a kérelem teljesítéséről vagy elutasításáról a dékán (igazgató) 
dönt.

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

összege havi 700 Ft. Ez ösztöndíjban részesíthetóket minden tanév meg
kezdése előtt az intézményekkel külön közlöm. A „Népköztársasági Egye
temi és Főiskolai ösztöndíj" I. éves hallgató részére nem adományozható. 
Indokolt esetben ebben az ösztöndíjban részesülő hallgatók részére ter
mészetbeni juttatást is lehet adni.

A „Népköztársasági Egyetemi és Főiskolai ö sz tö n d íjáb an  részesülő 
hallgató tanulmányi ösztöndíjat és rendszeres pénzbeli szociális támoga
tást nem kaphat. Az ösztöndíj elnyerésére a 846—0120/1952. Kl M. számú 
utasításban foglaltak az irányadók.

V. Egyéb ösztöndíj
15. A termelési gyakortatos ösztöndíj, a tanulmányi úttal kapcsolatos 

költségtérítés, a nyári ösztöndíj és a demonstrátori ösztöndíj jelenlegi 
mértéke változatlan marad s az I. és II. évfolyamú hallgatókra is az ér-, 
vényben lévő rendelkezéseket kell alkalmazni.

B.
16. Az 1958/59. tanévtől a IV. vagy ennél magasabb évfolyam hall

gatói tanulmányi ösztöndíjat az új ösztöndíjrendszer előírásainak meg
felelően kaphatnak.

Ezen évfolyamok hallgatói — tanulm ányaiknak az előírt idő alatt 
történő befejezéséig — a régi ösztöndíjrendszer alapján részesülhetnek 
rendszeres pénzbeli szociális támogatásban. (Ez havi 50 Ft-tól 330 Ft-ig 
terjedhet.)

Ezen évfolyamok hallgatói részére külön segélykeretet állapítok 
meg, melyet eltérően a rendkívüli segélytől rendszeresen is lehet folyó
sítani. Ebből az összegből elsősorban azokat a szakérett, valamint a szo
ciális helyzetüknél fogva arra érdemes és rászoruló munkás-paraszt szár
mazású hallgatókat kell támogatni, akiknél az új tanulmányi ösztöndíjra 
való áttérés komoly anyagi kiesést jelent. Ez az összeg azonban havi 200 
Ft-nál magasabb nem lehet.
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17. Ezen évfolyamok hallgatóira — tanulm ányaiknak az előírt ha
táridő alatt történő befejezéséig -r- a 16. pont kivételével a korábbi ösz
töndíj és tandíj szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy azok a hallgatók, 
akik saját hibájukból félévet ismétélnek, rendszeres állami juttatásban 
nem részesülhetnek. A „Népköztársasági Egyetemi és Főiskolai ö sz tö n d íj ' 
összege ezeken az évfolyamokon változatlan.

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

olyan ésetekre vonatkoznak, amikor a hallgatónak eltarto tt testvére, ill. 
gyermeke nincs. Minden eltarto tt testvér, ill. gyermek 400 forinttal növeli 
a megadott jövedelemhatárt.

19. Osztályidegen származású hallgatók tanulmányi ösztöndíjat és 
íendszeres szociális támogatást csak az egyetem (főiskola, akadémia) felett 
felügyeletet gyakorló miniszter hozzájárulásával kaphatnak.

20. Termelési (üzemi) gyakorlat tartam ára termelési gyakorlatos ösz
töndíj és tanulmányi ösztöndíj, ill. rendszeres szociális támogatás egyidőre 
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  m eghatározásával ez '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 1957/58. tanévben a pályázat benyújtásának 
határidejét az egyetemek (főiskolák, akadémiák) maguk határozzák meg.

22. Hivatalos igazolások.

A hallgatónak a pályázattal együtt hivatalos igazolást kell benyúj
tani a szülő (házastárs) jövedelméről s az eltartott családtagok számáról 
a dékáni hivatalba (tanulmányi osztályra).

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

értendő. Bérből élőknél az összkereset megállapításánál figyelmen kívül 
hagyandó a családi pótlék, az egyszeri jutalom és a nem rendszeresen fi
zetett prémium, összkereset alatt a nyugdíjjárulékkal és egyéb terhekkel 
nem csökkentett bért kell érteni.

Fizetésből élőknél az eltartó, ill. ai házastárs havi jövedelm ét a 
munkaadónak, mezőgazdasági-, termelőszövetkezeti tagoknál a zárszám
adás szerint összjövedelmet (pénzbeli- és term észetbeni járandóságok 
együttes pénzösszegét) a tanács végrehajtóbizottságának, egyénileg dol
gozó parasztoknál földjük ar. К-ban megállapított kát. tiszta jövedelmét 
a tanács végrehajtóbizottságának, önálló foglalkozásúak (pl. kisiparos, 
kiskereskedő stb.) jövedelm ét a tanács végrehajtóbizottságának igazolás 
alapján kell megállapítani. Azt a körülményt, hogy mindkét szülő önálló 
keresettel rendelkezik-e, illetve az eltartott gyermekek számát Budapes
ten a lakóbizottság elnökének és a lakóbizottsági összekötőnek, vidéken a 
tanács végrehajtóbizottsága igazolása alapján kell megállapítani.
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A földjövedelmet a kát. tiszta jövedelem alapján kell megállapítani, 
akként, hogy a forint érték egytized aranykorona értéknek tekintendő 
(pl. 300 aranykorona: 3000 forint).

A hallgatók az anyagi helyzetükben évközben beállott olyan válto
zásokat, amely kizárja vagy lehetővé teszi az állami juttatásban való ré
szesítést, 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, a II. félévben a tanulmányi eredmények figyelembevételével 
újból meg kell állapítani.

A tanulmányi ösztöndíj és a rendszeres szociális támogatás odaíté
lésénél a rendes vizsgaidőszak lezárása után megállapított tanulmányi 
eredményt, valamint a pályázó m agatartását és tanulmányi fegyelmét kell 
figyelembe venni.

A művelődésügyi miniszter a felügyeletet gyakorló minisztériummal 
egyetértésben állapítja meg, melyek azok a felsőoktatási intézmények, 
amelyeknél az egy tantárgyból utóvizsgázó hallgatók részére — az utó
vizsga időszakban letett sikeres utóvizsga után — pénzbeli állami támo
gatás juttatható. Erről és a kedvezm ény mértékéről az intézmény külön 
értesítést kap. A támogatást az ú. v.-t követő hónap első napjától lehet 
folyósítani. A kettő vagy ennél több tantárgyból utóvizsgás hallgatókra 
a kedvezmények nem vonatkozhatnak. Ez a kedvezmény az egy tantárgy
ból utóvizsgázó hallgatókra is, csak az 1959/60. tanév befejezéséig bizto
sítható.

Azok számára, akik a vizsgájukat saját hibájukon kívül (betegség 
stb.) engedéllyel csak a rendes vizsgaidőszak után teszik le és rendszeres 
állami támogatásra már előreláthatólag esélyesek lennének, a dékán (igaz
gató) indokolt esetben keretet tartalékolhat;

A tanulmáhyi ösztöndíjat és a rendszeres szociális támogatást á 
hallgatók a szorgalmi időben évente 10 hónapon keresztül kaphatják.

A szülök (eltartók) jövedelmi változásának megfelelően (Lásd 22.) 
a közölt kereten belül módosítani kell az állami juttatás m értékét leg
később a következő félév «lejétől.

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

Az egyetemi és főiskolai hallgatók fegyelmi szabályzatáról szóló 
81/1955. (О. K. 18.) О. M. sz utasítás 2. §-ának (2) és (3) bekezdésében meg
határozott esetekben a tanulmányi ösztöndíj és rendszeres szociális támo
gatás m eghatározott időre csökkenthető, illetve megvonható.

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

elnökhelyettese: a KISZ képviselője-, titkára: a dékáni hivatal (tanulmá
nyi osztály) megbízott dolgozója; tagjai: a kari pártszervezet képviselője 
és a KISZ által kiküldött két hallgató. Diákotthonban lakó hallgató eseté
ben a diákotthon igazgatójának a vélem ényét is ki kell kérni.

Az állami támogatás megállapításáról, illetve a Diákjóléti Bizottság 
üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni.
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25. Tanulmányi átlag.

A tanulmányi átlag számítását a mindenkori vizsgaszabályzat sze
rint kell eszközölni.

26. N yálon folyósítható állami juttatás.

A nyári két hónapra az állami ju ttatást a II. félév végén külön kel1 
megállapítani.

E két hónap alatt a rendelkezésre álló kereten belül a június hó
napban folyósított tanulmányi ösztöndíj, ill. rendszeres szociális támoga
tásnál nem magasabb összegű juttatásban részesíthetők:

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

b) az egyik nyári (július vagy augusztus) hónapban azok a legin
kább ráutalt hallgatók — elsősorban árvák, családosak, családfenntartók, 
— akik vizsgájuk után szabadság idejükben anyagi okok miatt pihenni 
nem tudnának.

Az itt megjelölt hallgatók közül azok részére, akik termelési vagy 
katonai gyakorlaton vesznek részt, a ju ttatásokat csak a gyakorlaton kí
vül 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 állami juttatások.

Tanulmányi idő alatt egy hónapnál hosszabb ideig beteg hallgatók 
gyógyintézeti ápolás esetében tanulmányi ösztöndíjuk és rendszeres pénz
beli szociális támogatásuk együttes összegének 50°/o-át, a házi ápolás 
esetén pedig 8Ö“/o-át kapják. A tanulmányi ösztöndíj és a rendszeres pénz
beli szociális támogatás ebben az esetben legfeljebb a hallgató megbete
gedésétől számított 12 hónapon át; tüdőmegbetegedés esetén 24 hónapon 
át fizethető.

29. Állami juttatásokból eszközölhető levonások.
A tanulmányi ösztöndíjból és rendszeres havi pénzbeli szociális támo

gatásból 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 rongálása, ill 
eltulajdonításából eredő kártérítések,

d) tankönyv használati díj,

e) bírósági határozat.

30. Nyilvántartás.
A hallgatók szociális juttatásával kapcsolatosan a dékáni hivata

lokban (tanulmányi osztályon) az ellenőrzésre mindenkor alkalmas nyil
vántartást kell vezetni.
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VII. Pénzügyi zárórendelkezések
31. Az állami juttatások csak a közölt keret erejéig adományozha

tok. A közölt keret betartásáért az egyetem (főiskola, akadémia) vezetője 
fegyelmileg és anyagilag is felelős.

32. Az ösztöndíj költségvetési rovat összegét túllépni, ill. a tételek 
között hitelátruházást foganatosítani csak a felügyeletet gyakorló minisz
térium előzetes hozájárulásával lehet.

33. A tanulmányi ösztöndíjat és a rendszeres pénzbeli támogatást a 
tárgyhót megelőző hónap 25. és 30. között kell a hallgatók részére kifizetni.

Az a hallgató, aki a tanulmányi ösztöndíját, ill. a rendszeres szociális 
támogatást a kifizetés napjától számított 15 nap alatt igazolt alapos ok 
nélkül nem veszi fel, a további juttatástól elesik.

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

35. Jelen utasítás a közzététel napján lép hatályba.
A 8/1955. (О. K. 3.) О. M. számú, a 79/1955. (О. K. 18.) О. M. számú, az 

59/1956. (О. K. 16.) О. M. számú, a 8774— 1—17/1955. (I. 19.) Np. M. számú, 
a 846—3—2/1955. Eü. M. számú, a 3/1955. OTSB számú, a 24/1955. OTSB 
számú a 37/1956. OTSB számú, a II. Gt. 856— 4/1955. F. M. számú, a II. 
856—187/1955. FM. számú utasítások az 1957/58. tanévtől kezdődően az I. 
és II. évfolyamú hallgatókra vonatkozóan nem alkalmazhatók.

36. A jelen utasítás végrehajtásáról, megfelelő közzétételéről a rektor 
(igazgató) gondoskodik.

A 28/1959. (M .K. 11.) M. M. számú utasítással módosított 
utasítás az egyetemi és főiskolai hallgatók 

81/1955 (О. K. 18.) О. M. szánni 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 színvonal 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 egyetemek és főiskolák 
felett felügyeletet gyakorló miniszterekkel egyetértésben a következő
képpen szabályozom:

I. FEJEZET
Fegyelmi vétségek

1 . §■

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

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

népi demokrácia állami és társadalmi rendjével;
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c) a tanulm ányi fegyelmet, az egyetem (főiskola) vagy diákotthon, 
illeve menza rendjét sérti (ismételten igazolatlanul késik; az előadásokat, 
gyakorlati foglalkozásokat, társai tanulmányi m unkáját zavarja; engedély 
nélkül egyetemen (főiskolán) kívüli munkát rendszeresen vállal; a tanul
mányi segédeszközöket felszólítás ellenére sem szolgáltatja vissza; a gya
korlati foglalkozásokra ismételten nem készül fel; az egyetem (főiskola) 
szervednek utasításait hiegszegi; a hiteltérdem lően tudomására jutott, 
hallgatótársa által elkövetett, az a) és b) pontokban foglalt fegyelmi vét
ségről az egyetem (főiskola) szerveit nem értesíti; a tanulmányi és munka- 
fegyelem kialakítását destruktív m agatartásával gátolja stb.);

d) a szocialista erkölccsel ellentétes m agatartást 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; 
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 módon 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 valam elyikét kell kiszabni:

a) megintés;

b) megrovás; ■

c) szigorú megrovás; végső figyelmeztetéssel;

d) eltiltás az egyetemi (főiskolai) tanulmányok folytatásától 2 vagy 
4 félévre;

e) kizárás az egyetemről (főiskoláról);

f) kizárás valamennyi egyetemről és főiskoláról.

(2) A 2. §. (1) b) pontjában m eghatározott büntetés kiszabása esetén 
a hallgató körülményeinek figyelembevételével ki lehet mondani az állami 
támogatásnak egy hónaptól egy tanulmányi évig terjedő időre' szóló csök
kentését. A csökkentés mérve az 50%-ot nem haladhatja meg.

(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 tanulmányi évig terjedő időre 
szólhat.

(4) A fegyelmi vétséget elkövetett hallgatót a 2. §. (1) pontjában 
meghatározott valam elyik büntetés alkalmazása m ellett szándékosság ese
tén az okozott kár teljes vagy részleges, gondatlanság esetén részleges 
megtérítésre kell kötelezni.
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III. FEJEZET

Fegyelmi hatóság
3. §.

(1) 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 egyetem eken 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 tartozik. 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.

IV. FEJEZET

Fegyelmi eljárás
4. §.

(1) A fegyelmi eljárást a kar dékánja, Ш. főiskola igazgatója a 
hozzá érkezett javaslatok, illetőleg adatok alapján — rendeli 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 kar (főiskola) egyik (iktatója,

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, ha 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 nem fejezhető be, a 
vizsgálóbizottság elnöke köteles a fegyelmi eljárást elrendelő szervnek 
jelentést tenni.

Az 1. §. c) pontjában foglalt fegyelmi vétség elkövetése m iatt az el
járás az elkövetésétől számított egy naptári éven belül indítható meg.

Az 1. §. a), b) és d) pontjaiban foglalt fegyelmi vétség elkövetése ese
tén az eljárás megindítására a 15. §. (1) bekezdése az irányadó.
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(1) A vizsgálat során a fegyelmi vizsgálóbizottság elnöke:
a) a hallgatót írásban értesíti az eljárás megindításának az okáról, 

a meghallgatására kitűzött időpontról, továbbá arról, hogy igazolatlan 
távolmaradás esetén a vizsgálatot lávollétében is lefolytatják;

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

színi szemle stb. útján);
d) az eljárás során jegyzőkönyv készitéséről gondoskodik. A jegyző

könyvnek tartalmaznia kell: a hallgató személyi adatait — ideértve azt 
is, hogy a hallgató korábban fegyelmileg büntetve volt-e, — a bizonyítás 
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 m egindítására javaslatot tevők véleményét;

f) a jegyzőkönyvet indokolt határozati javaslattal az eljárás elren
delésétől számított 10 napon belül a dékán (igazgató) elé terjeszti. M ellé
kelni kell • a határozati javaslattal ellentétes esetleges különvélem ényt 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 hall
gató távollétében is lefolytatható, kivéve, ha a hallgató a meghallgatására 
kitűzött időpontot megelőzően távolm aradását elfogadható okkal kimenti. 
Amennyiben a hallgató távolm aradását az értesítése kézhezvételétől szá
mított 8 nap alatt igazolja, egyúttal kérheti a vizsgálat (tárgyalás) újbóli, 
jelenlétében történő lefolytatását.

(3) Az eljárásról készült jegyzőkönyvnek a hallgató vagy a tanú meg
hallgatásáról felvett részét a hallgatóval, illetőleg a tanúval — felolvasás 
után — alá kell íratni és az esetleges észrevételeket is bele kell foglalni 
jegyzőkönyvbe.

5 .  § .

6 . § .

(1) A dékán (igazgató) a hallgatót az egyetem (főiskola) látogatásától 
a jogerős határozat meghozataláig terjedő időre — az eljárás során bár
mikor — ideiglenesen eltilthatja, ha a fegyelmi vétség súlya következté
ben az eljárást előreláthatóan a hallgatónak legalább is az egyetemről 
(főiskoláról) való kizárásával kell befejezni.

(2) El kell tiltan i a hallgatót az egyetem (főiskola) látogatásától 
akkor, ha a rektor (dékán, igazgató) valam ennyi egyetemről (főiskoláról) 
kizárást elrendelő fegyelmi határozat hozatalára tesz előterjesztést az ille
tékes miniszternek.

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

7. §•
(1) A dékán (igazgató) a fegyelmi vizsgálóbizottság javaslatának elő

terjesztése után:
a) érdemi határozatot hoz: felmenti a hallgatót, vagy büntetést szab 

ki rá;
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b) szükséghez képest, a vizsgálat kiegészítése iránt intézkedik;
c) kivételes esetben az ügy súlyára és annak term észetére 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 ki
zárására javaslatot kell tenni.

8. §.

(1) A fegyelmi ügy nyilvános tárgyalását a dékán (igazgató) — aka
dályoztatása esetén a helyettese — folytatja le. A nyilvános tárgyalásra — 
a fegyelmi ügy jelentőségéhez mérten — a hallgatók megfelelő csoport
ját (tanulócsoport, évfolyam, szak stb.) meg kell hívni. A tárgyalásról 
jegyzőkönyvet kell felvenni.

(2) A nyilvános tárgyaláson, — am ely nem jelenti a fegyelmi eljárás 
teljes megismétlését — az ügyet a vizsgálóbizottság elnöke, akadályoz
tatása 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 bizonyításkiegészítést is lehet foganato
sítani és — szükséghez képest — a nyilvános tárgyalás ezért folytatólagos 
is lehet.

(3) A nyilvánosan tárgyalt ügyben a tárgyalás befejezése után az 
érdemi határozatot nyomban meg kell hozni, és ki kell hirdetni.

(4) Amennyiben a fegyelmi büntetést kiszabó határozat meghozatala 
m eghaladja a dékán (igazgató) fegyelmi hatáskörét, a határozatra vonat
kozó javaslatát kell ismertetnie.

9. §.

A fegyelmi határozatnak tartalmaznia kell:
a) 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 köríilménye- 

'  két, 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 m egbüntetett 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 hallgató az esti, illetőleg levelező tagozathoz tartozik, a 
m unkáltató hely vezetőjét kell értesíteni.
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\
V. FEJEZET

Jogorvoslatok
11.  § .

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

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

12. § .

A 2. §. (1) c) és d) pontjaiban meghatározott fegyelmi büntetést 
kiszabó határozat ellen előterjesztett fellebbezés tekintetében több karra 
tagozódó egyetemeken a rektor, a karokra nem tagozódó egyetemeken és 
főiskolákon, valamint a 2. §. (1) e) pontjában meghatározott fegyelmi 
büntetést 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
jában foglaltaknak megfelelően. A felülvizsgáló bizottság elnöke csak 
egyetem i tanár lehet. l

(2) A több karra nem tagozódó egyetemek, továbbá a főiskolák 
vezetője a fegyelmi ügy iratait a fellebbezéssel együtt a felügyeletet 
gyakoroló miniszternek küldi el.

14. §.

(1) A valamennyi egyetemről és főiskoláról kizárást kiszabó hatá
rozat ellen újrafelvételi kérelemmel lehet 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 kérelm et közvetlenül, illető
leg a felügyeletet gyakorló miniszter ú tján az oktatásügyi miniszterhez 
terjeszti döntés végett.

VI. FEJEZET
Vegyes rendelkezések

15. §.

(1) Az egyetem ek és főiskolák hallgatói első beiratkozásuktól kezdve 
elbocsátásukig, vagy oklevelük megszerzéséig, illetve az állam- és jog- 
tudományi, orvostudományi, fogorvosi karon, valamint az Állatorvosi Fő
iskolán doktorrá avatásukig e szabályzat hatálya alá tartoznak.

(2) A fegyelmi szabályzat külföldi állampolgárságú hallgatókra is 
vonatkozik. Fegyelmi eljárást külföldi állampolgárok ellen azonban csak
a felügyeletet ellátó miniszter hozzájárulásával lehet indítani. A 2. §. (1) f
c) pontjában meghatározott fegyelmi büntetést az állami támogatás csök
kentése nélkül, a 2. §. (1) d)—fi pontokban meghatározott fegyelmi bün
tetést csak az oktatásügyi miniszter hozzájárulásával lehet kiszabni.
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Az esti és levelező tagozat hallgatói kötelesek az egyetem (főiskola) 
■vezetőjének bejelenteni munkahelyükön kapott fegyelmi büntetésüket.

17. §.

(1) Azokat a fegyelmi határozatokat, am elyek jelentősége nevelői 
szempontból nagy, az ügy természetéhez képest a kar, a szak, az évfolyam 
hallgatói előtt szóbelileg ism ertetni kell. Az ism ertetés során rá kell 
mutatni a vétség elkövetésének előzményeire, felderített okaira és a 
fegyelmi vétséget elkövetett hallgató felelősségének mérvére. Az ilyen 
alkalm at különösen fel kell használni a hallgatók felelősségtudatának 
fokozására, a hibák csírájukban történő felismerésére, a kritikai szellem 
fejlesztésére, a fegyelmi határozattal sújtott hallgató fejlődésének az elő
segítésére (a feladatok megjelölése, tanácsok stb. útján).

(2) Mellőzni kell az olyan határozat indokolásának nyilvános köz
lését, amely közérdeket vagy jogos m agánérdeket sért.

(3) A fegyelmi büntetést kiszabó jogerős határozat rendelkező ré
szét a fegyelmi vizsgálatot folytatott szerv hirdetőtábláján 8 nap idő
tartam ra ki kell függeszteni. /

(4) A fegyelmi büntetést kiszabó jogerős határozat rendelkező részét 
a hallgató törzskönyvébe be kell vezetni. A határozat rendelkező részének 
és indokolásának m ásolatát a hallgató személyi iratgyűjtőjében kell el
helyezni. A rektor (dékán, igazgató) elrendelheti a fegyelmi határozatnak 
a hallgató leckekönyvébe való bejegyzését is.

(5) A valamennyi egyetemről és főiskoláról kizárást elrendelő hatá
rozat rendelkező részét az O ktatásügyi Minisztérium hivatalos lapjában 
közzé kell tenni. Az ilyen határozatot valam ennyi 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 köteles kezelni.

18. §.
(1) A 2. §. (1) a)—c) pontokban m eghatározott fegyelmi büntetést 

kiszabó határozat — a fegyelmi büntetéssel sújtott hallgató kérelmére, 
továbbá az illetékes tanulócsoport és az évfolyam KISZ szervezete javas
latára — hatályon kívül helyezhető abban az esetben, ha a határozat 
meghozatalától legalább egv év eltelt és a hallgató a fegyelmi vétség el
követése óta kifogástalan m agatartást tanúsított.

(2) A hatályon kívül helyezett határozatot a nyilvántartásból törölni 
kell és — amennyiben a fegyelmi határozatot a hallgató leckekönyvébe 
bejegyezték, — a hatályon kívül helyezését is be kell ugyanoda vezetni.

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

19. §.

A felügyeletet gyakorió 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 tényáJlás 
nem kellő felderítésével hozták, hatályon kívül helyezi, és új fegyelmi



eljárás lefolytatását rendeli el. A 2. §. (1) f) pontjában meghatározóit 
fegyelmi büntetést kiszabó határozat felülvizsgálatára az oktatásügyi 
miniszter jogosult.

20 .  § .

(1) Amennyiben a fegyelmi eljárás során bűncselekmény elköveté
sének a gyanúja merül fel, a büntető feljelentést a fegyelmi eljárástól 
függetlenül meg kell tenni abban az esetben is, ha a hallgató már 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 ^ell az ügyben 
határozatot hozni.

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

21 . § .

(1) E fegyelmi szabályzat hatálybalépésével a felsőoktatási minisz
ter 85—1/1955. sz. utasítása hatályát veszti.

(2) E fegyelmi szabályzat 1955. szeptember hó 1-én lép hatályba. 
Ezt a szabályzatot már folyamatban lévő olyan fegyelmi ügyekben is 
alkalmazni kell, amelyekben elsőfokú határozatot még nem hoztak.

Eljárás a hallgatók tanulmányi mulasztásai esetében
1. A hallgató köteles az előreláthatóan 1 hétnél hosszabb ideig tartó 

megbetegedését a dékánnak bejelenteni és gyógyulása után a 6 hétnél 
nam hosszabb idejű m ulasztását a tanszéken (ill. előadónál) hatósági or
vosi (SZTK), vagy klinikai (kórházi) bizonyítvánnyal haladéktalanul iga
zolni, ahol is a gyakorlatok pótlására utasítást kap.

2j a) A hallgató köteles a 6 hétnél hosszabb idejű mulasztás esetében 
a tanszéken történt s az 1. pontban megszabott igazoláá után a kari dékán
hoz kellő megokolással ellátott kérelmet intézni s abban félévének elisme
rését és az elmulasztott tananyag pótlására utasítást kérni.

b) A kari dékán a mulasztott anyag pótlására csak abban az esetben 
adhat engedélyt, ha a hallgatónak a tanszékvezető professzorok vélem é
nye szerint a tananyag pótlására — figyelemmel a hallgató előző tanul
mányaira is —• lehetősége van. A félévet a dékán csak akkor érvényesít
heti, ha az illetékes professzorok (docensek, megbízott előadók) igazol
ják a mulasztott tananyag és gyakorlatok kielégítő pótlását. Ugyanilyen 
elbírálás alá esnek azok a hallgatók is, akik valamely tárgyból megsza
kításokkal mulasztanak összesen 6 hétnek megfelelő óraszámnál többet, 
még akkor is, ha a mulasztott órákat esetenként igazolták.

3. a) Abban az esetben, ha a hallgató az 1. és 2. pontokban foglaltak 
szerint megszabott feltételeknek meg tud felelni, de kötelező vizsgáit a 
rendes vizsgaidőben letenni nem képes, a kari dékán engedélyezheti, 
hogy a hallgató vl?sgáit az utóvizsga-időszakban, de utóvizsga jelleg 
nélkül letehesse.

c) Az )a hallgató, aki a félév folyamán 6 hétnél rövidebb ideig betegség 
miatt mulasztott, ebből nem támaszthat igényt arra, hogy vizsgái utóvizsga 
jelleg nélkül, az utóvizsga időszakra halasztassanak.
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4. A hallgatók rendkívüli esetekben —1 beleértve a sport és művészeti 
eseményekkel kapcsolatban is — szabadságot csak előzetesen benyújtott 
kérelem re kaphatnak. Egy heti tanulmányi szabadságot a kar dékánja, 
ennél hosszabb szabadságot csak az egyetem rektora engedélyezhet.

A művelődésügyi miniszter 124/1958. (M. K. 6.) M. M. számú 
utasítása a felsőoktatási intézményekben különeljárási-díj 

bevezetéséről.
A felsőoktatási intézmények hallgatóinak egy része tanulmányaival 

összefüggő határidőhöz kötött ügyekben hanyag, késedelmeskedő maga
tartást tanúsít, s ezzel az egyetem (főiskola, akadémia) hivatalának mun
káját, sok esetben az oktatómunkát is akadályozza. Az ilyen hanyag hall
gatók ügyeit a felsőoktatási intézmények szervei csak külön eljárással 
intézhetik el. Az egyetemi (főiskolai akadémiai) hivatalok munkájának 
zavartalansága, valamint a hallgatók rendszeretetre, pontosságra való 
nevelése érdekében a földművelésügyi és az egészségügyi miniszterrel 
egyetértésben különeljárási-díj fizetését rendelem el az alábbiak szerint:

1. Különeljárási-díjat kell fizetni annak a hallgatónak, aki a tanul
mányi ügyeinek intézésével kapcsolatos határidőhöz kötött feladatait az 
előírt határidőn belül nem teljesíti (pl. a hallgató az előírt határidőre 
nem iratkozott be; leckekönyvét, a kereseti igazolásokat, évközi feladatait 
nem adja be; az előírt vizsga-, illetve utóvizsga időszak után kéri elma
radt vizsgáinak pótlását, stb.)

2. A különeljárási-díj nagysága a hanyagság mértékétől, ismétlődé
sétől függően 5 forinttól 20 forintig terjedhet.

3. A fizetendő különeljárási-díjat — az esetek és a díj összegének 
feltüntetése mellett — a kar dékánja, a főiskola (akadémia) igazgatója, 
a kari (főiskolai, akadémiai) tanács határozata alapján állapítja meg.

4. A különeljárási-díjat a dékáni (igazgatói) hivataloknak — a hivatal
vezető által kijelölt — előadója (előadói) szedi be. A befolyt összegeket 
költségvetésen kívüli letéti számlán kell kezelni. A negyedévi beszámoló
ban a letéti számla forgalmára és egyenlegére vonatkozó adatoknál külön 
ki kell m utatni a különeljárási-díjakkal kapcsolatos pénzforgalmat is.

5. Az illetékes előadó a befizetett összegről három példányban nyug
tá t állít ki. A nyugta első példánya elszámolásra szolgál, második példá
nyát a hallgató kérvényére kell ragasztani, a harmadik példányát a hall
gatónak kell átadni.

6. A befolyt összeg felett a kar dékánja, a főiskola (akadémia) igaz
gatója rendelkezik. Az összegből minden évben egy alkalommal a diák
jóléti bizottság javaslatára a dékán (igazgató) segélyben részesíti azokat 
a rászoruló hallgatókat, akiknek m agatartása ellen kifogás nem merül fel.

A különeljárási-díj kezelését a felsőoktatási intézmény gazdasági 
szerve köteles rendszeresen ellenőrizni.

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

8. Ez az utasítás 1958. április 1-én lép hatályba.

KUlöneljárási díjak összege az Általános Orvosi Karon:
első esetben: továbbiakban:

1. Beiratkozás határidejének elmulasztása esetén 10.— 20.—
2. Leckekönyv határidőre történő beadásának

elmulasztásáért — — — — — — — 10.— 20.—
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első esetben: továbbiakban:
3. Kereseti igazolások beadásának (változások)

elmulasztásáért — — — — — — — 10.— 20.—
4. Szociális juttatások iránti kérelm ek beadási

határidejének elmulasztása — — — — — 5.— 15.—
, 5. Tandíjnak határidő után történő befizetése

esetén — — — — — — — — — — 10.— 20.—
6. ösztöndíj elszámolás késleltetése miatt (idő

ben fel nem vett ösztöndíj) — — — — — 5.— 10.—
7. Kötelező orvosi vizsgálat elmulasztásáért — 20.— 20.—
8. Lakcím és névváltozások bejelentésének el

mulasztása esetén — — — — — — — 5.— 15.—
9. Katonai ügyek intézésének elmulasztásáért — 10.— 20.—

10. Különböző megbízólevelek* és igazolványok
(diákigazolvány stb.) elvesztéséért — — — 10.— 20.—

11. Laboratóriumi kártérítési díjak, kölcsönköny-
vek időbeni rendezése, ill. visszaadása elmu
lasztásáért — — — — — — — — — 10.— 20.—

12. Öramulasztások 2 héten túli igazolásáért — 10.— 20.—

Különeljárási díjak összege a Fogorvosi Karon.

első esetben: továbbiakban’
1. Beiratkozás határidejének elmulasztása esetén 10.— 20.—
2. Leckekönyv határidőre történő beadásának

elmulasztásáért — — —. — — — — 10.— 20.—
3. Kereseti igazolások beadásának (változások)

elmulasztásáért — — — — — — — 10.— 20.—
4t Szociális juttatások iránti kérelm ek beadási

határidejének elmulasztása — — — — — 5.— 15.—
5. Tandíjnak határidő után történő befizetése

esetén — — — — — — — — — — 10.— 20.—
6. ösztöndíj elszámolás késleltetése miatt (idő

ben fel nem vett ösztöndíj) — — — — — 5.— 10.—
7. Kötelező orvosi vizsgálat elmulasztásáért — 20.— 20,—
8. Lakcím és névváltozások bejelentésének el

mulasztása esetén — — — — — — — 5.— 15.—
9. Katonai ügyek intézésének elmulasztásáért — 10.— 20.—

10. Különböző megbízólevelek és igazolványok
(diákigazolvány stb.) elvesztéséért — — — 10.— 20.—

11. Laboratóriumi kártérítési díjak, kölcsönköny- •
vek időbeni rendezése, ill. visszaadása elmu
lasztásáért — — — — — — — — — 10.— 20.—

12. Hiányzások igazolásának elmulasztásáért, 
amennyiben a hiányzástól számított 2 héten
belül nem igazolja — — — — — — 10.— 20.— 1 2 3 4

Különeljárási díjak összege a Gyógyszerészi Karon.
első esetben: továbbiakban.

1. Beiratkozás határidejének elmulasztása esetén 10.— 20.—
2. Leckekönyv határidőre történő beadásának

elmulasztásáért — — — — — — — 10.— 20.—
3. Kereseti igazolások beadásának (változások)

elm ulasztásáért — — — — — — — 10.— 20.—
4. Szociális juttatások iránti kérelmek beadási

határidejének elmulasztásáért — — — — 5.— 15.—
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e l s ő  e s e tb e n :  t o v á b b i a k b a n :
5; Tandíjak határidő után történő befizetése

esetén — — — — — — — — — — 10,— 20.—
6. Ösztöndíj elszámolás elmulasztása miatt — — 5,— 10,—
7. Kötelező orvosi vizsgálat elmulasztásáért — 20,— 20,—
8. Lakcím és névváltozások bejeleptésének el- 

mulasztása esetén — — — — — — — 5 — 15,—
9. Katonai ügyek intézésének elmulasztásáért — 10 — 20.—

10. Különböző megbízólevelek és igazolványok 
(diákigazolvány stb.) elvesztéséért — — — 10.— 20 —

11. Laboratóriumi kártérítési díjak, kölcsönköny- 
vek időbeni rendezése, ill. visszaadása elmu- 
iasztásáért — — — — — — — — — 10,— 20,—

\2, Öramulasztások 2 héten túli igazolásáért — 10,— 20,—

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

munkaviszonyba lépésének szabályozásáról.
1. §.

Az egyetemi és főiskolai hallgatókat (a továbbiakban: hallgatók) — 
a 3. és 4. §-okban meghatározott kivételektől eltekintve — m unkára nem 
szabad alkalmazni.

(1) Ennek a rendeletnek végrehajtása szempontjából tanulmányaikat 
folytató hallgatóknak kell tekinteni:

a) az egyetemi és főiskolai hallgatókat a beiratkozás napjától számí
tott egy évig, kivéve, ha időközbeni oklevelüket megszerezték.

b) Azokat akiket szakérettségire előkészítő tanfolyamra 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, akik
nek az egyetem vagy főiskola vezetője (rektor, igazgató) végleges távo
zási engedélyt adott, továbbá, akiket a tanintézetből fegyelmi úton eltávo
lítottak.

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

(4) A rendelet hatálya nem tejjed ki a fegyveres testületek tagjaira 
a fegyveres testületek által fenntartott akadémiák és főiskolák hallga
tóira, valamint az egyetemek és főiskolák esti tagozatait látogató, illetőleg 
a levelező 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 tanulmányi időbeosztáshoz 
igazodik és a heti 18 órát nem haladja meg.

(2) Az engedély megadását a munkáltató vállalat vagy hivatal kér
heti. Az engedélyt csak akkor szabad megadni, ha azt a hallgató személyi 
körülményei indokolják és a munka a hallgató tanulmányi előmenetelét 
előreláthatólag nem gátolja.
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(3) Az engedélyben kifejezetten meg kell jelölni azt a vállalatot, 
vagy hivatalt, amelyekhez a munkábaállás történik, s azt a munkaidőt 
amelynek elvállalására az engedély szól.

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

(5) Az engedély — tekintet nélkül kiállításának időpontjára — a 
következő oktatási év kezdetéig, legkésőbb azonban szeptember hó 1. 
napjáig érvényes. Az esetleges újabb engedély kiadásakor a m unkavál
lalás indokait és körülményeit újból mérlegelni kell.

4. §.
(1) A nyári oktatási szünet alatt 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 munkáltatót értesíteni. A munkáltató ilyen érte
sítés esetén a munkaviszonyt olyan időpontban köteles megszüntetni, 
hogy a hallgató szakmai gyakorlatát a meghatározott időpontban meg
kezdhesse.

5. §.
(1) A jelen rendelet alapján alkalmazott hallgatók részére m unka

könyvét kiállítani nem szabad.
(2) Ha a hallgatónak a beiratkozáskor már van munkakönyvé, a 

munkakönyvét a tanintézet vezetőjének át 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 tilalmat megszegi vagy kijátssza. 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 miatt az eljárás a végrehajtóbizott
ságnak, mint kihágási bíróságnak hatáskörébe tartozik.

(3) M unkaerőcsábítás bűntette  m iatt hat hónapig terjedhető bö r
tönnel kell büntetni azt, aki a tanulmányait folytató hallgatót e rendelet 
rendelkezéseitől eltérő munkaviszonyba lépésre bírja rá, vagy arra rá
bírni törekszik.

7. §-
A 137/1951. (VII. 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.

A művelődésügyi miniszter 173/1958. (M. K. 17.) M. M. számú 
utasítása az egyetemi (főiskolai, akadémiai) vizsgaszabályzatról.

Az egyetemi (főiskolai, akadémiai) vizsgákat a földművelésügyi és 
az egészségügyi miniszterrel, valamint a M agyar Testnevelési és Sport 
Tanács elnökével egyetértésben az alábbiak szerint szabályozom.
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I. FEJEZET

Általános rendelkezések
1. §•

(1) Az egyetemek, főiskolák, egyetemi jellegű akadémiák hallgatói 
(továbbiakban: hallgatók) az egyes tanulmányi időszakok végén vizsgákon 
számolnak be tanulmányi előmenetelükről. A vizsgaidőszakot a tantervek 
alapján az egye'tem (főiskola, akadémia) vezetője állapítja meg.

(2) A vizsgák fajai: kollokvium, szigorlat, államvizsga, illetve a dip
lomaterv (diplomamunka) megvédése.

(3) A vizsgák célja, hogy a vizsgáztató a hallgató elméleti és gyakor
lati ismereteit, jártasságát az elméletnek az egyes feladatok megoldására 
való alkalmazásában, készségei és képességi fejlődését ellenőrizze. A vizsga 
a hallgató fokozott munkára serkentésével, felelősségérzetének emelésével 
és önálló gondolkodása fejlesztésével a nevelés célját is szolgálja.

2. § .

Az egyes szakokon m egkívánt vizsgákat és azokat a tárgyakat, illetve 
gyakorlati foglalkozásokat, amelyekből gyakorlati jegy szükséges, a tan
terv állapítja meg.

3. §.

(1) Vizsgára csak az a hallgató bocsátható, akinek leckekönyvét a 
vizsgaidőszak kezdetéig a tárgyak előadói (a gyakorlatok vezetői) alá
írták. A leckekönyv csak akkor írható alá, ha a hallgató az adott félévben 
az előirt tanulmányi és egyéb kötelezettségeinek eleget te tt (a kötelező 
előadásokon, gyakorlati foglalkozásokon, konferenciákon részt vett, az 
előírt dolgozatokat, laboratóriumi jegyzőkönyveket, rajzokat, gyűjtem é
nyeket stb. kielégítő módon elkészítette).

(2) A leckekönyv aláírásának, valamint a hiányzó aláírások pótlá
sának feltételeit a dékán (igazgató) állapítja meg és közli a hallgatókkal.

(3) A ^hallgató abból a tárgyból, amelyből az előadó aláírása hiány
zik, nem bocsátható vizsgára mindaddig, amíg a hiányzó aláírást nem 
szerezte me^.

4. §.

(1) A hallgató a vizsgaidőszakokon belül a tanszékek által kitűzött 
időpontok között választhat, a választott és a tanszék által jóváhagyott 
időpontban azonban köteles a vizsgákon megjelenni. A dékán (igazgató) 
tanulócsoporlonkénti vizsgát is előírhat.

(2) A levelező tagozat hallgatói részére a rendes vizsgaidőszak az 
őszi iélév vizsgáiból január és február hó, a tavaszi félév vizsgáiból 
június és szeptember hó. Ezen vizsgaidőszakon belül havonként és tár
gyanként legalább két vizsgaalkalmat kell biztosítani.

(3) A hallgató vizsgáinak egy részét kivételesen indokolt esetben a 
dékán (igazgató) engedélye alapján a vizsgaidőszak után is leteheti 
lehetőleg még az utóvizsgaidöszakban — utóvizsga jelleg nélkül.

(4) A vizsgáról igazolatlanul távolmaradó hallgatót utóvizsgára kell 
utasítani.

5. §.

(1) A vizsgák nyilvánosak.
(2) A vizsgák fegyelméért, színvonaláért a tanszékvezető és a vizs

gáztató, bizottság előtt te tt vizsga esetén a bizottság elnöke is felelős.
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(1) A hallgatók feleletét a vizsgáztató értékeli és az osztáyzatot 
beírja a leckekönyvbe, a vizsgalapra, illetve a jegyzőkönyvbe. Ha a 
vizsga bizottság előtt folyik, a résztárgyak osztályzatát a vizsgáztatók, az 
összesített eredményt — a többtárgyas szigorlatok kivételével [11. §. (2)] — 
a bizottság elnöke írja be. Az osztályzattal szemben ellenvetésnek helye 
nincs. Az elégtelen osztályzatot is be kell írni a hallgató leckekönyvébe.

(2) A vizsgák értékelésére a jeles (51, jó (4), közepes (3), elégséges (2), 
elégtelen (1) osztályzatok valam elyikét kell alkalmazni.

Jeles (5) osztályzatot kap az a hallgató, aki a teljes vizsgaanyagot 
alaposan és összefüggéseiben ismeri és azt önállóan és biztosan tudja 
alkalmazni.

Jó (4) osztályzatot kap az a hallgató, aki a teljes vizsgaanyagot jól 
ismeri, és az anyag alkalmazásában biztonságot mutat.

Közepes (3) osztályzatot kap az a hallgató, aki a vizsgaanyag lé
nyeges részeit jól ismeri, és az anyag alkalmazásában megfelelő jártas
ságot mutat.

Elégséges (2) osztályzatot kap az a hallgató, aki a vizsgaanyag lé
nyeges részeit elfogadható módon ismeri és az anyag alkalmazásában 
még elfogadható jártasságot mutat.

Elégtelen (1) osztályzatot kap az a hallgató, aki a továbbhaladáshoz, 
illetve szakmájának gyakorlásához feltétlenül szükséges elméleti és gya- 
korati ism eretekkel nem rendelkezik,

(3) A hallgató tanulmányi átlagát a tantervben előírt kötelező tár
gyak osztályzatainak (kollokvium, szigorlat) és gyakorlati jegyeinek szám
tani középarányosa adja (egyszerű számtani átlag).

(4) A hallgató általános tanulmányi eredménye:
a) kitűnő, ha tanulmányi átlaga 5;
b) jeles, ha tanulmányi átlaga 4.51—4.99;
c) jó, ha tanulmányi átlaga 3.51—4.50;

d) közepes, ha tanulmányi átlaga 2.51—3.50;
e) elégséges, ha tanulmányi átlaga 2.00—2.50;
f) elégtelen, ha tanulmányi átlagától függetlenül elégtelen (1) ér

demjegye van.
(5) Az általános tanulmányi eredmény megjelölése után a tanulmányi 

átlagot is fel kell tüntetni (pl. jó, 4.50).
(6) Sikeres utóvizsgát tett hallgató általános tanulmányi eredményét 

a javított jegy figyelembevételével kell ú jra megállapítani.

6. §.

II. FEJEZET

Gyakorlati jegy, kollokvium
7. §.

(1) Azoknak a gyakorlati foglalkozásoknak értékelése, melyekre Э 
tanterv gyakorlati jegy m egállapítását írja elő, a félévben (évben) végzett 
munka alapján az ötfokozatú osztályzat szerint történik.

(2) A kórházi (klinikai) és gyógyszertári gyakorlatokon végzett mun
kát a gyakorlatvezető főorvos, illetve gyógyszerész osztályozza és az 
eredményt bevezeti a hallgató leckekönyvébe.
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(3) Azokból a gyakorlati foglalkozásokból, melyekből a tanterv gya
korlati jegyet nem ír elő, szorgalmi jegy adható. A szorgalmi jegy foko
zatai: igen szorgalmas, szorgalmas.

(4) A dékán (igazgató) az elégtelen eredményű vagy el nem végzett 
gyakorlatok pótlására az illetékes tanszékvezetők vélem ényének figye- 
lemvebételével az utóvizsgaidőszak kezdetéig engedélyt adhat. Indokolt 
esetben a gyakorlat teljes megismétlésére vagy félévismétlésre is u ta
síthatja a hallgatót.

(5) Abból a tárgyból, amelyből a tanterv a vizsga mellett gyakor
lati jegyet is előír, az elégtelen vagy el nem! végzett gyakorlat a dékán 
(igazgató) engedélye alapján a szóbeli vizsgát legalább egy héttel meg
előző időpontig pótolható.

(6) Elmulasztott termelési (munka) és tanítási gyakorlatok pótlá
sának feltételeit a dékán (igazgató) határozza meg.

8. § .

(1) A kollokvium valam ely tantárgy (kollégium) egy vagy több félévi 
anyagának számonkérése. Kollokviummal lezárt előző félévek anyaga té te
lesen nem kérdezhető a kollokviumon, csak annyiban, amennyiben a kol
lokvium anyagának megértéséhez és alkalmazásához szükséges.

(2) A kollokvium szóbeli vizsga. A kollokviumot gyakorlati vagy írás
beli feladatok elvégzése egészítheti ki, amennyiben a tárgy jellege m eg
kívánja.

(3) A hallgató a dékán (igazgató) engedélye alapján a tárgy elő
adásának befejezése után, a vizsgaidőszak előtt is kollokválhat.

(4) A hallgató — kötelező vizsgái sikeres letétele után — kollok
válhat a nem kötelező tárgyakból és azokból a kötelező tárgyakból is, 
am elyekből a tanterv vizsgát nem ír elő. Az ezekre a tárgyakra kapott 
osztályzat azonban nem számít be az általános tanulmányi eredménybe. 
Az osztályzatot a leckekönyv „Hivatalos bejegyzések" rovatába kell be
vezetni.

III. FEJEZET
Szigorlat

9. §.
(1) A szigorlat valamely tantárgy(ak) (kollégiumok) több félévi anya

gának, átfogó és tételes tudást megkívánó, összefoglaló számonkérése. Az 
egyes tárgyak szigorlati követelm ényeit a felügyeletet gyakorló miniszter 
állap ítja meg.

(2) A szigorlat szóbeli (orvostudományi egyetemeken szóbeli és gya
korlati) vizsga. Egyes tárgyaknál a szóbeli szigorlatot, gyakorlati vagy 
írásbeli feladatok elvégzése egészítheti ki.

(3) Szigorlatot professszor, docens, a dékán (igazgató) megbízásából 
adjunktus is tarthat.

(4) A szigorlat egy (egytárgyas szigorlat) vagy több egymáshoz kap
csolódó tárgy (többtárgyas szigorlat) anyagát ölelheti fel.

10. § .

(1) Egytárgyas szigorlat egyes tudományegyetemi szakon több rész
tárgyból is állhat, (összevont szigorlat.)

(2) Az összevont szigorlatot bizottság előtt kell tartani. A bizottság 
annyi tagból áll, ahány résztárgya van a szigorlatnak. A bizottság elnökét 
és tagjait a dékán (igazgató) jelöli ki. Az elnök professzor vagy docens 
lehet.



(3) Összevont szigorlatnál a résztárgyakra aáott feleletet külön kell 
értékelni. A szigorlat eredményét a résztárgyak osztályzatainak figye
lembevételével a bizottság állapítja meg.

(4) Amennyiben a hallgató valamelyik résztárgyból nem felelt meg. 
szigorlatának eredménye elégtelen. Ebben az esetben a bizottság dönti el, 
hogy a hallgatónak valamennyi résztárgyból vagy csak azon résztárgy(ak)- 
ból kell pótszigorlatot tennie, amely(ek)ből elégtelenre szigorlatozott.

(5) Az összevont szigorlatot — ha a tanterv mást nem ír elő — 
egy napon kell a hallgatónak letennie.

11. § .

(1) Többtárgyas szigorlatot bizottság előtt kell tartani. A bizottság 
annyi tagból áll, ahány tárgya van a szigorlatnak. A bizottság elnökét és 
tagjait a dékán (igazgató) jelöli ki. Az elnök professzor vagy docens lehet.

(2) Többtárgyas szigorlatnál valam ennyi tárgyat külön-külön kell osz
tályozni, átlageredm ényt megállapítani nem kell.

(3) A többtárgyas szigorlatot lehetőleg egy napon vagy egymást 
követő napokon kell megtartani.

12. § .

A bizottság előtt te tt szigorlatokról jegyzőkönyvet kell vezetni. A 
jegyzőkönyvet az elnök és a bizottság tagjai aláírják.

IV. FEJEZET
Államvizsga, illetve a diploma terv (diplomamunka) 

megvédése
13. §.

(1) Az államvizsga, illetve a diplomaterv (diplomamunka) megvédése 
a hallgató egyetemi (főiskolai, akadémiai) tanulm ányainak záróvizsgája, 
melynek alapján m egállapítható, hogy rendelkezik-e mindazokkal az isme
retekkel, képességekkel és készségekkel, melyek az oklevél alapján betöl
tendő munkakörének ellátásához szükségesek.

(2) Államvizsgát (diplomatervet, diplomamunkát) a tantervben meg
határozott tárgyakból kell tenni (megvédeni). Az egyes tárgyak vizsga- 
követelm ényeit a felügyeletet gyakorló miniszter állapítja meg.

(3) Az államvizsga letétele (a diplomaterv, diplomamunka megvédése) 
Állami Vizsgáztató Bizottság (továbbiakban: ÁVB) előtt történik. Minden 
karon (főiskolán, akadémián) legalább annyi ÁVB-t kell szervezni, ahány- 
féle szakképesítést ad a kar (főiskola, akadémia). Az azonos szakképesítést 
szerző vizsgázók nagy száma esetén több ÁVB is szervezhető.

(4) Az ÁBV-nek az elnökön kívül 2—6 tagja van (professzorok, docen
sek, a szakminisztériumok által megbízott szakemberek stb.). Amennyiben 
az ÁVB tagjai között valam ely tárgy vizsgáztatására nincs speciális szak
ember, az illető tárgyból a dékán (igazgató) által megbízott oktató (pro
fesszor, docens, adjunktus) vizsgáztat.

(5) Államvizsgát (diplomatervet, diplomamunkát), a hallgató csak a 
dékán (igazgató) által m egállapított (tanévenként legfeljebb három) állam
vizsgaidőszakban tehet le (védhet meg).

Az államvizsgát lehetőleg egy napon kell letenni.
(6) Ha a tanterv az államvizsgához szakdolgozat készítését írja elő, 

akkor a szakdolgozat elfogadása előfeltétele az államvizsgára való bocsá
tásnak. A szakdolgozatot a 6. §. (2) bekezdése szerint osztályozni kell.

(7) Az állmvizsgáról (a diplomaterv, diplomamunka megvédéséről) 
jegyzőkönyvet kell vezetni.
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14. §.

(1) A diplomaterv a. tantervben megállapított tárgyakhoz kapcsolódó 
műszaki vagy gazdasági feladatot megoldó önálló mérnöki munka, illetve 
ku ta tási jellegű feladat (diplomamunka).

(2) A feladat megoldását bírálatra kell bocsátani. A diplomaterv fel
adat konzultánsa nem lehet a terv bírálója. A lehetőség szerint a tanszék- 
vezető által elfogadott diplom atervet (diplomamunkát) az ÁVB olyan szak
embernek adja át bírálatra, aki szervezetileg nem tartozik a tervezést 
(munkát) vezető tanszékhez.

(3) A diplomaterv (diplomamunka) megvédésekor az AVB elnöke, 
illetve tagjai a szorosan vett diplomatervvel (diplomamunkával) kapcso
latos kérdéseken kívül a tantervben megállapított legfontosabb tárgyak
ból is tehetnek fel összefoglaló kérdéseket.

:
15. §.

(1) A hallgató feleletét az AVB tagjai és a vizsgáztatók tárgyanként 
külön osztályozzák. Az ÁVB zárt ülésen m egállapítja a hallgatónak az 
egyes tárgyakban elért érdemjegyét. Vita esetén szavazással döntik el az 
osztályzatot. Szavazategyenlőség esetén az elnök határoz.

(2) Az államvizsga általános tanulmányi eredményét a 6. §. (4) be
kezdés alapján kell megállapítani a szakdolgozat érdemjegyének figye
lembevételével. Az államvizsga (diplomaterv diplomamunka megvédés) 
minősítését — jelen §. (3) bekezdésében foglalt felsőoktatási intézmények 
kivételével — a hallgató oklevelébe is be kell vezetni.

(3) Az orvostudományi egyetemek — kivéve a gyógyszerésztudomá
nyi karokat —, a tudományegyetemek állam- 'és jogtudományi karai, 
valamint az Állatorvostudományi Főiskola hallgatóinak doktori okleve
lébe a „summa cum laude", „cum laude" „rite" minősítés valam elyikét 
kell bevezetni az alábbi meghatározás szerint: ha a hallgató egyetemi 
(főiskolai) tanulmányai folyamán valamennyi kötelező vizsga (kollokvium, 
szigorlat) eredményének, v továbbá az államvizsga általános tanulmányi 
eredményének számtani középarányosa:

4.51— 5.00, akkor „summa cum laude",
3.51— 4.50, akkor „cum laude",
2.00—3.50, akkor „rite" minősítést kap doktori oklevelébe.

X 16. §.

Az államvizsgára (diplomaterv, diplomamunka megvédésére) vonat
kozó egyéb kérdésekre az 1062/1955. (VII. 6.) és az 1034/1956. (V. 16.) Mt. 
h. számú határozatokkal módositott 1032/1952. (IX. 27.) Mt. h. számú hatá
rozat rendelkezései irányadók.

V. FEJEZET

Utóvizsga
17. §.

(1) Az elégtelen vizsgák pótlása céljából, valamint a 4. §. (4) be
kezdésében szabályozott esetben a hallgató utóvizsgát tehet. Az utóvizsga 
fajai: pótkollokvium, pótszigorlat, javitó államvizsga, ismételt államvizsga, 
illetve diplomaterv (diplomamunka) megvédés.

(2) A hallgató utóvizsgát csak utóvizsga-jegy váltása után a kijelölt 
utóvizsgaidőszakban tehet. Az utóvizsgajegyet a dékáni (igazgatói) hiva
talok állítják ki.

71



(3) Az utóvizsgaidőszakot a rektor (igazgató) állapítja meg. Befeje
zésének időpontja az őszi félév vizsgáiból általában február 28., a tavaszi 
félév vizsgáiból szeptember 30.

(4) A levelező tagozat hallgatói részére az utóvizsgaidőszak befeje
zésének időpontja az őszi félév vizsgáiból március 31., a tavaszi félév 
vizsgáiból október 31., utóvizsgát azonban a rendes vizsgaidőszakban is 
tehetnek.

(5) Kivételesen indokolt esetben a dékán (igazgató) meghosszabbít
hatja az utóvizsgaidőszakot olyan hallgatók számára, akik az első utó
vizsgán nem feleltek meg.

18. §.

(1) A hallgató félévenként legfeljebb 5 kötelező vizsga esetén két 
tárgyból, ötnél több kötelező vizsga esetén három tárgyból, tárgyanként 
csak két ízben tehet pótkollokviumot, illetve pótszigorlatot.

Az Általános Orvosi Karon a VI. évben az eredménytelen, vagy 
igazolatlanul elmaradt szigorlatokat a kérdéses tárgyból legfeljebb két 
alkalommal újabb 2 hónapi kórházi (klinikai) gyakorlat elvégzése után 
lehet pótolni.

(2) A másodszori pótszigorlatot csak a dékán (igazgató) engedélyez
heti, egyben megállapítja a pótszigorlat határidejét is. A másodszori pót
szigorlatot a hallgató csak a dékán (igazgató) vagy m egbízottja jelen
létében teheti le.

(3) Azt a hallgatót, aki az (1) bekezdés alapján kettőnél, illetve 
háromnál több tárgyból kollokvált, .szigorlatozott sikertelenül, a dékán 
(igazgató) — egy félév kihagyásával — a félév ismétlésére utasítja vagy 
elbocsátja a karról (főiskoláról, akadémiáról). Kivételesen indokolt eset
ben engedélyt adhat arra, hogy egy év kihagyásával folytathassa tanul
mányait abban az esetben, ha ezen idő alatt vizsgáit sikerrel leteszi.

19. §.

(1) Ha a hallgató a három vagy annál kevesebb tárgyból álló állam
vizsgán egy tárgyból, vagy a háromnál több tárgyból álló államvizsgán 
legfeljebb két tárgyból vizsgázott sikertelenül, javító államvizsgát tehet 
ezekből a tárgyakból. Amennyiben a hallgató a javító államvizsgán is 
eredménytelenül vizsgázik, még egy alkalommal, -Utoljára kísérelheti meg 
a javító államvizsga letételét.

(2) Ha a hallgató a legfeljebb három tárgyból álló államvizsgán 
egynél több tárgyból, vagy a háromnál több tárgyból álló államvizsgán 
kettőnél több tárgyból vizsgázott- sikertelenül, az egész államvizsgát meg 
kell ismételnie. Amennyiben a hallgató az ismételt államvizsgán egy, vagy 
—• ha az államvizsga háromnál több tárgyból áll — két tárgyból vizsgá
zott sikertelenül — még egy alkalommal, utoljára kísérelheti meg a javító 
államvizsga letételét.

(3) A javító államvizsga legkorábban a sikertelen vizsgát követő, 
az ismételt államvizsga pedig legkorábban a sikertelen vizsgát legalább 
6 hónap múlva követő államvizsgaidőszakban tehető le.

(4) Az a hallgató, aki a másodszori javító államvizsgán vizsgázott 
sikertelenül, illetve az ismételt államvizsgán egynél több, vagy — ha az 
államvizsga háromnál több tárgyból áll — kettőnél több tárgyból vizsgá
zott sikertelenül, továbbá, ha az ismételt államvizsga után tett javító  
államvizsgája sikertelen, oklevelet nem kaphat.
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20. §.

(1) A diplomaterv (diplomamunka) sikertelen megvédésének pótlása 
céljából a hallgató legfeljebb kétszer kísérelheti meg diplomtervének 
(diplomamunkájának) újbóli megvédését. A diplomaterv (diplomamunka) 
m egvédése másodszori ismétlését kivételes esetben a dékán (igazgató) 
engedélyezheti új felalat kijelölése mellett.

(2) A hallgató a diplomterv (diplomamunka) ism ételt megvédését 
első alkalommal legkorábban 6 hónap múlva, második alkalommal egy 
év  múlva kísérelheti meg.

(3) Ha a hallgató diplomaterv (diplomamunka) megvédése másod
szori ismétléskor is sikertelen volt, oklevelet nem kaphat.

21 . § .

(1) Harmadszori utóvizsgának helye nincs.
(2) A dékán (igazgató) kivételesen indokolt esetben a tanulmányai

ban jelentősen elmaradt hallgató részére egy év kihagyást engedélyezhet 
abból a célból, hogy ezen idő alatt elmaradt (halasztott, elégtelen ered
ményű) vizsgáit letegye.

(3) A dékán (igazgató) — egy félév kihagyásával — a félév meg
ismétlésére utasítja, vagy elbocsátja a karról (főiskoláról, akadémiáról) 
azt a hallgatót, aki

a) a másodízben megkísérelt pótkollokviumait, pótszigorlataif nem 
te tte  le eredményesen;

b) kettőnél, illetve háromnál több tárgyból elégtelenre kollokvált, 
illetve szigorlatozott, kivéve ha a 18. §. (3) bekezdése alapján évkihagyás
sal utóvizsga letételére engedélyt kapott';

c) nem szerezte meg az előírt határidőre a félév-végi aláírásokat.
22. § .

Az utóvizsgák lebonyolítására, valamint az '.eredmények elbírálá
sára a rendes vizsgákra vonatkozó szabályok az irányadók. Az utóvizsgán 
kapott érdem jegy elé „uv." jelzést kell írni (pl. uv. közepes).

23. §.
(1) A hallgató tanulmányai folyamán egyszer ismételhet félévet és 

ezenkívül a nappali és esti tagozaton egyszer, a levelező tagozaton kétszer 
kaphat elm aradt tanulm ányainak pótlására évkihagyást.

(2) Az ismétlő hallgatót a dékán (igazgató) az illetékes tanszék
vezetők véleménye alapján egyes tárgyak hallgatása és vizsgái, illetve 
egyes gyakorlatok alól felmentheti. Betegség következtében vagy dékáni 
(igazgatói) engedéllyel megszakított félév újrakezdése nem számít ismét
lésnek. 1

(3) A hallgató a következő félévre leckekönyvének lezárása [53/1956 
(О. K. 14.) О. M. számú utasítás III. 3. pont (7) bekezdés] nélkül csak 
feltételesen iratkozhat be. Beiratkozása leckekönyvének lezárásával válik 
érvényessé. A hallgató a következő félév vizsgáira csak akkor bocsátható 
ha előző félévi tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését a dékán (igaz
gató) a leckekönyv lezárásával igazolta.

VI. FEJEZET
Zárórendelkezések

24. §.

A vizsgaszabályzat hatálya a művészeti főiskolák kivételével vala
m ennyi egyetem, főiskola, egyetemi jellegű akadémia nappali, esti és 
levelező tagozatára kitérjél.
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25. §.

A jelen utasítás 1958. december hó 15-én lép hatályba, egyidejűleg- 
a 80/1955. (О. K. 18.) О. M., a 855-1/1953/ О. M. a 854-15/1953. O. M., (a 
855-16/1953. О. M., a 8555-3/1953. Eom., a 85-2/2/1956. О. M., a 85-2/3/1956.
О. M., a 85-4/2/1956. О. M., a 77.368/1958. M. M., a 80.211/1958. M. M , a II. 
Gt-856-10/2/1955. 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 hatálya alá eső felsőoktatási intézmények tekintetében a 77/1957. 
(M. K. 14.) M. M. számú utasítás 25. pontja hatályát 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 felhatalmazás 
alapján a pénzügyminiszterrel, a földművelésügyi miniszterrel, az egész
ségügyi miniszterrel és a M agyar Testnevelési é^ Sport Tanács elnökével 
egyetértésben az utóvizsgadíjakat az alábbiakban állapítom meg:

1. A hallgató a vizsgaszabályzatban m eghatározott utóvizsgát csak 
utóvizsga-jegy váltása után teheti le.

2. Az utóvizsgajegyet a dékáni (igazgatói) hivataloknak — a hivatal- 
vezető által kijelölt — előadója állítja ki két példányban. Az első példányt 
a hallgatónak kell átadni, ezzel jelentkezhet utóvizsgára.

3. Az utóvizsga-jegy vattásakor az alábbi díjakat kell leróni:
a) gyakorlati jegy pótlása esetén gyakorlatonként — — 5.— Ft
b) kollokvium esetén tárgyanként — — — — — —- 10.— Ft
c) szigorlat esetén tárgyanként — —» — — — — — 20.— Ft
d) javító államvizsga esetén tárgyanként — — — — 40.— Ff
e) teljes államvizsga, illetve diplomaterv (diplomamunka) 

megvédése esetén — — — — — — — — — 200.— Ft
4. A sikertelen utóvizsga pótlására tett utóvizsga esetén a 3. pont

ban foglalt díjak kétszeresét kell leróni.
5. Az utóvizsgadíj lerovása illetékbélyeggel történik. A bélyegeket 

az utóvizsgajegy m ásodpéldányára kell ragasztani, s a felsőoktatási intéz
mény bélyegzőjével felül kell bélyegezni.

6. Jelen utasítás hatálya kiterjed valamennyi egyetem, főiskola, egye
temi jellegű akadémia nappali, esti és levelező tagozatának hallgatóira.

7. Ez az utasítás 1958. december 15-én lép hatályba, egyidejűleg 3- 
4019/1949. (V. 7.) Korm. sz. rendelet 1. §. (3) bekezdése hatályát veszti.

Az egészségügyi miniszter 142/1955. (Eü. K. 12.) Eü. M. $z. 
utasítása az orvostanhallgatók kórházi gyakorlatának 

szabályozásáról.
1. Az általános orvosi kar hallgatói, az orvosképzés egyetemi tan

tervének megfelelően, a III. és IV. egyetemi tanév befejezése után négy
négyhetes, a VI. egyetemi tanév keretében pedig tizenkét hónapos kór
házi gyakorlatot végeznek.

2. A kórházi gyakorlatok célja az, hogy
a) a III., illetve IV. éves hallgatók — .az egyetemen folytatott el

méleti és gyakorlati tanulmányok mellett — a betegápolás, a betegekkel; 
való foglalkozás és a gyógyító-megelőző munka egyéb területéről köz-
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vetlen tapasztalatot nyerjenek, és hogy elsajátítsák azoknak az alap- 
vizsgálatoknak a gyakorlatát am elyeket az egyetemi oktatásban meg
ismertek;

b) a VI. éves hallgatók részére — az egyetem elméleti és gyakorlati 
képzése alapján — 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. 
napjától a következő év augusztusló. napjáig terjedő idő.

(21 A III. és IV. éves hallgatók belgyógyászati és sebészeti gyakor
latot folytatnak. A 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 amb., egy hónap traumatológia, ahol külön traumatológiai osztály 
van).

Gyermekgyógyászat: 3 hónap (ebből két hét fertőző-osztály).
Szülészet-nőgyógyászat: 3 hónap (ebből legalább két hét nőgyógyá

szat).
(3) A VI. éves hallgatók az egyes tárgyak gyakorlatát ugyanabban 

a kórházban (klinikán) kötelesek végezni.
(4) A VI. éves hallgatók a (2) bekezdésben megjelölt tárgyak anya

gából, azok gyakorlati idejének utolsó öt napján, kötelesek vizsgázni. 
Ezért a tényleges gyakorlatot a vizsgahónapokban (november, február, 
május és augusztus) 15-e helyett 10-én kell befejezni.

4. Az orvostudományi egyetem feladatai az orvostanhallgatók kór
házi gyakorlatával kapcsolatban:

a) A hallgatókat a rendelkezésre álló kórházakba 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-főorvosának! és az 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 idején legalább egy, az egész 
év folyamán legalább két alkalommal közvetlen látogatással is ellen
őrzi. Ä második látogatás alkalmával a következő évi nyári kórházi 
gyakorlat megszervezését is elő kell készíteni. A látogatás során fel kell 
venni a kapcsolatot a 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 követelményeinek 
nem felelnek meg, a dékán a gyakorlatoknak részben, vagy egészben 
történő megismétlésére utasíthatja. A saját hibájukból ismétlő hallgatók 
ösztöndíjat nem kaphatnak.
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g) A gyakorlatokat a közvetlen ellenőrzések során szerzett tapasz
talatok és a kórházak észrevételei alapján értékeli. Az értékelés eredmé
nyéről az egészségügyi minisztériumhoz beszámoló jelentést tesz.

5. A gyakorlatra kijelölt kórházak feladata:
a) A kórház igazgató főorvosa és valamennyi dolgozója kellő támo

gatást nyújt ahhoz, hogy a hallgatók a gyakorlati ism ereteket alaposan 
elsajátíthassák.

b) A kórház igazgató-főorvosa gondoskodik a hallgatók haladékta
lan munkábaállításáról. A gyakorlatok során, a megadott tematika alap
ján, a hallgatókat fokozatosan, egyre nagyobb feladatok ellátásával kell 
megbízni.

d) A hallgatók kórházi gyakorlatát az igazgató-főorvos, valamint az 
osztályos főorvos ellenőrzi, akinek az osztályán a hallgatók a gyakor
latokat végzik. 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 a 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 klinikópathologiai konferen
ciáiba, valamint az orvosok továbbképzését szolgáló előadásokba (össze
jövetelekbe).

g) A kórház igazgató főorvosa gondoskodik arról, hogv a kórházban 
gyakorlatot folytató VI. éves hallgatók mindegyike három1 havonként egy 
egészségügyi felvilágosító előadást tartson üzemben, gépállomáson, ter
melőszövetkezetben vagy tanfolyamon. Az előadást tartó  hallgatónak — 
az egészségügyi minisztérium által megküldött brossúrák alapján — a ta
nács vb. egészségügyi osztály (csoporti vezetője adja meg a helyi viszo
nyoknak megfelelő témát ég szempontokat.

h) A kórház érdekelt osztályos főorvosa a III. és a IV. éves hallgatók 
munkáját a gyakorlati befejezéskor, a VI. éves hallgató m unkáját pedig 
három havonként értékeli. Az értékelésnek a következőket kell tartal
maznia:

1. Milyen a hallgató elméleti tudása?
2. Miként alkalmazza tudását a gyakorlatban?
3. Milyen a hallgató szorgalma, öntevékenysége?
4. Elvégezte-e az előírt gyakorlatokat?
5. Alkalmasnak, ráterm ettnek lászik-e az adott szakra?
A hallgató munkáját számszerűen is minősíti (5 jeles, 4 ió, 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 megbízottjánál és a tőle kapott utasításnak 
megfelelően azonnal megkezdeni munkájukat.

b) Kötelesek a kórház rendjéhez alkalmazkodni, a föléjük rendelt 
orvosok utasításait követni.

c) A gyakorlati ism eretek elsajátítása végett el kell végezniük a 
tematikában előírt gyakorlati feladatokat, el kell sajátítaniok az osztályos 
feladatokat és meg kell tanulniok a kórházi munka egyéb tennivalóinak 
az ellátását is (járóbeteg rendelés, ügyelet, laboratóriumi munka, kliniko- 
pathológiai konferencia, kórházi referáló ülések, stb.).
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d) ösztöndíjakból a kapott szolgáltatásokért .(lakás, élelmezés) a 
térítési díjat előre meg kell fizetniök.

e) Az egyéni tanulás és a vizsgára való felkészülés biztosítása érde
kében napi 6 órát (heti 36 órát) és hetenként egy ügyeletet kötelesek a 
kórházban tölteni. Egy napot meg nem haladó eltávozásra a kórház igaz
gató főorvosa, ennél hosszabb tartamú 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 munkakezdetre 
nem érkézik vissza, további eltávozást nem kaphat.

f) A VI. éves hallgatók egyetemen kívüli munkát (ideértve az ügye
letet is), csak a dékán engedélyével vállalhatnak.

g) A VI. éves hallgatóknak három hónaponként — az illetékes ta 
nács vb. egészségügyi osztály (csoport) vezetője által adott szempontok
nak megfelelően — egy egészségügyi felvilágosító előadást kell tartaniok. 
A z  előadások m egtartásáról szóló igazolást a szigorlat előtt a tanulmányi 
osztálynál be kell mutatni.

7. A ielen utasítás hatálybalépésével :a 841/24-3/1952. Eü. JM., a 
841/24-17/1952. Eű. M., a 841/99/1952. Eü. M.. a 841/3-2/1953. Eü. M . a 
841/9/1953. Eü. M. és a 841/8-2/1954. Eü. M. számú utasítások (hivatalos 
lapban nem jelentek meg) hatályukat vesztik.

841/23 1955. Eü. M. számú utasítás a gyógyszerészhallgatók 
gyógyszertári gyakorlatáról. (Kivonat.)

A gyógyszerészképzés keretében a III., IV. éves és a IV. évet vég
zett gvógvszerészhallgatóknak gyógyszertári gyakorlatot kell folytatniok.

A III. évesek gyógyszertári gyakorlatának célja:
A gyógyszertár helyiségeinek, berendezésének, felszerelésének, munka

eszközének és azok technikai használatának, a gyógyszerek elhelyezésé
nek és eltartásának megismerése.

A IV. évesek gyógyszertári gyakorlatának célja:
A 'tára melletti munka megismerése, a receptkészítés gyakorlása, 

anyagism eretük bővítése.
Á IV. évet végzettek gyógyszertári gyakorlatának célja:
Az egyetemi tanulmányok gyakorlati alkalmazása a teljes gyógy

szerészi munkakörben.
A III. és IV: évesek gyógyszertári gyakorlatának tem atikáját a jelen 

utasítás melléklete tartalmazza. A IV. évet végzettek működését az állam
vizsga tematika szabja meg.

Az egyetem feladatai.

.1. A hallgatók beosztása gyógyszertárakba az Anyagellátási Igaz
gatósággal egyetértésben.

2. A gyógyszertári gyakorlati ösztöndíj megállapítása a III. és IV: 
évesek számára.

3. A hallgatók tájékoztatása a gyógyszertári gyakorjat céljáról, fel
adataikról, a gyakorlat alatt 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. Kívánatos, hogy a lehetőségek határain belül ellenőriz
zenek néhány vidéki gyakorlatot is.)
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5. Az oktató gyógyszerészek díjazása a 3/a-377/1954. P. M. sz. rendelet 
alapján, (III. és IV. évesek mellé kijelöltek számára).

b. Azokat a hallgatókat, akik a gyakorlaton nem vettek részt, vagy 
a gyakorlati munka követelm ényeinek nem feleltek meg, a dékán a. gya
korlatoknak részben, vagy egészben történő megismétlésére utasítja.

7. Mindhárom évfolyam gyógyszertári gyakorlatáról a dékán az 
Egészségügyi Minisztériumhoz beszámoló jelentést küld.

Az Anyagellátási Igazgatóság feladatai.

1. A megfelelő gyógyszertárak és oktató gyógyszerészek kijelölése, 
a Gyógyszertári Központokkal egyetértésben.

2. A hallgatók beosztása a gyógyszertárakba az Orvostudományi Egye
temekkel, egyetértésben.

3. A GyógyszeTtári Központok megfelelő tájékoztatása a kijelölt gyógy
szertárakról, oktató gyógyszerészekről, a gyakorlat idejéről a hallgatók 
beosztásáról és a Vállalatok feladatairól.

Gyógyszertári Központok és oktató gyógyszerészek feladatai

1. A gyakorlatra jelentkező hallgatókat haladéktalanul munkába állít
ják és minden segítséget megadnak számukra a kitűzött feladatok meg
oldásához.

2. Gondoskodnak arról, hogy a hallgatók m unkaidejük legjobb ki
használásával a gyakorlati tem atikában megadott szempontok szerint vé
gezzék munkájukat. A gyakorlaton lévő hallgatók munkaideje heti 48 
óra. Ez kizárólag a nappali üzemidőre eshet. A IV. évet végzett gyógy
szerészjelöltek számára a heti 48 órából 12 órát elméleti tanulásra kelt 
biztosítani, azonban ezt az időt is a gyógyszertárban kötelesek eltölteni.

3. A Gyógyszeitári Központ főgyógyszerésze és szakfelügyelői ellen
őrzik a gyakorlatot.

3. Ha 'a hallgató a gyógyszertári fegyelmet megsérti, a Vállalat erről 
az egyetem dékánját értesíti, aki a szükséges intézkedéseket megteszi.

5. Az oktató gyógyszerész a gyakorlat befejezésekor igazolja a gya
korlat elvégzését, mulasztás esetén ennek indokát is közli az egyetem 
mel és a hallgató m unkáját értékeli. Az értékelés tartalmazza a hallgató 
szorgalmát, elméleti felkészültségét. és gyakorlati munkáját. A III; évesek 
gyakoratát, tekintettel annak tartalmára, osztályozni nem kell. Munká
jukról csak szöveges értékelést kell adni. A leckekönyvbe „teljesítette", 
illetve „nem teljesítette" írandó. A IV. évesek és a IV. évfolyamot vég
zettek gyakorlatát a szöveges értékelés m elleü érdemjeggyel is osztá
lyozni kell (5 jeles, 4 jó, 3 közepes, 2 elégséges, Г elégtelen).

6. A Gyógyszertári Központok az oktató gyógyszerészek jelentését, 
valamint a gyakorlattal kapcsolatos észrevételeket az Anyagellátási Igaz
gatóságon keresztül megküldik az egyetemnek.

Az oktató gyógyszerészek gyakorlati szaktudásra, a gyógyszerészi 
munka szeretetére és a betegekkel való helyes bánásmódra neveljék a 
hallgatókat, akik egész gyógyszertári tevékenységüket kizárólag szigorú 
gyógyszerészi felügyelet és ellenőrzés m ellett végezhetik.

A gyógyszertári gyakorlatra beosztott hallgatók a megállapított idő
ben jelentkeznek a kijelölt gyógyszertár felelős vezetőjénél és az oktató 
gyógyszerész irányításával kezdik meg a munkát. A gyógyszertár munka
rendje számukra is kötelező.

A 841/16-5/1952* Eü. M. és a 841/Bp/l 1/1953. Eü. M. sz. utasítás (hiva
talos lapban nem jelentek meg) hatályát veszti.
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Melléklet a 841/23/1955. Eü. M. számú utasításhoz.
А III. éves gyógyszerészhallgatók gyógyszertári gyakorlatának 

tematikája.

A hallgatók foglalkoztatásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy szo
rosan vett szakmai tárgyakat még nem tanultak, csak egy-egy fél éven 
át heti 2 órában hallgatták a „Gyógyszerészet történetét" és „Gyógysze
részeti propedeutikát".

A gyakorlat menete:
1. A gyógyszertár helyiségeinek, beosztásának, berendezésének edény- 

zetének bemutatása, 'ismertetése.
2. A gyógyszerészi munkaeszközök ismertetése, karbantartásuk, hasz

nálatuk módja.
3. Gyógyszerészi alapműveletek gyakorlása, olyan mértékben, ahogyan 

azt a technikusok végzik [a 8360-2/1954. Eü. M. sz. utasítás 8. §. (2) f) és 
g) pontjának megfelelőenj.

Nem feladatuk: a receptkészítés, galenikumok készítése, gyógyszer
vizsgálat, gyógyszertári adminisztráció megismerése.

IV. éves gyógyszerészhallgatók gyógyszertári gyakorlatának 
tematikája.

А IV. éves hallgatók már 1 éven át tanultak elméleti és gyakorlati 
recepturát, gyógyszerészi kémiát, gyógynövény- és drogismeretet.

A gyakorlat menete: t
1. a hallgatót be kell vonni a tá ra  m elletti napi munkába.
a) A gyógyszerészi alapm űveleteket most már receptkészítés kere

tében végezzék.
b) Gyakorolják a receptolvasást, ism erkedjenek meg a gyógyszerek 

neveinek szokásos rövidítésével, az előforduló szinonimákkal stb.
c) A tára melleti munka keretében vegyenek részt a kézi eladás

ban is.
2. Anyagismeretük bővítésére rendszeresen vegyenek részt az impleá- 

lásban. Figyeljék meg a különböző gyógyszerek helyes eltartását.
3. Ismerjék meg a napi munka során előforduló gyógyszerkülönle-' 

gességeket (lehetőleg hatástani csoportosításban a Formulae Normales vagy 
gyógyszerhalástani kézikönyv alapján).

Nem feladatuk galenikumok előállítása, gyógyszerek vizsgálata, a 
gyógyszertári adminisztráció megismerése.

Az egészségügyi miniszter 111/1955. (Eü. K. 4.) Eü. M. számú 
utasítása az orvostudományi egyetemeken végzett, szakmai 

i gyakorlatra kötelezett orvosok és gyógyszerészek
munkahelyének megállapításáról.

1. §. (1) Az orvostudományi egyetemeken végzett, szakmai gyakor
latra kötelezett orvosok m unkahelyét az Egészségügyi Miniszter jóvá
hagyásával az orvostudományi egyetemeken a 2. §. szerint szervezett bi
zottság (a továbbiakban: Bizottság) állapítja meg. Az Egészségügyi Minisz
térium a jóváhagyást a Bizottsághoz kiküldött képviselője ú tján is meg
adhatja.
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(2) A Bizottság az újonnan végzett, szakmai gyakorlatra kötelezett 
orvosok munkahelyét még az orvosi oklevél átadását megelőzően köteles 
megállapítani. A m unkahelyek megállapítása tekintetében a 3—5. §-ok 
rendelkezései az irányadók.

2. §. (1) A Bizottság elnöke az orvostudományi egyetem dékánja vagy 
helyettese,- tagjai: a kari ülés által kijelölt tanszékvezető,- az MSzMP és 
KÍSz kari szervezetének egy-egy megbízottja, valamint az orvosjelöltek 
által maguk közül választott megbízott. A Bizottság előadója a Budapesti 
Orvostudományi Egyetemen a tanulmányi osztálynak az orvosjelöltek ta
nulmányi ügyeivel foglalkozó előadója, a többi orvostudományi egyete
meken a tanulmányi osztály személyügyi előadója.

(2) A Bizottság m unkájáért az egyetem dékánja felelős.

3. §. (1) Az Egészségügyi Minisztérium minden naptári évben július 
hó 10. napjáig megküldi a Bizottságnak az újonnan végzett orvosok által 
betölhető állások (munkahelyek) jegyzékét. A jegyzék tartalmazza az or
szág egész területén erre a célra rendelkezésre álló állásokat a hely. 
munkakör, az illetmény és lakáskörülmények megjelölésével, továbbá a 
körzeti orvosi állásoknál annak feltüntetésével, hogy az illető községben 
működik-e körzeti orvos.

(2) A Bizottság köteles az (1) bekezdésben em lített jegyzéket az orvos
jelöltekkel ismertetni azzal, hogy a m unkahelyük kijelölésével kapcsolatos 
esetleges kívánságaikat írásban közöljék a Bizottsággal. A benyújtott 
kívánságok figyelembevételével az Egészségügyi Minisztérium az orvos- 
tudományi egyetemek bevonásával az országosan rendelkezésre álló 
munkahelyeket megosztja az egyetemek között és az egyes egyetemek 
részére kijelölt m unkahelyek jegyzékét megküldi a Bizottságoknak.

4. §. (1) A Bizottság az országosan rendelkezésre álló munkahelyek
nek az egyetemek közötti megosztása után az illető egyetem részére ki
jelölt munkahelyek jegyzékét ismerteti az orvosjelöltekkel.

(2) Az orvosjelöltek a jegyzék alapján a munkahelyük kijelölésére 
vonatkozóan írásbeli kérelmet terjeszthetnek elő a Bizottsághoz. A kére
lemben három munkahelyet kell megjelölni. A kérelmet indokolni kell.

(3) A Bizottság először az egyetemi és a központi tudományos inté
zetekbe beosztandó orvosjelöltek ügyében dönt és ezt követőleg állapítja 
meg a többi orvosjelöltek leendő munkahelyét. A m unkahelyek kijelölé
sénél elsősoiban az egészségügyi ellátás érdekeit, szükségleteit kell alapul 
venni; ennek keretében a lehetőséghez képest figyelembe kell venni az 
orvosjelöltek indokolt kérelmét is. Ha valamely orvosjelölt részére a! ké
relemben megjelölt m unkahelyek egyike sem biztosítható, döntés előtt az 
orvosjelöltet személyesen meg kell hallgatni.

(4) Az egyetemi és a központi tudományos intézetekre vonatkozóan 
beadott kérelmeket a Bizottság köteles az illetékes tanszék vezetőjének 
megküldeni és annak írásbeli véleményét döntésénél figyelembe venni. 
Egyetemi vagy központi 'tudományos intézetbe általában csak kitűnő 
vagy jeles tanulmányi átlageredm ényt elért és az oktatási feladatok kö
vetelményeinek minden szempontból megfelelő orvos osztható be. Kivé
telesen beosztható olyan jó tanulmányi átlageredm ényt elért orvos is, aki 
valamely tárgyból átlagot meghaladó képességről te tt bizonyságot (elmé
leti intézetben végzett kiemelkedő munka, tudományos közlemények, ki
válóan kidolgozott pályázatok stb.).

, (5) A munkahely megállapítása nem jelent egyben szakosítást.
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5. §. (1) Az egyetem dékánja az újonnan végző orvosok m unka
helyének megállapítása után azok m unkahelyi beosztásáról jegyzékei 
készít és azt felterjeszti az Egészségügyi Minisztériumhoz. A jegyzék fel- 
terjesztésével egyidejűleg az egyetem dékánja írásban értesíti az orvos- 
jelölteket m unkahelyi beosztásukról. Az értesítésnek tartalmaznia kell a 
munkahely megjelölését, az állás megnevezését (munkakört) és az illet
ményt, valamint a jelentkezés helyét és a jelentkezés végső időpontját. 
A jelentkezés végső időpontjául azoknál az orvosjelölteknél, akik vagy 
akiknek szülei abban a városban (községben) laknak, amelyben munka
helyüket kijelölték, az oklevél átadását követő 21. napot, a többi hallga
tónál az oklevél átadását követő 28. napot kell megjelölni.

(2) Az orvosjelölt — amennyiben m unkahelyét nem az előterjesz
tett kérelmének megfelelően állapították meg — az értesítés kézhezvétele 
napjától számított jiyolc nap alatt az Egészségügyi Minisztériumhoz cím
zett és az egyetem dékáni hivatalához benyújtott beadványban kérheti 
más munkahelyre való beosztását. Az egyetem dékánja a benyújtott 
kérelm eket saját írásbeli véleményével együtt terjeszti fel az Egészség- 
ügyi Minisztériumhoz. A kérelmek érdemi elintézéséről az Egészségügyi 
Minisztérium az egyetem dékánja útján értesíti az orvosjelölteket.

(3) Az Egészségügyi Minisztérium az újonnan végzett orvosok mun
kahelyi beosztását közli az érdekelt tanácsok végrehajtó bizottsága egész
ségügyi osztályának vezetőjével é's az érdekelt egészségügyi intézmények 
vezetőivel.

6. §. (1) A Budapesti Orvostudományi Egyetemen és a Szegedi Or
vostudom ányi Egyetemen végzett, szakmai gyakorlatra kötelezett gyógy
szerészek munkahelyének megállapítása tekintetében az 1—5. §-ok ren
delkezéseit kell alkalmazni az alábbi bekezdésekben foglalt eltérésekkel.

(2) Az (1) / bekezdésben em lített egyetemeken az újonnan végzett,
szakmai gyakorlatra kötelezett gyógyszerészek munkahelyének megálla
pítására a 2. §-ban foglalt rendelkezés szerint külön bizottságot kell léte
síteni. 1 ,

(3) A Bizottság a kötelező szakmai gyakorlat helyét a gyógyszerészi 
államvizsga előtti hat hónapos gyakorlat megkezdése előtt köteles meg
állapítani annak figyelembevételével, hogy a gyógyszerészjelölt az állam
vizsga előtti hat hónapos gyakorlatot is a kötelező szakmai gyakorlat he
lyéül kijelölt munkhelyen köteles eltölteni.

7. §. (1) A budapesti fővárosi, valamint a megyei, illetőleg megyei 
jogú városi tanács végrehajtó bizottsága egészségügyi osztályának veze
tője, úgyszintén az Egészségügyi Minisztérium közvetlen felügyelete alá 
tartozó intézmény vezetője a működési területére beosztott orvos munka
helyi beosztását a szakmai gyakorlat megkezdése előtt az orvos hozzá
járulásával megváltoztathatja.

(2) A szakmai gyakorlatra kötelezett orvos szakmai gyakorlatának 
kezdő időpontjául számított hat hónapon belül beleegyezésével, hat hó
nap eltelte után pedig előzetes beleegyezése nélkül is az egészségügyi el
látás érdekében — képességeinek és egyéni körülményeinek figyelembe
vételével — más m unkahelyre (pl. más egészségügyi intézménybe, egész
ségügyi intézményből körzeti, illetőleg közegészségügyi orvosi állásba) 
helyezhető át. Az áthelyezést követő egy éven belül a szakmai gyakor
latra kötelezett orvos csak beleegyezésével helyezhető át újból más mun
kahelyre. Ezek a rendelkezések vonatkoznak a szakmai gyakorlatra kö
telezett gyógyszerészek áthelyezésére is. Az áthelyezésre egyébként a 
Munka Törvénykönyvének 133—137. §-ai az irányadók.
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(3) Azokat az orvosokat, akik szakmai gyakorlatukat körzeti orvosi 
állásban töltik, kívánságukra a szakmai gyakorlat ideje alatt hat hónapi 
időtartamon át — továbbépzésük biztosítása céljából — egészségügyi 
intézményben is foglalkoztatni kell.

(4) A központi orvosgyakornokot működési területén belül a buda
pesti fővárosi vezető főorvos, valamint, a megyei, illetőleg a megyei jogú 
városi főorvos is áthelyezheti. Az áthelyezés tekintetében a (2) bekezdés
ben foglalt rendelkezések az irányadók.

(5) Az (1)—(4) bekezdések esetében a munkahelyi beosztás meg
változtatásához, illetőleg az áthelyezéshez az egészségügyi miniszter hoz
zájárulása szükséges. Ha az egészségügyi miniszter a jóváhagyás kérdé
sében az erre vonatkozó felterjesztés kézhezvétele napját követő 14 nap 
alatt érdemben nem nyilatkozik, a munkahelyi beosztás megváltoztatását,, 
illetőleg az- áthelyezést jóváhagyottnak kell tekinteni.

8. §. A körzeti orvosi munkában töltött időből egy év, a négy éves 
szakgyakorlathoz kötött szakképesítés megszerzésénél a szakgyakorlat ide
jébe beszámít.

9. §. (1) A jelen utasítás az 1955, évi február hó 15í napján lép 
hatályba.

(2) A jelen utasítás hatálybalépésével a 3100-1/1954. Eü. M. számú 
utasítás (megjelent az Egészségügyi Közlöny 1954. januári rendkívüli szá
mában) 69. és 71. §-ának a jelen utasítással ellentétes rendelkezései ha
tályukat vesztik.

A Budapesti Orvostudományi Egyetem 
gyógyszerészi doktorátus szabályzata

(A szabályzatot az egészségügyi miniszter és a művelődésügyi 
miniszter 27.591/1957. Eü. M. szám alatt jóváhagyta.)

1. A Budapesti Orvostudományi Egyetem Gyógyszerészi Kara gyógy
szerészdoktori szigorlatok m egtartására jogosult. A gyógyszerészdoktori 
fokozat elnyerésére minden okleveles gyógyszerész pályázhat.

2. A doktorálás iránti kérést a Gyógyszerészi Kar dékánjához kell 
benyújtani. A folyamodványban a szigorlati tárgyakat meg kell jelölni;. 
Szigorlati tárgyként egy fő- és két m elléktárgy választandó.

Főtárgy lehet minden olyan experimentális tárgy, amelyet a folya
modó gyógyszerészhallgató korában kötelezően hallgatott és amelyből 
vizsgázott, ilyenek a szervetlen kémia, analitikai kémia, fizikai kémia,, 
szerves kémia, gyógyszerészi kémia, fizika, növénytan, gyógynövény- és 
drogismeret, funkcionális anatómia, biológia, mikrobiológia, gyógyszerészi 
technológia (receptura és galenikum) gyógyszerhatástan, közegészségtan.

A m elléktárgyaknak összefüggésben kell lenniök a választott fötárgy- 
gyal és ezek közül az egyiknek a főtárgy kategóriájába kell tartoznia.

3. A folyamodványhoz mellékelendők:
a) az eddigi tanulm ányokat részletező életrajz,
b) az egyetemi leckekönyv az előírt félévek sikeres hallgatását iga

zoló végbizonyítvánnyal (abszolutórium).
c) gyógyszerészi oklevél,
d) választott főtárgy és m elléktárgyak tanárainak elvi hozzájárulása,
e) a kérvény támogatására szolgáló esetleges okmányok.

4. A folyamodványban megjelölt szigorlat főtárgy tanára (egyetemi
tanár, vagy tudományos minősítéssel bíró docens) a folyamodványt el
bírálja és a Kar elé javaslatot terjeszt. A kérés teljesítése felett a Kar 
dönt. 4 *

5. A Karon nem rendes hallgatói minőségben, vagy más egyetemen, 
tudományegyetemen, főiskolán töltött félévek beszámításáról a Kar dönt.
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6. Főtárggyal csak a gyógyszerészképzésben részt vevő egyetemi inté
zetben foglalkozhat a jelölt. Ez utóbbi előírás alól kivételes esetben a 
Kar felmentést adhat ugyan, de az illetékes tárgy kari tanárának fel
ügyeleti joga és kötelezettsége mellet.

7. A fő tárgy tanára a disszertáció tém áját jóváhagyás végett be
jelenti a Karnak. Amennyiben a Kar nem járul ehhez hozzá, a Karral 
egyetértésben új témát kell választani.

8. A doktori szigorlat alapja a doktori értekezés, melynek elkészül
tével kérheti a jelölt doktori szigorlatra bocsátását. Ez alkalomból iga
zolnia kell azt is, hogy a főtárgyat és a két m elléktárgyat akár az egye
temi tanulmányai során, akár az értekezés elkészítésének tartama alatt 
leglább két-két féléven át hallgatta. Doktori értekezésként csak olyan 
önálló tudományos dolgozat nyújtható bé, mely saját kísérleti munkára 
támaszkodva a jelölt alapos tárgyismeretéről, a tudományos kutatás mód
szereinek alkalmazásában való jártasságról tanúskodik és új eredményt 
mutat fel

A jelölt értekezését 25 példányban kinyom tatva (vagy kari enge
déllyel sokszorosítva) csatolja a kérvényhez. A dékán a szabályszerűen 
benyújtott értekezést két bírálónak adja ki. A bírálók egyike a disszer
tációt vezető kari tag (az egyetemen kívül készült disszertáció esetében 
a disszertációért felelős kari tag).

9. A bírálók a 8. pontban előirt szempontok figyelembevételével 
az értekezés tudományos értékéről írásbeli véleményes jelentést terjesz
tenek be, m elynek alapján a Kar dönt az értekezés elfogadása, vagy 
elutasítása tekintetében.

10. Az értekezés elutásítása esetén a jelölt csak egy év múlva nyújt
hat be újabb doktori értekezést.

11. A doktori értekezés elfogadása után a jelölt a szóbeli doktori 
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 Kar dékánja, akadá
lyoztatása esetén a dékánhelyettes. A vizsgabizottságnak az elnökön kívül 
három tagja (a három tárgy vizsgáztatója) van. Ha az elnök is vizsgáz
tató, akkor csak két tagja. Bírálókként és vizsgáztatókként az illető szakok 
egyetemi tanárai vagy tudományos minősítésű docensei működnek. A fő
tárgyból a főtárgy tanára, a m elléktátgyakból pedig a megfelelő tan
székek tanárai vizsgáztatnak. Ezek akadályoztatása esetében helyettes 
vizsgáztató kiküldéséről a Kar dönt.

. 14. Az elnöklő dékán megnyitja, vezeti és a bizottság beleegyezésé
vel berekeszti a szigorlatot. A vizsgát saját tárgyából a szaktanár irá
nyítja, de az elnök és a vizsgáztatók a szigorlat minden tárgyából intéz
hetnek kérdéseket a jelölthöz.

A ' jelölt a szigorlat minden egyes tárgyából a tudományos kutatás 
főbb eredményeinek ism eretét tartozik igazolni. A főtárgyból ezenkívül a 
szakirodalom beható ism eretét és a kutatás módszereinek önálló alkal
mazásában való jártasságát is.

A szigorlat az együtt ülésező bizottság valamennyi tagjának jelen
létében mindhárom tárgyból egyszerre teendő le. A vizsgálat két órán 
keresztül tart, amelyből egy óra a főtárgyra, és egy óra a két mellék- 
tárgyra fordítandó.

15. A szigorlat eredményét a bizottság szótöbbséggel állapítja meg. 
Az elnök ez alkalommal vélem ényét nyilvánítja és a szavazatok egyenlő 
megoszlása esetén az elnök szavazata dönt.
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Ha a vizsgálat eredménye a bizottságot kielégíti, az eredmény meg
jelölésére a következő osztályzatok használandók: summa cum laude 
cum laude, vagy rite.

16. a) Ha a jelölt a szigorlaton a főtárgyból, vagy két m elléktárgy
ból bukott, akkor egy év múlva, de másfél éven belül a teljes szigor
latot meg kell ismételnie; ha csak egyik m elléktárgyból bukott, akkor 
csak abból a tárgyból kell vizsgáznia ugyanezen határidőben.

b) Ha a pótszigorlaton a jelölt bármely tárgyból megbukott, akkor 
két év múlva utolsó alkalommal megismételheti a teljes vizsgálatot.

c) A pótszigorlatot mindig ugyanaz a vizsgabizottság bonyolítja le, 
amelyik előtt a jelölt megbukott.

17. A sikeres szigorlat után az Egyetem Tanácsa a jelöltet a gyógy
szerészet doktorává (doctor pharmaciae =  dr. pharm.) avatja és neki a 
latin nyelvű doktori oklevelet kiállítja. A doktori oklevélben a szigorlat 
szakcsoportosítása és a nyert osztályzat feltüntetendő. A doktori oklevelet 
a rektor és a Gyógyszerészi Kar dékánja írja alá.

Álmeneti intézkedések.

1. Azok, akik 1949. és 1957. között — az egyetemi doktori fokozat 
megszüntetése után — szigorlatot nem tehettek, azóta megjelent tudo
mányos dolgozatukat (dolgozataikat) doktori értekezésként benyújthatják 
és doktori szigorlatra bocsátásukat kérhetik. Az egyes kérdéseket a dékán 
két bírálónak adja ki. További eljárás a 9. szerint a 8. szempontjainak 
szigorú betartásával.

2. Azok a volt doktorjelöltek, akik doktori értekezésüket 1949-ben 
már nem fejezték be, illetőleg nem nyújto tták  be és tudományos dolgo
zatuk azóta nem jelent meg, kérhetik doktori munkájuk újbóli megkez
dését. Kedvező döntés esetén további eljárás a 6— 17. pontok szerint tör
ténik.

Tudnivalók az egyetemi testnevelésről.
A Minisztertanács 1026/1952. (VIII. 9.) számú határozata értelmében 

minden I. és II. évolyamra beiratkozott egyetemi hallgató testnevelésre 
kötelezett:

Ez alól a Testnevelési Tanszéle engedélye alapján mentesíthető az,
aki:

1. az Egyetemi Egészségvizsgáló Intézet (üllői út 22.) által kiállított • 
igazolványába „C" bejegyzést, vagy betegségből kifolyólag hosz- 
szabb-rövidebb időre szóló írásbeli felmentést kap,

2. az egyetem sportkörének szakosztályaiban rendszeresen sportol, 
vagy

3. valamelyik sportágban a magyar válogatott keret tagja.
A mentesítés megadásához szükséges iratokat (orvosi-, szakosztályi-, 

vagy sportszövetségi igazolást) minden félévben előre (szeptember 30, 
illetve február 28-ig) kell a Testnevelési Tanszékhez benyújtani.

Minden I. és II. éves hallgató (felmentett is) a félév első testnevelési 
óráján köteles megjelenni. »Szükséges, egyéni felszerelésről (tornacipő, 
nadrág, mez, úszórúha) a hallgatók gondoskodnak.

A hiányzásokat a mulasztástól számított 15 napon belül kell az órát 
vezető tanárnak igazolni.

Minden félév első hetében az orvos- és fogorvaskari hallgatók férfi 
csoportjai részére tartunk testnevelési órát a Tanszék által m eghirdetett 
helyen.
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Tudnivalók az egyetemi hallgatók sportolásáról.
A M űvelődésügyi Minisztérium 81.782/1958. számú rendelete értelmé

ben: az egyetemek, főiskolák nappali tagozatának I. éves hallgatói az 
1958 59. tanévtől kezdve . . .  kizárólag egyetemi főiskolai sport club tag
jaiként sportolhatnak. A II—V. éves hallgatók is kötelesek az 1958/59-es 
tanévtől kezdődően a jelen rendeletben foglaltak szerint engedélyt kérni 
az egyetemen, főiskolán kívüli sportclubban való sportolásra.

Az egyetem vezetője a sportoló írásban beadott kérésére engedélyez
heti a régi sportkörében való sportolását, ha egyetemi sportköre nem tudja 
fejlődését és eredményes versenyzését biztosítani. Ehhez a Magyar 
Testnevelési és Sporttanács javaslata szükséges.

A kérvényt az egyetem rektorához kell címezni és a Testnevelési Tan
székhez benyújtani szeptember 25-ig. A döntésről írásban kapnak értesítést.

Az engedély az egyetemi tanévre szól, ha az külön feltételt nem közöl.
Az engedély a testnevelési kötelftjettség alól nem mentesít.

Az oktatásügyi miniszter 80/1956. (О. K. 19.) О. M. számú
utasítása az egyetemi (főiskolai) kollégiumok szervezeti 

és működési szabályzatának kiadásáról.
Az egészségügyi miniszterrel, a földművelésügyi miniszterrel, valamint 

az OTSB elnökével egyetértésben az alábbiakat rendelem el:
1. Az egyetemek és főiskolák kollégiumai (eddigi diákotthonai) a 

mellékelt szabályzat szerint folytathatják működésüket.
2. Az egyetemek rektorai (főiskolák igazgatói) a szabályzat alapján 

kötelesek kidolgozni: az egyes kollégiumok házirendjét. A házirendben 
részletesen szabályozni kell mindazokat a kérdéseket, amelyek az egye
temi (főiskolai) hallgatóknak a kollégiumba való felvételével és ottani 
m agatartásával kapcsolatosak.

3. Minden kollégiumban jól látható helyen és megőrzésre alkalmas 
módon (pl. bekeretezve) ki kell függeszteni a mellékelt Szabályzatot és 
a kollégium házirendjét.

4. Jelen utasítás a közzététel napján lép hatályba; egyidejűleg a 
846-0138/1932. К. M. sz. utasítás, valamint a diákotthonok szervezetét és 
működését szabályozó egyéb külön rendelkezések hatályukat vesztik.

Melléklet a 80 1956. (О. K. 19.) О. M. számú utasításhoz.
Az egyetemi (főiskolai) kollégiumok szervezeti 

és működési szabályzata
A kollégium az egyetem (főiskola) intézménye. Feladata, hogy otthont 

biztosítson az egyetem székhelyén kívül lakó, arra érdemes és ráutalt 
hallgatóknak, a közösségi élet lehetőségeit felhasználva előmozdítsa tag
jainak szakmai és politikai fejlődését, nevelje őket a szocialista együtt
élés szabályainak megtartására. A kollégium szociális és nevelési felada
tának betöltésével az egyetemi oktató-nevelömunka alapvető célkitűzé
seinek elérését segíti elő.

I. A kollégium szervezése és felügyelete
u  §.

Kollégium egyetem (főiskola) m ellett szervezhető. Többkarú egyetem 
minden karának vagy egyes karainak külön kollégiuma lehet.
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A kollégium felett a rektor (főiskola igazgatója) gyakorol felügye
letet. A rektor felügyeleti jogkörét — gazdasági ügyek kivételével — .az 
oktatási rektorhelyettes, illetőleg a dékán hatáskörébe utalhatja. A gazda
sági ügyekben a rektor jogkörében a gazdasági rektorhelye’ttes (gazdasági 
vezető) jár el.

3. §.

(1) A kollégiumban lakó azonos karon (főiskolán) tanuló hallgatók 
közvetlen ellenőrzése a dékán (a főiskolai igazgató) feladata. Ezt a fel
adatát abban az esetben is köteles ellátni, ha a kar (főiskola) hallgatói 
más egyetemhez (főiskolához) tartozó kollégiumban vannak elhelyezve; 
ekkor azonban a kollégiumot érintő minden fontosabb kérdésben csak a 
kollégiumot fenntartó egyetem (főiskola) vezetőjével egyetértésben intéz
kedhet.

(2) A kollégiumban folyó nevelőmunka előmozdítása érdekében az1 
egyetem (főiskola) oktatói kötelesek a kollégiumot rendszeresen látogatni.

2. §.

II. A kollégium vezetése és belső szervezete
4. §.

A kollégiumban a nevelő feladatokat az igazgató (5. §.), az esetleges 
nevelőtanárok (6. §.) és a diákbizottság, a gazdasági és adminisztratív 
feladatokat a gondnok (7. §.) lá tja  el.

5. §.
(1) A kollégium működését az igazgató vezeti. Ebben a jogkörben
a) biztosítja a kollégium zavartalan működését, a rend és a fegye

lem megtartását; _ , *
b) szervezi és irányítja a kollégium mindennapi életét úgy, hogy 

segítséget nyújtson az egyetemi oktató-nevelőmunkához s alátámassza a 
párt- és a KISZ szervezetek, különösen a diákbizottság (8. §.) munkáját 
az egyetemen és a kollégiumban.

c) rendszeresen tájékozódik a kollégiumban lakó hallgatók politikai, 
tanulmányi és erkölcsi fejlődéséről, közreműködik a hallgatók nevelé
sében;

d) felelős a kollégium otthonos jellegének biztosításáért, berende
zéséért és felszereléséért.

(2) Az igazgató feladatainak ellátása érdekében
a) naponta m eghatározott fogadási időben a hallgatók rendelkezé

sére áll;
b) hetenként legalább egyszer, reggel és este is ellenőrzi a kollégium 

rendjét;
c) nevelőmunkája körében felmerült fontosabb eseményekről neve

lési naplót vezet;
d) rendszeresen részt vesz a diákbizottság ülésein és más kollégiumi 

rendezvényeken.
(3) A kollégium igazgatójára vonatkozó rendelkezések a mellékfog

lalkozású igazgatókra is érvényesek.

6. § .

Nagylétszámú kollégiumban az igazgató nevelőm unkáját nevelő tanár 
is segítheti. A nevelő feladatait az igazgató állapítja meg, munkájáért 
az igazgatónak tartozik felelősséggel.
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(1) A kollégium gazdasági és adminisztratív ügyeit a gondnok intézi. 
M unkáját az érvényes pénzügyi és egyéb gazdasági rendelkezések alap
ján, a gazdasági rektorhelyettes (gazdasági vezető), valamint a kollégium 
igazgatójának utasításai szerint végzi. Közvetlen felettese az igazgató.

(2) A gondnok főbb feladatai:
a) Gondoskodik a kollégium zavartalan működéséhez szükséges anyagi 

feltételek biztosításáról;
bl kezeli a rábízott állami vagyont biztosítja a kollégium épületé

nek. berendezési és felszerelési tárgyainak megóvását és rendszeres kar
bantartását;

cl felelős a hallgatók megfelelő elhelyezéséért, a kollégiumi szol
gáltatások (13. §.) biztosításáért;

d) megszervezi a hallgatók évenként kötelező orvosi vizsgálatát, a 
beteg hallgatókhoz orvost hivat s gondoskodik a menzán étkező fekvő 
betegek élelmezéséről-.

e) átveszi és továbbítja a postai küldeményeket, megszervezi a posta- 
szolgálatot;

fi beszedi és továbbítja a rendszeres állami támogatásban nem része
sülő hallgatók kollégiumi diját (14. §.);

g) gondoskodik az ellenőrzési könyvről és a panaszkönyvről;
hl közvetlenül irányítja és ellenőrzi a kollégium technikai és egyéb 

kisegítő dolgozóinak munkáját.
(3) A gondnok m unkaidejét úgy kell megállapítani, hogv hetenként 

legalább kétszer meghatározott időben az esi órákban is a hallgatók ren
delkezésére álljon.

(41 Kisebb létszámú kollégiumban a gondnok feladatát is az igaz
gató végzi, ha pedig a kollégiumnak nincs igazgatója, az igazgató tenni
valóit is a gondnok lá tja  el.

7. §.

8. §.

(1) A kollégiumban diákbizottság működik. A diákbizottság a KISZ 
szerve. Feladata, hogy elősegítse az egyetemi oktató-nevelőmunka érvé
nyesítését a kollégiumban, nevelje a kollégium tagjait szocialista egyetem 
hallgatóihoz méltó m agatartásra, lelkes, felelősségteljes közreműködésre a 
kollégium életében.

(2) A diákbizottságot az egyetem (kar, főiskola) KISZ Bizottságának 
javaslatára a kollégium tagjai nyilt szavazással egy tanévre választják. 
Ha egy kollégiumban .több egyetem  (kar, főiskola) hallgatói laknak, 
mindegyik egyetem (kar, főiskola) hallgatói külön diákbizottságot választ
hatnak. Ilyen esetben az egyes diákbizottságok titkárai csúcsbizottságot 
alkotnak.

(3) A diákbizottság (csúcsbizottság) az igazgatóval együttműködve 
végzi munkáját.

9. §.
(1) A diákbizottság az épület adottságaitól függően emelet-, illető

leg részlegfelelősöket jelöl ki, akik kapcsolatot tartanak fenn a hozzájuk 
tartozó hallgatók és a diákbizottság között.

(2) Az igazgató, a gondnok, a diákbizottság, valamint az emelet- 
(részleg-) felelősök munkájukban a saobafelelősökre támaszkodnak. A 
szobafelelősök biztosítják a hozzájuk tartozó lakószobákban az egyetem, 
az igazgató, a gondnok és a diákbizottság utasításainak maradéktalan, 
végrehajtását.
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10. §.

(1) A kollégium tagjai a kollégiumban felmerülő politikai, tanul
mányi és gazdasági kérdéseket, az előttük álló feladatokat kollégium
gyűlésen vitatják  meg. Félévenként legalább kétszer (félév elején és a 
vizsgaidőszak előtt) kollégiumgyűlést kell tartani.

*2) A gyűlést az igazgató hívja össze. A rektor, az igazgató és a 
diákbizottság szükség esetén rendkívüli gyűlést hívhat össze. A gyűlésekre 
meg kell hívni az érdekelt egyetemek (karok, főiskolák)' vezetőit.

(3) A kollégiumgyűlést az igazgató vezeti. A gyűlésen a hallgatók 
megjelenése kötelező.

III. A kollégium tagjainak jogai és kötelességei 
11.  § .  .

(1) A kollégiumba olyan arra érdemes nappali tagozatos egyetemi 
hallgatókat lehet felvenni, aki nem lakik az egyetem székhelyén és anyagi 
helyzete szükségessé teszi a kollégiumban való elhelyezését. Kivételesen 
olyan arra érdemes nappali tagozatos hallgatót is fel lehet venni, aki az 
egyetem székhelyén lakik ugyan, de szociális körülményei kollégiumban 
való elhelyezése nélkül tanulmányai folytatását lehetetlenné tennék.

(2) A kollégiumba való felvétel egy tanévre szól. Az I. éves hall
gatók felvételéről írásbeli kérés alapján a kari felvételi bizottság véle
ményének meghallgatásával a dékán (a főiskola igazgatója) dönt. A fel
sőbbéves hallgatók minden évben július hó 1. napjáig írásban kötelesek 
jelentkezni a dékáni (igazgatói) hivatalban. Felvételükről, illetve eluta
sításukról a dékán a kollégium igazgatójának és diákbizottságának meg- 
halgatása után dönt. A döntésről augusztus 10-ig értesíti a hallgatókat.

(3) A kollégiumban lakó hallgató a kollégiumból való kizárási fe
gyelmi határozatot, az, egyetemi tanulm ányok ^megszakítását, illetőleg 
abbahagyását, valamint az államvizsga sikerps letételét illetőleg a dip
lomaterv megvédését követő hat napon belül köteles a kollégiumból ki
költözni. A kiköltözés elmulasztása esetében — kiköltözésig — a benn- 
tartózkodással felmerülő összes költségeket teljes Összegben meg kell 
fizetni.

(4) A kollégiumba felvételt nyert hallgatónak joga van a kollégium 
nyújtotta szolgáltatásokat (13. §.) igénybevenni, ugyanakkor köteles a 
kollégium^ házirendjét m aradéktalanul betartani.

12. § .

(1) A kollégiumba felvett hallgatók elhelyezését az igazgató és a 
diákbizottság közös terv alapján határozzák meg. Az elhelyezésen ön
kényesen változtatni nem szabad.

(2) A férfiakat és a nőket külön épületben, ha erre nincs lehetősége 
külön épületrészben kell elhelyezni.

(3) A M agyarországon tanuló külföldi hallgatók elhelyezésére a lehe
tőségeken belül különös gondot kell fordítani.

13. §.

(1) A kollégiumban lakó hallgatók a következő szolgáltatásokban 
részesülnek:

lakás, fűtés, világítás, takarítás, mosás (háromhetenként ágynemű 
hetenként fehérnemű váltás), hetenként egyszeri fürdés, betegszoba, napi
lapok, folyóiratok, sportfelszerelés.
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(2) A lehetőség szerint minden kollégiumban biztosítani kell tanuló
szobát, fogadószobát, klub-szobát, könyvtárat, élelmiszerszekrényeket (kü
lön helyiségben), továbá az étel melegítésére és mosásra, vasalásra szol
gáló helyiséget.

14. §.

(1) A kollégium tagjai a részükre biztosított szolgáltatásokért díjat 
fizetnek. A díj összegét az oktatásügyi miniszter állapítja meg.

(2) A tanév tartama alatt minden megkezdett hónapban egész havi 
dijat 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
giumól. A nyári tanulmányi szünet tartama alatt (július—augusztus hóna
pokban) a kollégiumi díjat hetenként kell megfizetni; ebben az időben 
minden megkezdett hét egész hétnek számít.

(3) Az ösztöndíjban, vagy rendszeres szociális támogatásban része
sülő hallgatóktól a díjat az egyetem havonta előre levonja. Az állami 
támogatásban nem részesülő hallgatók minden hónap 5. napjáig előre 
kötelesek a gondnoknak a díjat befizetni.

(4) Az a hallgató, aki a díj megfizetését két hónapon át elmulasztja, 
a kollégiumból eltávolítható.

IV. Fegyelmi eljárás
15. § .

(1) A kollégium szabályzata, házirendje vagy a kötelező m agatartási 
szabályok ellen vétő hallgatót fegyelmi eljárás alá kell vonni.

(2) A fegyelmi eljárást a kollégium igazgatója rendeli el. A diák- 
bizottság tagjai, az emelet- (részleg-), illetőleg szobafelelősök javaslatot 
tehetnek fegyelmi eljárás elrendelésére.

16. §.

(1) A fegyelmi ügyben fegyelmi bizottság jár el.
Elnöke az igazgató, tagjai az egyetem (kar, főiskola) megbízottja, 

az egyetemi (kari, főiskolai) KISZ bizottság képviselője, a diákbizottság 
titkára vagy megbízottja és a kollégiumnak a diákbizottság által kijelölt 

'egy ik  tagja.
(2) A fegyelmi bizottság köteles a tényeket megfelelően kideríteni 

s a fegyelmi eljárás alá vont hallgatónak védekezés előterjesztésére mó
dot adni.

(3) A fegyelmi eljárást a vétség elkövetésétől, illetőleg felfedezé
sétől számított egy héten belül meg kell indítani s az ügyben további 
két héten belül döntést kell hozni.

17.  § .

(1) A fegyelmi bizottság a vétség súlyához képest a következő fe
gyelmi büntetéseket szabhatja ki:

a) figyelmeztetés,
b) megintés,
c) megrovás,
d) kollégiumból való rövid időre való, illetve végleges kizárás.
(2) Ha a fegyelmi vétséget elkövető a kollégiumnak anyagi kárt 

okozott, a hallgatót a fegyelmi büntetésen felül teljes vagy részleges kár
térítésre is kell kötelezni.
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18. §.

(1) A kollégiumi fegyelmi .bizottság határozata ellen a közléstől 
számított 8 napon belül fellebbezni lehet az illetékes kar dékánjához 
(főiskola igazgatójához). A dékán (főiskolai igazgató) két héten belül kö
teles érdemi határozatot hozni.

(2) A jogerős fegyelmi határozatot alkalmas módon nyilvánosságra 
kell hozni s arról indokolt esetben a hallgató szüleit (hozzátartozóit) is 
értesíteni kell.

Az 1959/1960. tanévre szóló pályatételek meghirdetése

A Budapesti Orvostudományi Egyetem általános orvosi, fogorvosi és 
gyógyszerészi fakultása hallgatói részére az 1959/60. tanévre az alábbi 
pályatételeket hirdetem meg:

A kidolgozott pályázatokat 1960. január 30-ig kell a megfelelő kar 
dékáni hivatalához benyújtani.

A legjobb pályázatok pénzjutalomban részesülnek.

A jutalmak kiosztása az 1960. március 15-i ünnepség keretében fog 
történni.

ÁLTALÁNOS ORVOSI KAR:

Belgyógyászat: A hypersplenia.

Sebészet:

Gyerm ekgyógyászat: 

Szülészet és nőgyógyászat:

4 f .

Ideggyógyászat:

Elmegyógyászat:

Bőr- és nemikórtan:

A csont-daganatok diagnosztikájának 
és therapiájának időszerű kérdései.

Interstitialis pneumonia.

A terhesgondozás jelentősége és 
eredményei a szülészeti szövődmé
nyek megelőzése terén.

Az activaló reticularis rendszer kli
nikai jelentősége.

Az újabb gyógyszeres therapiai kí
sérletek értéke és jelentősége a psy- 
chiatriában.

Körömágy kapillarmikroszkópos vizs
gálata, különös tekintettel a köröm- 
mvkoiisokra.
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Szemészet: A szemészet gerontológiai vonatko
zásai.

Fül-orr-gégészet: Népbetegségek megelőzése és thera- 
piája a fül-orr-gégészetben.

Urológia: A pyelonephritis chronica palhogene- 
sise és klinikuma.

Tüdőgyógyászat:

Röntgenológia:

A hörgőrák kórisméje.

A radiológia jelentősége a hasüreg) 
daganatok kimutatásában.

Orthopaedia:
Anatómia:

A járás mechanizmusa.
I. éves orvostanhallgatók számára:
A myocardium rostrendszere készít
mények alapján.

Anatómia: II. éves orvostanhallgatók számára:
Az agykamrák korral összefüggő 
alaki változásai készítmények alapján.

Szövet- és fejlődéstan:

Szövettan: Szövetimmunitás kísérletes befolyá
solása.

Fejlődéstan: Nucleinsavak histokém iájának filo- 
és ontogenetikai vizsgálata.

Élettan: A vesekeringés szabályozása.

Biokémia: Enzim aktivitás vizsgálatok jelentő
sége a diagnosztikában.

Orvosi vegytan: A fehérjék kémiai szerkezete.

Orvosi fizika: Rádióizotópok diagnosztikai alkalma
zásának fizikai problémái.

Kórbonctani

I. sz. Kórbonctani Intézet: A saV-basis egyensúly kórbonctani 
vonatkozásai.

II .sz. Kórbonctani Intézet: Az öregkori betegségek fogalmának 
meghatározása. A legfontosabb öreg
kori betegségek és előfordulásuk 
gyakorisága a II. sz. Kórbonctani In
tézet anyagában.

Gyógyszertan: Az allil-nor-morfin gyógyszerhatásai
nak és hozzászokásának kísérletes 
vizsgálata.

Kórélettan: Kísérletes ulcus.

Mikrobiológia: Az immunitás mechanizmusa, különös 
tekintettel a komplement-properdin. 
rendszerre.
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Közegészségtan: Nagyvárosok levegőromlásának okai, 
valamint korszerű törekvések az asz- 
szanálásra.

Járványtan: A járványos betegségek hullámzásá- 
,  ból levonható gyakorlati következte

Igazságügyi orvostan:
tések. .

Szíveredetű hirtelen halál bonclelete.
Sebészeti anatómia és mütéttan: Az intra- és extrahepaticus epeutak

Egészségügyi szervezés:

sebészi anatómiája, különös tekintet
tel a műtéti vonatkozásokra.

Az orvos társadalombiztosítási feladat
köre és az ebből eredő szakmai, szerve
zési és etikai problémák. A problé
mák megoldásának elvi lehetőségei.

Idegennyelvi lektorátus: A Szovjetszkaja Megyicina c. folyó
irat 1959. I. számából az első két cikk 
kifogástalan fordítása, továbbá ugyan
ezen számból Tarejev (új és régi be
tegségek) bő ismertetése magyarul.

Marxizmus-leninizmus: A darwini kérdés mai állása.

1. A darwini kérdés mai állása.

2. A dialektikus materializmus mint 
tudományos szemléleti módszer je 
lentősége a diagnosztikában.

3. Egészségvédelmi követelések a tu 
dományos kommunizmus klasszi
kus irodalmában.

4. Orvosi jelentések mint Marx Töke 
c. művének forrásanyaga.

5. A népbetegségek leküzdésének tár
sadalmi feltételei.

FOGORVOSI KAR:

Anatómia: Az articulatio temporomandibularis 
finomabb szerkezete eredeti készít
mények alapján.

Biokémia: Enzim aktivitás vizsgálatok jelentő
sége a diagnosztikában.
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Biológia: Szövetfaló egysejtűek emésztése.

Élettan: A vesekeringés szabályozása.

Kórbonctan: A .szájüreg daganatai.

Kórélettan: A csontrendszer hiányártalmai.

Mikrobiológia: Szövet- és sejtkultúrák alkalmazása a 
viruskutatásban.

Orvosi fizika: Fizikai módszerek a rádióizotópok 
stomatológiai alkalmazásában.

Orvosi vegytan: A fehérjék kémiai Szerkezete.-

Sebészeti Anatómia és Műtéttan: A sinus maxillaris sebészi anatómiája 
és műtéttani vonatkozásai.

Szövettan: Histokémiai vizsgálatok fejlődő goná- 
dokon.

Táplálkozástan és dietetika: Terhes anya táplálkozásának hatása 
a tejfogazat fejlődésére és szuvaso- 
dási hajlamára.

Belgyógyászat: Endokrinbetegségek fogorvosi vonat
kozásai.

Gyermekgyógyászat: A túlzott édességfogyasztás gyermek
egészségügyi vonatkozásai, különös 
tekintettel a fogak károsodására és 
ennek megelőzősére.

Ideggyógyászat: Az arc területére localizálódó fájdal
mak ideggyógyászati vonatkozásai:

\
Szemészet: Statisztikai összeállítás és értékelés 

góckeresés céljából a Fogászati Kli
nikára küldött szembetegekröl.

Marxizmus-leninizmus: 1. A fogmegbetegedések leküzdésé
nek társadalmi feltételei.

2. Hogyan segíthetik a fogorvosok a 
maguk vonalán a mezőgazdaság 
szocialista átszervezését?
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Idegen nyelv:

1
Közegészségtan:

Egészségügyi szervezés:

Fogászati fémtan és anyagismeret

Fogászati pathológia:

Fogászati röntgenológia:

Fogpótlástan:

Gyermekfogászat:

Konzerváló fogászat:

Odontotechnológia:

Orthodontia
\

Szájbetegségek és parodontológia: 

Szájsebészet:

3. A dialektikus materializmus mint 
tudományos szemlélet alkalmazá
sának lehetőségei a környezetnek 
az emberi szervezetre gyakorolt 
hatása vizsgálatánál.

4. A darwini kérdés mai állása.

A Stomatológia c. folyóirat 1958. 5, 
számából (22. oldaltól) Sztepancova 
cikkének fordítása, továbbá ugyan
ezen folyóirat 1958. 6. számából
Rebrejeva és Jerm olájev cikkeinek 
bőséges ism ertetése magyarul.

A fogszuvasodás elterjedettsége egye
temi hallgatók között.

Szervezési feladatok a hazai fogászati 
ellátás fejlesztésében.

A rozsdamentes fogászati acél fém- 
tani sajátságai és megmunkálásának 
módja.

A fogbél építő és felszívó tevékeny
ségéről.

Fogeredetű gócbetegségek, különös 
tekintettel a röntgenvizsgálat jelen
tőségére.

Fogpótlás és fogszuvasodás.

Perzistáló tejfogak.

A szénhidrátok szerepe a caries ke
letkezésében.

A részleges kivehető fogpótlás elhor- 
gonyzásának különböző módszerei, esz 
közei és azok elkészítése.

Angle II. osztály 1. csoportba tartozó 
rendellenességek elemzése.

A harapási típusok összefüggése az 
ínygyulladással.

A fogrendszerrel összefüggő dagana
tok és therápiájuk.

GYÓGYSZERÉSZI KAR:

Szervetlen és analitikai kémia: A kémiai anyagok megtisztításának
módjai.

Fizika: A nyomjelző rádióizotópok gyógysze
résztudományi alkalmazásának fizikai 
problémái.
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Növénytan:

Szerves kémia:

Biológia:
Funkcionális anatómia:

Gyógyszerészi kémia:

Gyógynövény és drogismeret:

Gyógyszerészeti technológia 
(receptura):

Gyógyszerészeti technológia 
(galenus):

Közegészségtan:

Gyógyszertan:

Marxizmus-leninizmus 

Idegen nyelv:

/

Néhány hazai illóolajtartalmú gyógy
növény fejlődésalaktani vizsgálata.
Ioncserélő gyanták előállítása és azok 
alkalmazása.
Magmérgek hatása a sejtosztódásra.
A hypothalamus szerepe a hypophy
sis hormonok elválasztásának szabá
lyozásában.
Az aktív szenek és gyógyszerészi vo
natkozásaik.
Hazai gyógynövények mint az ipar 
nyersanyagai.

Űjtípusú végbélkúp-alapanyagok a re
cepturában.

A gyógyszerek sterilezése, ill. tartó
sítása vegyszerekkel.
A lakáson belüli élet egészségtani, il
letőleg egészségvédelmi vonatkozásai.
összefoglalandó az allergiás beteg
ségekben használatos antihistaminok 
hatástana.
A betegségek megelőzésével kapcso
latos intézkedések népgazdasági je
lentősége.
Hogyan érvényesül az önálló elszá
molás rendszere a gyógyszertári vál
lalatoknál.
Az Aptyecsnoje Gyelo c. folyóirat 
1958. év 4-es számából a bevezető 
Baltijszkij cikk fordítása, továbbá 
ugyanezen folyóiratból az Obmen 
Opitom rész bőséges ismertetése ma
gyarul.

Mindhárom fakultás hallgatói részére:

Marxizmus-Leninizmus: Hogyan segítheti az orvos, fogorvos,
illetve gyógyszerész a maga vonalán 
a mezőgazdaság szocialista átszerve
zését.

Budapest, 1959. május 22.

Dr. Gegesi Kiss Pál s. k.
rektor

■
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A EGYETEM

rektora:

Br. GEGESI KISS PÁL 
Kossuth dijas egyetemi tanár, 

a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja,

rektorhe lyettes:
Br. ISSEKÜTZ BÉLA 

Kossuth dijas egyetemi tanár, 
a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja,

az Általános Orvosi Kar dékánja:
Br. TÁRJÁN IMRE 
egyetemi tanár,

a fizikai tudományok kandidátusa,

dékánhelyettes:
Br. GÁBOR GYÖRGY 
egyetemi docens, 

az orvostudományok kandidátusa,

a Fogorvosi Kar dékánja:
Dr. BALOGH KÁROLY 
egyetemi tanár, 

az orvostudományok doktora,

BUDAPESTI
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Dr. BOROS SÁNDOR 
egyetemi docens,

a Gyógyszerészi Kar dékánja:

Dr. MOZSONYI SÁNDOR 
egyetemi tanár,

a gyógyszerészeti tudományok kandidátusa,

dékánhelyettes:
Dr. HALMAI JÁNOS 
egyetemi tanár,

a gyógyszerészeti tudományok kandidátusa,

dékánhelyettes:
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A BUDAPESTI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM TANSZÉKEI 
ÉS INTÉZMÉNYEI:

Központi intézmények és tanszékek:

REKTORI HIVATAL, VIII, Üllői ut 26.
KÖNYVTÁR, VIII, Üllői ut 26.

Igazgató: Dr. GORTVAY GYÖRGY.
EGÉSZSÉGVIZSGÁLÓ INTÉZET, VIII, Üllői ut 22.

Vezető: Dr. MOLNÁR VILMOS egyetemi docens. 
EGYETEMI GYÓGYSZERTÁR, IX, Hőgyes Endre utca 7-9.

j ezeto :• Dr. CSIPKE ZOLTÁN egyetemi docens. 
MARXIZMUS— IENINIZMUS TANSZÉK, IX, Hőgyes Endre utca 5.

Tanszékvezető: MÉSZ LÁSZLÓ egyetemi docens. 
IDEGENNYELVI LEKTORÁTUS IX, Hőgyes Endre utca 5.

Tanszékvezető: Dr. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor. 
TESTNEVELÉSI'TANSZÉK VIII, Üllői üt 26.

Tanszékvezető: PARKAS PÁL testnevelő tanár,

DIÁKOTTHONOK:
I, Naphegy tér 1.
V, Irányi utca 21.

VII, Hársfa utca 57/b. 
ч VIII, Üllői ut 22.

IX, Ernő utca 7.
IX, Üllői ut 25.
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Általános Orvosi Kar:

DÉKÁNI HIVATAL, VIII, Üllői ut 26.
ANATÓMIAI INTÉZET, IX, Tűzoltó utca 58.

’anszékvezető: Dr. KISS FERENC egyetemi tanár, 
BIOKÉMIAI INTÉZET, VIII, Puskin utca 9.

Tanszékvezető: Dr. SZÉKESSY VILMOSNÉ 
egyetemi tanár.

EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZÉSI INTÉZET, IX, Gyáli ut 4, 
Tanszékvezető: Kinevezendő tanár.

ÉLETTANI INTÉZET, VIII, Puskin utca 9.
Tanszékvezető: Dr. BÁLINT PÉTER egyetemi tanár. 

GYÓGYSZERTANI INTÉZET, VIII, Üllői ut 26.
Tanszékvezető: Dr. ISSEKUTZ BÉLA extend tanár. 

IGAZSÁGÜGYI ORVOSTANI INTÉZET, IX, Üllői ut 93.
Tanszékvezető: Dr. ÖKRÖS SÁNDOR egyetemi tanár.

I. SZ. KÓRBONCTANI ÉS KÍSÉRLETI RÁKKtJTATÓ INTÉZET,
VIII, Üllői ut 26.
Tanszékvezető: Dr. BALÓ JÓZSEF egyetemi tanár.

II. SZ. KÓRBONCTANI INTÉZET, IX, Üllői ut 93.
Tanszékvezető: Dr. HARANGHY LÁSZLÓ egyetemi tanár 

KÓRÉLETTANI INTÉZET, IX, Hőgyes Endre utca 7-9.
Tanszékvezető: Dr. SÓS JÓZSEF egyetemi tanár. 

KÖZEGÉSZSÉGTANI INTÉZET, VIII, Mária utca 40.
Tanszékvezető: Dr. MELLY JÓZSEF egyetemi tanár 

MIKROBIOLÓGIAI INTÉZET, IX, Hőgyes Endre utca 7-9.
Tanszékvezető: Dr. ALFÖLDY ZOLTÁN egyetemi tanán 

ORVOSI FIZIKAI INTÉZET, VIII, Puskin utca 9.
Tanszékvezető: Dr. TARJÁN IMRE egyetemi tanár. 

ORVOSI VEGYTANI INTÉZET, VIII, Puskin utca 9. 
Tanszékvezető: Dr. STRAUB F. BRÚNÓ 

egyetemi tanár.
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SEBÉSZETI ANATÓMIAI ÉS MŰTÉTTANI INTÉZET,
IX, Tűzoltó utca 58.
Tanszékvezető: Dr. NAGY DÉNES egyetemi tanár. 

SZÖVETTANI ÉS FEJLŐDÉSTANI’INTÉZET, IX, Tűzoltó 
utca 58.
Tanszékvezető: Dr. TÖRŐ IMRE egyetemi tanár.

I. SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA, VIII, Korányi
Sándor utca 2/a.
Tanszékvezető: Dr. RUSZNYÁK ISTVÁN 

egyetemi tanár,
II. SZ, BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA, VIII, Szentkirályi

utca 46.
Tanszékvezetőt Dr. GÖMÖRI PÁL egyetemi tanár.

III. SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA, VIII, Mező Imre 
ut 15-17.
Megbizott tanszékvezető: Dr. GERO SÁNDOR

egyetemi docens,
IV. SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA, IX, Nagyvárad tér 1.

Tanszékvezető: Dr. GOTTSEGEN GYÖRGY 
egyetemi tanár.

BŐR- ÉS NEMIKÓRTANI KLINIKA, VIII, Mária utca 41. 
Tanszékvezető: Dr. FÖLDVÁRI FERENC 

egyetemi tanár,
FÜL-ORR-GÉGE KLINIKA, VIII, Szigony utca 36.

Tanszékvezető: Dr, VARGA GYULA egyetemi tanár.
I. SZ. GYERMEKKLINIKA, VIII, Bókay János utca 53.

Tanszékvezető: Dr. GEGESI'k ISS PÁL 
egyetemi tanár

II. S&-. GYERMEKKLINIKA, IX*, Tűzoltó utca 5-7.
Tanszékvezető: Dr. PETÉNYI GÉZA egyetemi tanár. 

NEUROLÓGIAI KLINIKA, VIII, Balassa "utca 6.
Tanszékvezető: Dr, HORÁNYI BÉLA egyetemi tanár.
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I. SZ. N01 KLINIKA, VIII, Baross utca 27.
Tanszékvezető: Dr. HORN BÉLA egyetemi tanár.

II. Sz. NŐI KLINIKA, VIII, Üllői ut 78/a
Tanszékvezető: Dr. ZOLTÁN IMRE egyetemi tanár. 

ORTHOPAEDIAI KLINIKA, IX, Karolina utca 27.
Megbizott tanszékvezető: Dr GLAUBER ANDOR

egyetemi docens.
PSYCHIATRIAI KLINIKA, VIII, Balassa utca 6.

Tanszékvezető: Dr. NYIRŐ GYULA egyetemi tanár. 
RÖNTGENKLINIKA, VIII, Üllői^ut 78/b.

Tanszékvezető: Dr. RATKÓCZY NÁNDOR 
egyetemi tanár.

I. SZ. SEBÉSZETI KLINIKA, VIII, Üllői ut 78.
Tanszékvezető: Dr. HEDRI ENDRE egyetemi tanár.

II. SZ. SEBÉSZETI KLINIKA, VIII, Baross utca 23-25.
Tanszékvezető: Kinevezendő tanár.

III. SZ. SEBÉSZETI KLINIKA, VIII, Mező Imre ut 15-17. 
Tanszékvezető: Dr. RUBÁNYI PÁL egyetemi tanár.

IV. SZ. SEBÉSZETI KLINIKA, XII, ̂ Városmajor utca 68.
Tanszékvezető Dr. KUDÁSZ JÓZSEF egyetemi tanár.

I. SZ. SZEMKLINIKA, VIII, Illés utca 15.
Tanszékvezető: Dr. RADNÓT MAGDA egyetemi tanár.

II. SZ. SZEMKLINIKA, VIII, Mária utca 39.
Tanszékvezető: Dr. NÓNAY TIBOR egyetemi tanár. 

TÜDŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA, XII, Diósárok 1.
Tanszékvezető: Dr. KOVÁTS FERENC egyetemi tanár. 

UROLÓGIAI KLINIKA, VIII, Üllői ut 78/b.
Tanszékvezető: Dr. BABICS ANTAL egyetemi tanár.
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fogorvosi Kar':

DÉKÁNI HIVATAL, VIII., Üllői ut 26.
FOGPÓTLÁSTANI KLINIKA, Vili., Mikszáth Kálmán 

•tér 5. . . • ;
Tanszékvezető: kinevezendő tanár. 

GYERMEKFOGÁSZATI, ÉS FOGSZABÁLYOZÁSI KLINIKA 
Vili/, Mária utca 52.
Tanszékvezető: kinevezendő tanár.

KONZERVÁLÓ FOGÁSZATI KLINIKA, VIII., Mikszáth 
Kálmán tér 5.
Tanszékvezető: kinevezendő tanár. 

SZÁJSEBÉSZETI KLINIKA, VIII., Mária utca 52.
Tanszékvezető: Dr.BALOGH KÁROLY egyetemi tanai

Gyógyszerészi Kar:

DÉKÁNI HIVATAL, VIII., Üllői ut 26.
GYÓGYNÖVÉNY- ÉS DROGISMERETI INTÉZET, VIII., Üllői 

ut 26.
Tanszékvezető: Dr.HALMAI JÁNOS egyetemi tanár 

GYÓGYSZERÉSZETI INTÉZET, IX., Hőg^es Endre utca 7. 
Tanszékvezető: Dr.MOZSONYI SÁNDOR 

- egyetemi tanár.
GYÓGYSZERÉSZETI KAR SZERVES VEGYTANI INTÉZET,

IX., Hőgyes Endre utca 7.
Tanszékvezető: Dr.CLAUDER OTTÓ egyetemi tanár. 

GYÓGYSZERÉSZI KÉMIAI.INTÉZET, VIII., Puskin utca 11 
Tanszékvezető: Dr.VÉGH ANTAL egyetemi tanár.
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.Félfogadási idő az egyetemen.

Rektor: Szerda

Rektori Hivatal, VIII., Üllői—ut 26. T e l 134-610 
12^-15^-ig; szombaton 11^-12^-ig

Általános Orvoskari Dékán: hétfő, szerda, péntek
15-̂ — 16^— ig.

Általános Orvoskari Dékáni Titkárság, VIII.,Üllő 
ut 26. Telefon: 331-364.
Szombat kivételével 13^-15^-ig.

Általános Orvoskari Dékáni Hivatal, VIII.,Üllői 
ut 26. Telefon: 131-083..
Szombat kivételével 12^-16^-ig.

'Fogorvoskari Dékán: kedd: 14^-15^-ig, péntek:
12il-13h-ig.

Fogorvoskari Dékáni Hivatal, VIII., Üllői ut 26. 
Telefon: 141-705.
14^-16^-ig; szombaton 10^-12^-ig.

Gyógyszerészkari Dékán: kedd, szerda, péntek:
14^— 15^—ig.

Gyógyszerészkari Dékáni Hivatal, VIII., Üllői ut 
26.
Telefon: 131-825.
Szombat kivételével 13^— 15^-ig.

- 8 -
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Az egyetemi tanév beosztása 
a Budapesti Orvostudományi Egyetemen 

az 1959/60. tanév II. félévében

1. Beiratkozás: az Általános Orvosi Karra és a 
Fogorvosi Karra 1960. január 18-tól január 
23-ig; a Gyógyszerészi Karra január 25-tcl 
január 30-ig.

2. Szorgalmi időszak /előadások ás gyakorlatok/: 
az Általános Orvosi Karon és a Fogorvosi Karon 
1960. január 25-től május 7-ig; a Gyógysze
részi Karon február 1-től május 14-ig.

3. Vizsgaidőszak: az Általános Orvosi Karon és 
a Fogorvosi Karon 1960. május 16-tól junius 
30-ig; a Gyógyszerészi Karon május 23-tól 
junius 30-ig.

1275/Dné.
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ÁLTALÁNOS ORVOSI KAR

1. Általános orvosképzés tanterve és vizsgarendé 
1959/60. tanév: II. félévében

I. évfolyam .

Tantárgyak: heti óraszám: vizsgaforma
elmélet : gyakorlat:

orvosi fizika 2 2 szigorlat
orvosi kémia 4 4 • szigorlat
orvosi biológia 2 2 szigorlat
anatómia 3 5 -
filozófia 3 - kollokvium
orosz nyelv - 2 -
testnevelés - 1 -

14 16
Latin nyelv heti 1 órában azok számára, akik
latint a középiskolában nem tanultak •

II. évfolyam
Tantárgyak: heti óraszám: vizsgaforma

elmélet: gyakorlat:
élettan 4 4 szigorlat
biokémia 2 2 szigorlat
anatómia 2 4 szigorlat
szövet-és fejlődés-
tan 3 3 szigorlat
orosz nyelv+ - 2 kollokvium
testnevelés - 1 -

11 16
+ Orosz nyelvből a II.évfolyam végéig utóvizsga 

időszak előtt köteles a hallgató kollokválni.
1275/Dné.
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III. évfolyam

Tantárgyak: heti óraszám: vizsgaforma
elmélet : gyakorlat:

kórélettan 3 2 szigorlat
kórbonctan 5 4 szigorlat
mikrohiologia és
parazitologia 2 2 szigorlat
helgyógy. prope-
deutika 3 2 —
részletes sebészet 3 2
politikai gazda-
ságtan 2 - kollokvium
idegen nyelv 2

18 14

4 heti nyári kórházi gyakorlat.

1275/Dne.
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Tantárgyak: heti óraszám: vizsgaforma
elmélet: gyakorlat:

gyógyszertan és

IV. évfolyam

méregtan 
részletes bel-

3 2 szigorlat

gyógyászat 5 3 -
részletes sebészet 
sebészeti anatómia

4 2

és mütéttan 
szülészet-negye-

1 2 szigorlat

gyászát
bőr-és nemibetegsé-

4 2

gek kór ás gyógytana 2 1 szigorlat
orthopaedia
tudományos

1 2 kollokvium

szocializmus 2 - kollokvium
idegen nyelv

22

2

16

kollokvium

A tanév folyamán 3 nap sebészeti és 3 nap szülő
szobai inspekció.

4 heti nyári kórházi gyakorlat.

A második hallgatott idegen nyelvből a IV. 
évfolyam végéig az utóvizsga időszak előtt 
köteles a hallgató kollokválni.

1275/Dné.
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V. évfolyam

Tantárgyaks A-B csoport C-3) csoport
heti óraszám heti óraszám
elm.: gyak.: elm.: gyak. : vizsgaforma;

közegészség tan és 
j árványtan 4 3 4 3
részletes bel
gyógyászat 
(fertőző betegségek)

5 2 5 2 kollokvium

gyermekgyógyászat 
fertőző betegpégp-k) 3 оti 3 2
elmekórt an __ wm 3 2 \ szigorlatidegkórtan 3 2 -Jszemészet - - 3 2 szigorlat
urológia
igazságügyi

1 2 — kollokvium

orvostan 1 2 1 2 —
tüdőgyógyászat 1 2 . 1 2 kollokvium
fogászat 1 2 1 2 kollokvium

19 17 21 17
TI. évfolyam

12 hónap (augusztus 16-tól augusztus 15~ig) klinikai- 
kórházi gyakorlat. Éhből: belgyógyászat 3 hónap (2 hét 
ideggyógyászati ambulancia), sebészet 3 hónap (2 hét 
fogászat, 2 hét orr-fül-gégegyógyászat, 1 hónap trauma
tológia), gyermekgyógyászat 3 hónap (2 hét fertőző be
tegségek), szülészet-nőgyógyászat 3 hónap.
A hallgatók kötelesek résztvenni a klinika-kórház kli- 
nikopathologiai konferenciáin, sectioin.

1275/H
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Belgyógyászatból: (ideértve a tbc.-t és a fel
nőttkori fertőző betegségeket is) szigorlat 
a gyakorlat utolsó 5 napjában.

Sebészetből: (ideértve a fogászatot, orr-fül- 
gégészetet, urológiát és orthopaediát is) 
szigorlat: a gyakorlat utolsó 5 napjában. 

Gyermekgyógyászatból: (ideértve a csecsemő és 
gyermekkori fertőző betegségeket is) szi
gorlat: a gyakorlat utolsó 5 napjában. 

Szülészet-nőgyőgyászatból szigorlat: a gyakorlat 
utolsó 5 napjában.

Államvizsga:

1. igazságügyi orvostan.
2. közegészségtan és járványtan.
3. egészségügyi szervezés.
4. filozófia.

2. Kötelező tantárgyak 

I. évfolyam:

Orvosi fizika. Elmélet: heti 2 óra. Élettani
Intézet tantermében. Gyakorlat: heti 2 óra. 
Dr. TARJÁN IMRE egyetemi tanár.

1275/Я.
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Orvosi kémia. Elmélet: heti 4 óra. Eötvös
Lóránd Tudományegyetem "Ságvári" termében. 
Gyakorlat: heti 4 óra.

Dr. STRAUB F. BRUNO egyetemi tanár.
Orvosi biológia. Elmélet: heti 2 óra. Szövet- 

és Fejlődéstani Intézet tantermében. 
Gyakorlat: heti 2 óra.

Dr. KISZELY GYÖRGY egyetemi docens.
Anatómia, Elmélet: heti 3 óra. Anatómiai Intézet 

tantermében. Gyakorlat: heti 5 óra.
Dr. KISS FERENC egyetemi tanár.

Filozófia. Előadás: heti 2 óra. Később, meghatá
rozandó helyen.

MÉSZ LÁSZLÓ egyetemi docens.
Orosz nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó 

helyen.
Dr. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.

Testnevelés. Heti 1 óra. Később meghatározandó 
helyen.

FARKAS PÁL testnevelő tanár.
Latin nyelv. Heti 1 óra. Kizárólag azok számára, 

akik a középiskolában nem tanultak latin 
nyelvet. Később meghatározandó helyen és 
időben.

Dr. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.
Megjegyzés: Filozófia szeminárium a tanszék ál

tal megadott napokon; félévben 15 óra.

1275/H.
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Élettan. Elmélet: heti 4 óra. Élettani Intézet 
tantermében. Gyakorlat: heti 4 óra.

Dr. BÁLINT PÉTER egyetemi tanár.
Biokémia. Elmélet: heti 2 óra. Élettani Intézet 

tantermében. Gyakorlat: heti 2 óra.
Dr. SZÉKESSY VILMOSNÉ egyetemi tanár.

Anatómia. Elmélet: heti 2 óra. Anatómiai Intézet 
tantermében. Gyakorlat: heti 4 óra.

Dr. KISS FERENC egyetemi tanár.
Szövettan és fejlődéstan. Elmélet: heti 3 óra.

Szövet- és Fejlődéstani Intézet tantermében. 
Gyakorlat:^heti 3 óra.

Dr. TÖRŐ IMRE egyetemi tanár.
Orosz nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó 

helyen.
Dr. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.

Testnevelés. Heti 1 óra. Később meghatározandó 
helyen.

FARKAS PÁL testnevelő tanár.

Megjegyzés: Testnevelési órák 2 hetenként.

II. évfolyam:

1275/H.
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Kórélettan: Elmélet: heti 3 óra. Kórélettani
Intézet tantermében. Gyakorlat: heti 2 óra. 

Dr. SÓS JÓZSEF egyetemi tanár.

Mikrohiologia és parazitologia. Elmélet: heti 
2 óra. Kórélettani Intézet tantermében. 
Gyakorlat: heti 2 óra.

Dr. ALFÖLDI ZOLTÁN egyetemi tanár.

Kórbonctan. Elmélet: heti 5 éra. I.sz. Kórbonc
tani és Kisérleti Rákkutató Intézet tan
termében. Gyakorlat: heti 4 óra.

Dr. BALÓ JÓZSEF egyetemi tanár.

Kórbonctan. Elmélet: heti 5 óra. II. sz. Kór
bonctani Intézet tantermében. Gyakorlat: 
heti 4 óra.

Dr. HARANGHY LÁSZLÓ egyetemi tanár.

Részletes sebészet. Elmélet: heti 3 óra. I. sz. 
Sebészeti Klinika tantermében. Gyakorlat: 
heti 2 óra.

Dr. HEDRI ENDRE egyetemi tanár.

Részletes sebészet. Elmélet: heti 3 óra. IV. sz. 
Sebészeti Klinika tantermében. Gyakorlat: 
heti 2 óra.

Dr. KUDÁSZ JÓZSEF egyetemi tanár.

Belgyógyászati propcueutika. Elmélet: heti 3 óra'.
I.sz. Sebészeti Klinika tantermében. 
Gyakorlat: heti 2 óra.

Dr.RUSZNYÁK ISTVÁN egyetemi tanár. 
1275/Dné.
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Belgyógyászati propedeutica. Elmélet: heti 3 óra. 

IY.sz. Belgyógyászati Klinika tantermében. 
Gyakorlat: heti 2 óra.

Dr. GOTTSEGEN GYÖRGY egyetemi tanár.
Politikai gazdaságtan. Előadás: heti 2 óra. Ké

sőbb meghatározandó helyen. Szeminárium, a 
tanszék által megadott napokon.

MÉSZ LÁSZLÓ egyetemi docens.
Idegen nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó 

helyen.
Dr. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.

IY. évfolyam:

Gyógyszertan és méregtan. Elmélet heti 3 óra.
Gyógyszertani Intézet tantermében. Gyakorlat 
heti 2 óra.

Dr. ISSEKUTZ BÉLA egyetemi tanár.

Részletes belgyógyászat. Elmélet: heti 5 óra.
II. sz. Sebészeti Klinika tantermében. 
Gyakorlat: heti 3 óra.

Dr. GÖMÖRI PÁL egyetemi tanár.

Részletes sebészet. Elmélet: heti 4 óra. III. sz. 
Sebészeti Klinika tantermében. Gyakorlat: 
heti 2 óra.

Dr. RUBÁNYI PÁL egyetemi tanár.

Részletes sebészet. Elmélet: heti 4 óra. II. sz. 
Sebészeti Klinika tantermében. Gyakorlat: 
heti 2 óra.

Kinevezendő tanár.

1275/Dné.
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Sebészeti anatómia és műtét tan. Elmélet: heti
1 óra. Szövet- és Fejlődéstani Intézet tan
termében. Gyakorlat: heti 2 éra.

Dr. NAGY DENES egyetemi tanár.
Szülészet és nőgyógyászat. Elmélet: heti 4 óra.

I. sz. Női Klinika tantermében. Gyakorlat:
. heti 2 óra.

Dr. HORN BÉLA egyetemi tanár.
Szülészet és nőgyógyászat. Elmélet: heti 4 óra. 

i II. sz. Női Klinika tantermében. Gyakorlat: 
heti 2 óra.

Dr, ZOLTÁN IMRE egyetemi tanár.
Bőî r és nemibetegségek kór- és gyógytan^. Elmélet: 

heti 2 óra, II. sz. Szemklinika tantermében. 
Gyakorlat: heti 1 óra.

Dr. FÖLDVÁRI FERENC egyetemi tanár.
Orthopaedia. Elmélet: heti 1 éra.II.Sebészeti Kiin 

tantermében. Gyakorlat: heti 2 óra.
Dr. GLAUBER ANDOR egyetemi docens.

Tudományos szocializmus. Előadás: heti 2 óra. 
Szemináriumi héten előadás nincs.

MÉSZ LÁSZLÓ egyetemi docens.
Idegen nyelv. Heti 2 óra'. Később meghatározandó 

helyen.
Dr. TAKÁCS JANOS vezető lektor.

1275
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Közegészségtan és járványtan. Elmélet: heti 4 óra.
II. sz. Szemklinika tantermében. Gyakorlat: 
heti 3 óra.

Dr. MELLY JÓZSEi1 egyetemi tanár.
Részletes belgyógyászat. Elmélet: heti 5 óra.

III. sz. Belgyógyászati Klinika tantermében. 
Gyakorlat: heti 2 óra.

Dr. GERO SÁNDOR egyetemi docens.
Gyermekgyógyászat. Elmélet: heti 3 óra. I. sz.

Gyermekklinika tantermében. Gyakorlat: heti 
2 óra.

Dr. GEGESI KISS PÁL egyetemi tanár.
Gyermekgyógyászat. Elmélet: heti 3 óra. II. sz. 

Gyermekklinika tantermében. Gyakorlat: heti 
2 éra.

Dr. PETÉNYI GÉZA egyetemi tanár.
Elmekórtan. Elmélet: heti 3 óra. Psychiatriai

Klinika tantermében. Gyakorlat: heti 2 óra. 
Dr. NYÍRÓ GYULA egyetemi tanár.

Idegkórtan. Elmélet: heti 3 óra. Neurológiai
Klinika tantermében Gyakorlat: heti 2 óra,

Dr. HORÁNYI BÉLA egyetemi tanár.
Szemészet. Elmélet: heti 3 óra. I. sz. Szemkli

nika tantermében. Gyakorlat: heti 2 óra.
Dr. RADNÚT MAGDA egyetemi tanár.

Szemészet. Elmélet: heti 3 óra. II. sz. Szem
klinika tantermében. Gyakorlat: heti 2 óra. 

Dr. NÓNAY TIBOR egyetemi tanár.

V. évfolyam:

1275/H.
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Urológia. Elmélet: heti 1 óra. Urológiai Klinika 
tantermében. Gyakorlat: heti 2 óra.

Dr.BABICS ANTAL egyetemi tanár.
Igazságügyi orvostani Elmédet: heti 1 óra. II.sz. 
Kórbonctani Intézet tantermében. Gyakorlat: heti 
2 óra.

Dr.ÖKRÖS SÁNDOR egyetemi tanár*
Tüdőgyógyászat. Elmélet: heti 1 óra. II.sz. Szem
klinika tantermében. Gyakorlat: heti 2 óra. 

Dr.KOVÁTS KERENG egyetemi tanár.
Fogászat. Elmélet: heti 1 óra. Fogászati Klinika 
tantermében. Gyakorlat: heti 2 óra.

Dr.BALOGH KÁROLY egyetemi tanár.

Orvosetikai előadás

Az előadások az Y.éves orvostanhallgatók részére 
kötelezőek, az I.éves orvostanhallgatók részére 
az előadások hallgatása ajánlatos.
Az orvos és a beteg viszonya.
Az előadás ideje: 1960.febr.2., 16-17 óráig. 

Dr.HORÁNYI BÉLA egyetemi tanár.
Az orvosi titoktartásról. Mit, mikor és kivel kö
zölhetünk a betegségre vonatkozólag?
Az előadás ideje: 1960.febr.16., 16-17 óráig. 

Dr.BABICS ANTAL egyetemi tanár.
Az orvosok egymásközti viszonya. Az orvos viszo
nya a nem orvos munkatársakhoz.
Az előadás ideje: I960, febr.23., 16-17 óráig.

Dr.SZABÓ ZOLTÁN mb. előadó.

1275/Dné.
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A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi 
Bizottságának irányelvei az ifjúság eszmei-politi
kai neveléséhez.
Az előadás ideje: 1960.márc.1., 16-17. óráig.

VÁRNAI FERENC тЪ. előadó.
Az orvos és a-társadalom.
Az előadás idsje: 1960.márc.8., 16-17 óráig. 

Dr.GEGESI KISS PÁL egyetemi tanár.
Az or --'ősi rendtartás és végrehajtási utasítás is
merte lése .
Az előadás ideje: 1960.márc.22., 16-17 óráig.

Dr.BENEDEK JENŐ тЪ. előadó.
A belorvostan etikai vonatkozásai.
Az előadás ideje: 1960.ápr.5., 16-17 óráig. 

Dr.GÖMÖRI PÁL egyetemi tanár.
A sebészet etikai vonatkozásai.
Az előadás ideje: 1960.ápr.7., 16-17 óráig. 

Dr.HEDRI ENDRE egyetemi tanár.
A szülészet és nőgyógyászat orvosetikai vonatko
zásai .
Az előadás ideje: 1960.ápr.26., 16-17 óráig.

Dr.ZOLTÁN IMRE egyetemi tanár.
Az orvos feladatai a szocialista egészségügy 
fejlesztésében.
Az előadás ideje: 1960.máj.3», 16-17 óráig. 

Dr.SIMONOVITS ISTVÁN mb. előadó.

Az előadások helye: II.sz. Sebészeti Klinika 
tanterme.
Az előadásokon а II.-IV.éves orvostanhallgatók 
is résztvehetnek, ■

1275/Dné
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ÁLTALÁNOS ORVOSI KAR 

Részletes tanrend:

/Kötelező tantárgyak./
I. évfolyam ;

HÉTFŐ:
"A" csoportok: 8.00-9,40: idegen nyelv

10.10-11.45: kémia
12.00-14.30: marxizmus szem

"B" csoportok: 8,00- 9.40: biológia gyak.
10.10-11.45: kémia
12.15-14.00: testnevelés
15.00-18.20: kémia gyak.

"C" csoportok: 3.00- 9.40: idegen nyelv
10.10-11.45: kémia
12.15-14.00: biológia gyak.

"D" csoportok: 8.15- 9.50: fizika
10.10-11.45: kémia
12.15-14.00: anatómia gyak.

"E" csoportok: 8.15- 9.50: fizika
10.10-11.45: kémia
12.15-14.00; anatómia gyak.
15.00-16.40: biológia gyak.

I I J 4 I csoportok: 8.15- 9.50: fizika
10.10-11.45: kémia
12.15-14.00: anatómia gyak.
15.00-17.30: marxizmus szem

1275/H
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KEDD:
"A" csoportok: 8.00- 9.35:

10.05- 11.40:
11.55-13.35:

"В" csoportok: 8.00- 9.35:
10.05- 11.40:
11.45- 14.15:

"C" csoportok: 8.00- 9.35:
10.05- 11.40:
11.45- 14.15:

"D" csoportok: 8.00- 9.40:
10.00- 11.40:
11.45- 14.15:

"E" csoportok: 9.30-11.10:
11.25-14.45:

"1Г" csoportok: 8.00- 9.40:
10.00- 11.40:
12.00- 13.45:

SZERDA:
"A" csoportok: i8.15- 9.50:

10.10- 11.45:
12.15-14.45:

"B" csoportok: 3.15- 9.50:
10.10- 11.45:
12.00- 13.45:
15.00- 17.30:

marxizmus 
anatómia 
Biológia gyak.

marxizmus 
anatómia 
anatómia gyak.

marxizmus 
anatómia 
anatómia gyak.

idegen nyelv 
Biológia gyak. 
anatómia gyak.
fizika gyak. 
kémia gyak.

Biológia gyak. 
idegen nyelv 
fizika gyak.

fizika
kémia
anatómia gyak.
fizika
kémia
fizika gyak. 
marxizmus szem.

1275/H
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"С»' csoportok: 8.15- S.50: fizika
10.10-11.45: kémia
14.00-17.20: kémia gyak.

"D" csoportok: 8.05- 9.40: marxizmus
10,10-11.45: kémia
12.15-13.50: anatómia
15.00-16.40: fizika gyak.

"Е" csoportok: 8.05- 9.40: marxizmus
10.10-11.45: kémia
12.15-13.50: anatómia

при csoportok: 8.05- 9.40: marxizmus
10.10-11.45: kémia
12.15-13.50: anatómia

CSÜTÖRTÖK:

"A" csoportok: 8.15-10.00: anatómia gyak.
10.15-11.00: anatómia
11.25-14.45: kémia gyak.
16.00-17.40: fizika gyak.

"B" csoportok: 8.15-10.00: anatómia gyak.
10.15-11.00: anatómia

"C" csoportok: 8.15-10.00: anatómia gyak.
10.15-11.00: anatómia
11.15-12.55: testnevelés

"D" csoportok: 8.00-11.20: kémia gyak.
11.45-14.15: marxizmus szem

1275/H
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"E" csoportok: 8.10- 9.45:

10.05-12.35:
13.00-14.40:

Mologia 
anatómia gyak. 
testnevelés

"F" csoportok: 8.10- 9.45: biológia
10.05-12.35: anatómia gyak.
15.00-18.20: kémia gyak.

PÉNTEK:
"A" csoportok: 8.10- 9.45: 

10.10-11.40:
biológia
testnevelés

"B" csoportok: 8.10- 9.45: biológia
10.15- 12.00: idegen nyelv

"C" csoportok: 3.10- 9.45: biológia
10.15- 12.00: fizika gyak.
14.00-16.30: marxizmus szem.

"D" csoportok: 8.10-^9.45: biológia
10.15- 11.00: anatómia 
11.40-13.25: testnevelés

"E" csoportok: 8.00- 9.45: idegen nyelv
10,15-11.00: anatómia
14.00-16.30: marxizmus szem.

"F" csoportok: 8.00- 9.45: testnevelés
10.15-11.00: anatómia

Marxizmus szeminárium a tanszék által megadott 
napokon.
Testnevelés 2 hetenként.
1275/H.



II. évfolyam:

HÉTFŐ:

"A" csoportoké 10.05-11.40: élettan
12.10-13.20: szövettan

"B" csoportok: 10.05-11.40: élettan
12.10-13.20: szövettan
15.00-17.30: élettan gyak

"C" csoportok: 10.05-11.40: élettan
12.10-13.20: szövettan

"D" csoportok: 10.05-11.40: élettan
12.10-13.20: szövettan

"E" csoportok: 8.30- S.40: szövettan
10.00-11.35: anatómia
12.05-13.40: élettan

up«» csoportok: 8.30- £.40: szövettan
10,00-11.35: anatómia
12.05-13.40: élettan

"G" csoportok: 8.30- 9,40: szövettan
10.00-11.35: anatómia
12.05-13.40: élettan

1275/H



- 28 -
K£DD:

"A" csoportok: 8.30- -9.40: 
10.10-11.45: 
11.55-12.45:

"В" csoportok:

"С" csoportok:

"D" csoportok:

'•Еи csoportok:

"F" csoportok:

8.30- 9.40:
10.10-11 .45:
11.55-12.45:

8.30- 9.40:
10.10- 11.45:
11.55- 12.45:

13.00- 14.40:

8.30- 9.40:
10.10- 11.45:
11.55- 12.45:

13.00- 14.40:

8.00- 9.45:
10.15- 12.00:
12.15- 13.25:

8.00- 9.45:
10.15- 12.00:
12.15- 13.25:

szövettan 
Biokémia 
élettan gyak. 
előkészítő

szövettan 
Biokémia 
élettan gyak. 
előkészítő

szövettan 
Biokémia 
élettan gyak. 
előkészítő 
Biokémia gyak

szövettan 
Biokémia 
élettan gyak. 
előkészítő 
testnevelés

Biokémia gyak 
anatómia gyak 
szövettan

testnevelés 
anatómia gyak 
szövettan

1275/H



"G" csoportok:
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8.00- 9.45:
10.15- 12.00:
12.15- 13.25:

SZERDA:

"A" csoportok: 8.00- 9.45:
10.15- 11.50:
12.05- 13;50:
15.15- 17.00:

"B" csoportok: 8.00- 9.45:
10.15- 11.50:
12.05- 13.50:

"C" csoportok: 8.00- 9.45:
10.15- 11.50:
12.05- 13.50:

"D" csoportok: 8.00- 9.45:
10.15-11.50:
12.05-14.35:

"E" csoportok: 8.00- 9.40:
10.10-11.45: 
12.00.14.30:

"F" csoportok: 8.00- 9.40:
10.10-11.45:
12.00-13.45:

1275/H.

idegen nyelv 
anatómia gyak. 
szövettan

testnevelés 
anatómia 
anatómia gyak. 
Biokémia gyak.

biokémia gyak. 
anatómia 
anatómia gyak.

testnevelés 
anatómia 
anatómia gyak.

idegen nyelv 
anatómia 
szövettan gyak.

anatómia gyak. 
biokémia 
élettan gyak.

anatómia gyak. 
biokémia 
biokémia gyak.

\
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»G" csoportok: 8.00- 9.40: anatómia gyak.

10.10-11.45: Toiokémia
12.00-13.45: testnevelés

CSÜTÖR'PÖK:

"A” csoportok: 9.10-11.40: szövettan gyak.
12.10- 13.45: élettan
15.00- 17.30: élettan gyak.

«E» csoportok: 8.00- 9.40: testnevelés
10.00- 11.40: anatómia gyak.
12.10- 13.45: élettan

"C" csoportok: 8.00- 9.40: idegen nyelv
10.00- 11.40: anatómia gyak.
12.10- 13.45: élettan

"L" csoportok: 8.00— 9.40: anatómia gyak.
10.10- 11.50: tiokémia gyak.
12.10- 13.45: élettan

"E" csoportok: 10.05—11.40: élettan
12.10- 14.40: szövettan gyak.

"F" csoportok: 8.00- 9.40: idegen-nyelv
10.05-11.40: élettan
11.55-14.25: élettan gyak.

и csoportok: 10.05—11.40: élettan
12.10- 13.50: Mokémia gyak.
15.00-17.30: szövettan gyak.

1275/H.



PÉNTEK:

"A" csoportok: 8.00- 9.40:
10.00- 11.40:

"В" csoportok: 10.00-11.40:
12.10- 14.40:

"C" csoportok: 12.00-14.30:
15.30-18.00:

"D" csoportok': 10.00-11.40:
15.00- 17.30:

"E" csoportok: 8.СО- 9.40:
10.00- 11.40:
12.10- 13.00:
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"F" csoportok: 9.10-Ц.40:
12.10-13.00:

"G" csoportok: 9.ОО-Ц.30:
12.10-13.00:

Testnevelés 2 hetenként.

idegen nyelv 
anatómia gyak.

idegen nyelv 
szövettan gyak

élettan gyak. 
szövettan gyak

anatómia gyak. 
élettan gyak.

idegen nyelv 
testnevelés 
élettan gyak. 
előkészítő.

szövettan gyak 
élettan gyak. 
előkászitő

élettan gyak. 
élettan gyak. 
elckészitő

1275/Н
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"E" csoportok: 8.00- 9.40:
10.00- 10.45: 
11.10-12.45:
13.00- 14.40:

kcrbonctan gyak. 
bel gyógy ászát 
mikrobiológia 
idegen nyelv

"F" csoportok: 10.00-10.45:
11.10- 12.45:
15.00- 16.45:

"G" csoportok: 10.00-10.45:
11.10- 12.45:
13.00- 14.40:
15.45-17.30:

KEDD:

"A" csoportok: 8.50-10.50:
11.00-14.20:

"B" csoportok: 8.50-10.50:
11.05- 12.45:
13.05- 14.45:

"C" csoportok: 8.50-10.50:
11.10-12.50:
13.05- 14.45:

belgyógyászat 
mikrobiológia 
belgyógyászat gyak,

belgyógyászat 
mikrobiológia 
idegen nyelv 
marxizmus szem.

kórbonctan 
kórbonctan gyak.

kórbonctan 
sebészet gyak. 
idegen nyelv

kórbonctan 
mikrobiológia gyak. 
idegen nyelv

"D/l” csoport: 8.50-10.50: kórbonctan
11.10-12.55: belgyógyászat gyak

"D/2" csoport: 8.50-10.50: kcrbonctan
11.00-14.20: kórbonctan gyak.

1275/H
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"D/З1* csoport: 8.50-10.30: sebészet gyak.
10.50- 12.50: kórbonctan

"E" csoportok: 8.50-10.30: sebészet gyak.
10.50- 12.50: kórbonctan
13.05-14.45: mikrobiológia gyak

"P" csoportok: 9.00-10.40: kórbonctan gyak.
10.50- 12.50: kórbonctan

"G" csoportok: 9.00-10.40: kórbonctan gyak.
10.50- 12.50: kórbonctan
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SZERDA:

"A" csoportok: 8.30- 9.40: sebészet
10.00- 10.45: belgyógyászat
11.00- 12.35: marxizmus
13.00- 14.40: idegen nyelv

"B" csoportok: 8.30- 9.40: sebészet
10.00- 10.45: belgyógyászat*
11.00- 12.35: marxizmus
14.00- 15.40: marxizmus szem.

"C" csoportok: 8.30- 9.40: sebészet
10.00- 10.45: belgyógyászat
11.00- 12.35: marxizmus
13.00- 14.40: kórélettan gyak.

"Б/!" csoport: 8.30- 9.40: sebészet
10.00- 10.45: belgyógyászat
11.00- 12.35: marxizmus
13.00- 14.40: idegen nyelv

1275/H



"D/г" csoport:

"D/З" csoport:

"E" csoportok:

"Г” csoportok:

"G" csoportok:
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8.30- 9.40:
10.00- 10.45:
11.00- 12.35:
13.00- 14.40: 
15.45-17.30:

sebészet 
belgyógyászat 
marxizmus 
idegen nyelv 
marxizmus szem.

8.30- 9.40:
10.00- 10.45: 
11.15-12.50:
13.00- 14.40: 
15.35-17.15:

sebészet 
belgyógyászat 
kórélettan 
idegen nyelv 
belgyógyászat gyak.

8.30- 9.40:
10.00- 10.45: 
11.15-12.50:
15.00- 16.40:

sebé szét 
belgyó gyászát 
kórélettan 
kórélettan gyak.

8.00- 9.40: 
10.05-10.50: 
11.15-12.50: 
14.10-15.50: 
16/00-17.10:

kórbonctan gyak. 
belgyógyászat 
kórélettan 
sebészet gyak. 
sebészet

8.00- 9.40: 
10.05-10.50: 
11.15-12.50: 
14.10-15.50: 
16.00-17.10:

kórélettan gyak. 
belgyógyászat 
kórélettan 
sebészet gyak. 
sebészet

, fi1275/H
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CSÜTÖRTÖK:

"A" csoportok:

"E1 csoportok:

"C csoportok:

"d/ i" csoport:

"D/2" csoport:

"D/З" csoport:

"E" csoportok:

1275/H.

8.00- 8.45: kórélettan 
9.10-11.10: kórbonctan 
1.1.30-13.10: mikrobiológia gyak.

8.00- 8.45: kórélettan 
9.10-11.10: kórbonctan 
11.20~14.40: kórbonctan gyak.

8.00- 8.45: 
9.10-11.10: 

11.20-13.00: 
14.30-16.15:

kórélettan 
kórbonctan 
sebészet gyak. 
marxizmus szem.

8.00- 8.45: kórélettan 
9.10-11.10: kórbonctan 

11.20~13.00: sebészet gyak.

8.00- 8.45: kórélettan 
9.10-11.10: kórbonctan 

11.20-13.00: sebészet gyak.

3.00- 9.40:
10.00- 10.45:
11.00- 12.35: 
14.30-16.15:

kórbonctan gyak. 
kórélettan 
marxizmus 
marxizmus szem.

8.00- 9.40:
10.00- 10.45:
11.00- 12.35:
15.00- 16.45:

kórbonctan gyak.
kórélettan
marxizmus
belgyógyászat gyak.
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"F" csoportok: 8.00- S.40:

10.00- 10.45:
11.00- 12.35:
14.00- 15.40:

"G" csoportok: 8,00- 9.45:
10.00- 10.45:
11.00- 12.35:
15.00- 16.45:

PÉNTEK:

"A" csoportok: 8.30- 9.40:
10.00- 10.45:
11.10-12.45:
15.00- 16.45:

idegen nyelv 
kórélettan 
marxizmus 
mikrobiológia gyak .

mikrobiológia gyak.
kórélettan
marxizmus
belgyógyászat gyak

sebészet 
be lgyó gyászát 
mikrobiológia 
belgyógyászat gyak.

"B" csoportok: 8.30- 9.40: 
10.00-10.45: 
11.10-12.45: 
12.55-14.35:

sebes zet 
belgyógyászat 
mikrobiológia 
mikrobiológia gyak.

"C" csoportok: 8.30- 9.40:
10.00- 10.45: 
11.10-12.45:
15.00- 16.45:

sebészet 
belgyógyászat 
mikrobiológia 
belgyógyászat gyak.

"D/l" csoport: 8.30- 9.40:
10.00- 10.45: 
11.10-12.45:
15.00- 16.45:

sebészet 
belgyógyászat 
mikrobiológia 
mikrobiológia gyak.

1275/H
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"D/2" csoport: 8.30- 9.40: sebészet
10.00- 10.45: belgyógyászat
11.10- 12.45: mikrobiológia
15.00- 16.45: mikrobiológia gyäc.

"D/З" csoport: 8.30- 9*40: sebészet
10.00- 10.45: belgyógyászat
11.15- 13.15: kórbonctan
15.00- 16.45: mikrobiológia gyak.

"E" csoportok: 8.30- 9.40: sebészet
10.00- 10.45: belgyógyászat
11.15- 13.15: kórbonctan
15.00- 16.45: marxizmus szem.

"3?" csoportok: 8.00- 9.40: kórélettan gyak.
10.05- 10.50: belgyógyászat
11.15- 13.15: kórbonctan
15.10- 16.20: sebészet

"G" csoportok: 8.00- 9.40: kórbonctan gyak.
10.05- 10.50: belgyógyászat
11.15- 13.15: kórbonctan
15.10- 16.20: sebészet

А, В, C, D, E csoportok: I.sz. Sebészeti Klinika.
F, G " IV.sz. " - :"

А, В, C, Б/l, D/2 csoportok: II .sz .Kórbonctani Intézet. 
D/3, E, F, G " ,  I.sz. «
А, В, C, D, E csoportok: I.sz. Belgyógyászati Klinika. 

F, G »' IV.sz. " "
Marxizmus szeminárium a tanszék által megadott 
napokon. A, Diés F csoportok szemináriuma az elő
adás idejében.
1275/H.
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HÉTFŐ:

IV. évfolyam:

"A11 csoportok: 8.10- 9.50: szülészet gyak.
10.10- 10.55: gyógyszertan
11.10- 12.45: belgyógyászat 
13.00-14.40: gyógyszertan gyak.

"B" csoportok: 8.10- 9.50:
10.10- 10.55:
11.10- 12.45: 
12.55-14.35:

szülészet gyak. 
gyógyszertan 
belgyó gyászát 
sebészet gyak.

15.35-17.15: marxizmus szem.

"C" csoportok: 8.10- 9.50:
10.10- 10.55:
11.10- 12.45: 
12.55-14.35: 
15.35-17.15:

szülészet gyak. 
gyó gyszertan 
belgyógyászat 
sebészet gyak. 
orthopsedis gyak.

"D" csoportok: 3.10- 9.50: szülészet gyak.
10.10- 10.55: gyógyszertan
11.10- 12.45: belgyógyászat 
13.55-15.35: orthopaectia gyak.

"EM csoportok: 8.10- 9.50: szülészet gyak.
10.10- 10.55: gyógyszertan 
11.15x12.50: marxizmus 
15.00-17.30: belgyógyászat gy;ak

1275/H.
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"G” csoportok: 

KEDD:

uAn csoportok:

"B" csoportok:
* •*' , > ’■ / • " ..

"C" csoportok: 

"D" csoportok:

"F" csoportok:

1275/H.

.8,10- 9.50: szülészet gyak.
10.10- 10.55: gyógyszertan
11.15- 12,50: marxizmus
14.20-16.00: sebészet gyak.

8.10- 9.50: szülészet gyak.
10.10- 10.55:. gyógyszertan
11.15- 12.50: marxizmus 
15.00~17.30: belgyógyászat gyak.
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8.10- '9.45: sebészet
10.00- 10.45: gyógyszertan
11.10- 11.55: sebészeti mütéttan
12.15- 14.00: sebészet gyak.

8.10- 9.45: sebészet 
10.Ö0-1Ö.45': gyógyszertan
11.10- 11.55: sebészeti mütéttan
12.30-14.10: orthopaedia gyak.

8.10- 9.45: sebészet
,1Q.00-10.45: gyógyszertan
11.10- 11.55: sebészeti mütéttan 
12.50y14.30: idegen nyelv

8.Ío-'9.45: sebészet .
10.00- 10.45: gyógyszertan
11.1.0- 11.55: ‘ sebészeti mütéttan
12.15- 13.05,: bőrgyógyászat gyak.
14.20-16.00:' sebészeti műtét-

' tan gyak.
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"E" csoportok: 8.10-. 9.4o: 

. 10.00-10.45:
11.00-12.35:
12.50-13.40:

sebészet 
gyógyszertan 
belgyógyászat 
bőrgyógyászat gyak.

"S’" csoportok: 8.00- 9.35:
10.00- 10.45;
11.00- 12.35:
12.50-13.40:

sebészet
gyógyszertan
belgyógyászat
bőrgyógyászat gyak.

SZERDA:
"A" csoportok: 8.00- 9.35:

9.50-11.25:
11.45-12.30:
12.50-13.40:
14.40-17.10:

szülészet 
marxizmus 
belgyógyászat 
bőrgyógyászat gyak 
belgyógyászat gyak

"B" csoportok: 8.00- 9.35: 
9.50-11.25: 

11.45-12.30: 
14.50-16.30:

szülészet 
marxizmus 
belgyógyászat • 
sebészeti mütéttan 
gyak.

"G" csoportok: 8.00- 9.35:
9.50-11.25:

11.45-12.30:
12.50-13.40:
15.00-16.45:

szülészet 
marxizmus 
belgyógyászat 
bőrgyógyászat gyak 
gyógyszertan gyak.

"D" csoportok: 8.00- 9.35: szülészet
9.50-11.25: marxizmus

11.45-12.30: belgyógyászat
13.00-14.40: idegen nyelV 
16.00~17.40: marxizmus szem.

1275/Dné.



42 -
"E" csoportok: 8.00- 9.35: 

9.50-10.35: 
10.55-11.40:
11.50- 13.30:
14.50- 16.30:

szülészet
sebészeti mütéttan 
belgyógyászat 
sebészet gyak. 
orthopaedia gyak.

" jF" csoportok: 8.00- 9.35: 
9.50-10.35: 

10.44-11.40: 
11.50-13.30: 
14.30-17.00:

szülészet
sebészeti mütéttan 
belgyógyászat 
gyógyszertan gyak. 
belgyógyászat gyak.

"G" csoportok: 8.00- 9.35:
9.50-10.35:
10.55-11.40:
12.10-13.50:
16.45-18.25:

szülészet
sebészeti mütéttan 
belgyógyászat 
sebészet gyak. 
sebészeti mütéttan 
gyak.

CSÜTÖRTÖK:

"A” csoportok: 8.10- 9.45:
10.00- 10.45:
11.00- 12.35:
12.50- 14.30:
15.30-17.10:

"B" csoportok: 8.10- 9.45:
10.00- 10.45:
11.00- 12.35:
12.50- 13.40:
14.40-17.10:

sebészet 
gyógyszertan 
belgyógyászat 
idegen nyelv 
orthopaedia gyak.

sebészet 
gyógyszertan 
belgyógyászat 
bőrgyógyászat gyak. 
belgyógyászat gyak.

1275/Dné
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'C" csoportok: 8.10- 9.45: sebészet
10.00-10.45: gyógyszertan - 
11.00~12.35: belgyógyászat
12.55-14.35: sebészeti mütéttan 

gyak.
15.40-17.20: marxizmus szem.

"D" csoportok: 8.10- 9.45: 
10.00-10.45:

sebészet 
gyógyszertan

11.00-12.35: belgyógyászat
12.50-14.30: sebészet gyak.
15.40-17.20: gyógyszertan gyak.

"E" csoportok: 8.10- 9.45: sebészet 
. . - 10.00-10.45: gyógyszertan

11.00- 12.35: bőrgyógyászat
13.45-15.25: gyógyszertan gyak.

"F" csoportok: 8.00- 9.35: sebészet
10.00- 10.45: gyógyszertan
11.00- 12.35: bőrgyógyászat
12.50-14.30: marxizmus szem. 
15.20~17.00: sebészeti mütéttan

gyak.

"G" csoportok: 8.00- 9.35: sebészet
10.00- 10.45: gyógyszertan
11.00- 12.35: bőrgyógyászat
12.50-13.40: bőrgyógyászat gyak

"О/!","G/2" csoportok: 15.00-16.40: marxizmus
szem.

1275/Dné ■



PÉNTEK1
"A" csoportok: 8.00- 9.35: 

9.55-10.40:
11.00- 12.35:
13.00- 14.40:

szülészet 
orthopaedia 
Bőrgyógyászat 
sebészeti mütéttan 

gyak.

"B" csoportok: 8.00- 9.35: 
9.55-10.40: 

11.00-12.35: 
12.45-14.30: 
15.30-17.10:

szülészet 
orthopaedia 
Bőrgyógyászat 
gyógyszertan gyak. 
idegen nyelv

HQ" csoportok: 8.00- 9.35: 
9.55-10.40:
11.00- 12.35:
14.00- 16.30:

szülészet 
orthopaedia 
Bőrgyógyászat 
Belgyógyászat gyak

ид" csoportok: 8.00- 9.35: 
9.55-10.40:
11.00- 12.35:
14.00- 16.30:

szülészet 
orthopaedia 
Bőrgyógyászat 
Belgyógyászat gyak

"E" csoportok: 8.00- 9.35: 
9.55-10.40: 
10.55-12.30: 
12.45-13.35: 
15.00-16.40:

szülészet 
orthopaedia 
Belgyógyászat 
Bőrgyógyászat gyak 
sebészeti mütéttan 

gyak.
при csoportok: 8.00- 9.35: 

9.55-10.40: 
10.55-12.30: 
12.45-14.25: 
15.25-17.05:

szülészet 
orthopaedia 
Belgyógyászat 
idegen nyelv 
orthopaedia gyak.

1275/Dné
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"G" csoportok: 8.00- 9.35: szülészet 
. . . 9.55-10.40: orthopaedia

10.55-12.30: belgyógyászat
12.45-14.25: idegen nyelv
15.25-17.05: gyógyszertan gyak.

Belgyógyászat: II.sz.Belgyógyászati Klinika.
A, B, C, D, E.csoportok: II.sz.Sebészeti Klinika.

í, G « .III.ez. " "
Marxizmus.szeminárium a tanszék által megadott 
"napokon.
Szemináriumi héten nincs előadás.
Az А/l, A/В, А/з , valamint az E/l, E/2, Е/З és 
g/з csoportok szemináriuma az előadás idején.
А, В, C, D csoportok: Ij3Z. Női Klinika.

E, Г, G " .II.sz. " "

V. évfolyam:

HÉTFŐ:

"A" csoportok: 7.00- 7.45:
8.00- 8.50:
9.05- 9.50:

10.15- 11.50:
12.15- 13.55:
15.10-16.50:

7.00- 7.45:
8.00- 8.50:
9.05- 9.50:

10.15- 11.50:
12.00-13.40:

"B" csoportok:

1275/Dné.

igazságügyi orvostan 
neurológia gyak. 
neurológia 
belgyógyászat 
fogászat gyak. 
belgyógyászat gyak.

igazságügyi orvostan 
urológia gyak. 
neurológia 
belgyógyászat 
belgyógyászat gyak.
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"D"

'►С"

KEDD:

"А"

"В"

csoportok: 9.05- 9.50:
10.15- 11.50:
12.15- 13.50: 
15.00-17.45:

szemészet 
Belgyógyászat 
elmekórtan 
közegészségtan 

gyak.

csoportok: 7.45- 8.35:

* 9.00- 9.45:
10.15- 11.50:
12.15- 13.50: 
15.00-16.40:

igazságügyi orvos- 
tan gyak. 

szemészet 
belgyógyászat 
elmekórtan 
tüdőgyógyászat

gyak.

csoportok: 8.00- 8.50:
9.00- 9.45:

10.20- 11.05: 
11.30-12.15:
12.20- 13.10: 
13*.30-14.45:

urológia gyak.
gyermekgyógyászat
belgyógyászat
neurológia
neurológia gyak.
közegészségtan

csoportok: 7.45- 8.35:

9.00- 9.45:
10.20- 11.05:
11.30- 12.15:
12.20- 13.10:
13.30- 14.45:

igazságügyi or
vostan gyak. 

gyermekgyógyászat 
belgyógyászat 
neurológia 
neurológia gyak. 
közegészsegtan

1275/Dné
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8.00- ‘8.45:

*■ 9.05- 9.50:
10.20-11.05:
11.25-13.05:
13.30-14.45:

' ’ • •’
"С/З", "C/4" csoportok:

8.00- ‘8.45:

"C/l", "C/2" csoportok:

9.05- 9.50:
10.20- 11.05:
11.35- 13.15:
13.30- 14.45:, '*

\ - * 
"D/l", "D/2n csoportok:

■ • 8.00-8.45:
9.05- 9.50:

10.20- 11.05:
11.35- 13.15:
13.30- 14.45:

“Б/З", "D/4m csoportok:
8.00- 8.45:

9.007 9.50:
10.20- 11.05:
11.35- 13.15:

' 13.30-14.45:

igazságügyi or
vostan gyak. 

gyermekgyógyászát 
belgyógyászat 
szemészet gyak. 
közegészségtan

igazságügyi or- 
vostan gyak. 

gyermekgyógyászat 
belgyógyászat 
fogászat gyak. 
közegészségtan

igazságügyi orvostan 
gyermekgyógyászat 
belgyógyászat 
szemészet gyak. 
közegészségtan

igazságügyi or
vostan

gyermekgyógyászat 
belgyógyászat 
fogászat gyak. 
közegészségtan

1275/Dné.
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SZERDA:

"A" csoportok:

"В" csoportok:

"C" csoportok:

"I" csoportok:

1275/Dné.

7.00- 7.45:
8.00- 8.50:

9.10- 9.55:
10.10- 10.55:
11.10- 12.50:

•13.10-13.55:
7.00- 7.45:
8.00- 8.50:
9.10- 9.55:
10.10- 10.55:
11.10- 12.50:
13.10- 13.55:
8.00- 8.45:
9.10- 9.55:
10.10- 10.55:
11.15- 12.55:

13.10- 13.55:
15.00- 16.40:
8.10- 8.55:
9.10- 9.55:
10.10- 10.55:
11.15- 12.55:

13.10- 13.55:
15.00- 16.40:

igazságügyi orvos
tani demonstráció 
igazságügyi orvos
tani gyak. 
közegészségtan 
fogászat
gyermekgyógyászát 
gyak.
tüdőgyógyászat

igazságügyi orvos
tani demonstráció 
urológia gyak. 
közegészségtan 
fogászat
gyermekgyógyászat
gyak.
tüdőgyógyászat

szemészet
közegészségtan
fogászat
gyermekgyógyászat
gyak.
tüdőgyógyászat 
tüdőgyógyászat gyak

szemészet
közegészságtan
fogászat
gyermekgyógyászat
gyak.
tüdőgyógyászat 
belgyógyászat gyak.



CSÜTÖRTÖK:

"A" csoportok:

"Б" csoportok:

"C" csoportok:

"D" csoportok:

PÉRTEK:
»

'»A'» csoportok:

%
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8.00- 8.45:
9.00- 9.45: 

10.15-11.50: 
12.10-14.55:

neurológia 
gyermekgyógyászat 
belgyógyászat 
közegászségtan gyak.

8.00- 8.45:
9.00- 9.45: 

10.15-11.50: 
12,20~14.00: 
15.00-16.40:

neurológia 
gyermekgyógyászat 
belgyógyászat 
fogászat gyak. 
tüdőgyógyászat gyak.

7.45- 8.35:

9.00- 9.45:
10.15- 11.50:
12.15- 13.00: 
13.05-14.45:

igazságügyi orvostan 
gyak.
gyermekgyógyászat 
belgyógyászat 
elmekórtan 
elmekórtan gyak.

9.00- 9.45:
10.15- 11.50:
12.15- 13.00: 
14.45-17.30:

gyermekgyógyászat 
belgyógyászat 
elmekórtan 
közegészségtan gyak.

8.00- 8.50: 
9.05- 9.50: 

10.10-10.55: 
11.20-12.05: 
14.30-16.15:

urológia gyak. 
gyermekgyógyászat 
közegészségtan 
urológia
tüdőgyógyászat gyak.

1275/Dné.
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"В” csoportok: 8.00- 8.50:
9.05- 9.50:

10.10- 10.55:
11.20-12.05:
13.30-16.15:

"C/l","C/2" csoportok:
7.00- 7.45:

8.00- 8.45:
9.10- 9.55:

10.10- 10.55:
11.10- 12.50:
15.00- 16.40:

"С/З","C/4" csoportok:
7.00- 7.45:

8.00- 8.45:
9.10- 9.55:
10.10- 10.55:
11.15-13.00:
15.00- 16.40:

"D/l","D/2" csoportok:
7.00- 7.45:

8.00- 8.45:
9.10- 9.55:

10.10- 10.55:
11.10- 12.50:
13.50-15.30:

neurológia gyak. 
gyermekgyógyászat 
közegészségtan 
urológia
közegészségtan gyak

igazságügyi orvos
tani demonstráció 
szemészet 
gyermekgyógyászat 
közegészségtan 
fogászat gyak. 
belgyógyászat gyak.

igazságügyi orvos
tani demonstráció 
szemészet 
gyermekgyógyászat 
közegészségtan 
szemészet gyak. 
belgyógyászat gyak.

igazságügyi orvos
tani demonstráció 
szemészet 
gyermekgyógyászat 
közegészségtan 
fogászat gyak. 
elmekórtan gyak.

1275/Dné
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"D/З, "D/4" csoportok:

7.00- 7.
8.00- 8. 
9.10- 9.
10-10-10.
11.10-12.
13.50-15.

: igazságügyi orvos 
tan demonstráció 

: szemészet 
: gyermekgyógyászat 
: közegászségtan 
: szemészet gyak.
: elmekórtan gyak.

‘

45
45
55
55
50
30

1275/Dné
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NÉMET HALLGATÓK RÉSZLETES 'TANRENDJE 

/Kötelező tantárgyak/

- 52 -

I. évfolyam:

HÉTFŐ:

"K" csoportok:

"L/l" csoport:

mL/2" és "L/3" 
csoport:

9.00- 9.45:
10.00-11.45:
12.15-14.00:

9.00- 9.45:
10.15-12.00:

9.00“ 9.45:
10.15-12.00:

anatómia 
Mologia gyak 
fizika gyak.

anatómia
testnevelés

anatómia
testnevelés

•*M" csoportok: 9.00- 9.45: anatómia
10.15- 12.00: fizika gyak.
12.15- 14.00: magyar nyelv.

1275/öné /



KEDD:

"К" csoportok:

53 /

"L/l" csoport:

"L/2" és HL/3" 
csoport:

"M" csoportok:

3.00- 9.35:
9.40-11.20:

12.00- 12.45:
15.00- 16.35:

8.00- 9.35:
9.40-11.20:

12.00- 12.45:
15.00- 16.35:

8.00- 9.35:
9.45-11.30:
12.00- 12.45:
15.00- 16.35:
17.15-19.00:

8.00- 9.35:
9.55-11.35:
12.00- 12.45:
15.00- 16.35:

anatómia 
anatómia gyak 
marxizmus 
kémia

anatómia 
anatómia gyak 
marxizmus 
kémia

anatómia 
magyar nyelv 
marxizmus 
kémia
biológia gyak

anatómia
testnevelés
marxizmus
kémia

1275/Dná.
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"К" csoportok: 8.СО- 9.40: magyar nyelv

10.00- 11.40: testnevelés
12.00- 13 J35: biológia
16.30- 19.00: anatómia gyak.

ML/l" csoport: 10.00-11.40: magyar nyelv 
12.00~13.35: biológia
16.30- 19.00: anatómia gyak.

"L/2" és "L/3" 
csoport:

9.45- 11.25: anatómia gyak.
12.00- 13.35: biológia

"M" csoportok: 8.00- 9.40: biológia gyak.
9.45- 11.25: anatómia gyak.

12.00- 13.35: biológia

CSÜTÖRTÖK:

"K" - "L" és "M" csoportok:

8.00- 9.35: fizika
10.00- 11.35: marxizmus
15.00- 16.35: kémia

1275/Dné.
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PÉNTEK:

"К" csoportok: 15.00-18.20: kémia gyak.

"L" csoportok: 8.15-10.10: fizika gyak.
11.10-14.30: kémja gyak.

"L/2" és "L/3"
csoportok: 16.30-19.00: anatómia gyak

"M" csoportok: 7.30-10.50: kémia gyak.
16.30-19.00: anatómia gyak

1275/D né.
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л» i?5. Дею kötelező tantárgyak 

I.-V. évfolyam

A magyar orvostudomány rendszeres története. Heti 
2 óra. 1.32. Női Klinika tantermében.

Dr.GORTVAY GYÖRGY rab. előadó.

Tál: hatott fedezetek a paleopatholcgia és orvos
tör énelem köréből. Heti 2 óra. I.sz. Sebészeti 
Klinika tantermében.

Dr.REGÖLY-MÉREI GYULA mb. előadó.

Fakultativ nyelvoktatás. Heti 2 óra. Később meg“ 
határozandó helyen.

Dr.TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.

II.-V. évfolyam

Sugárzások fizikája. Heti 2 óra. Az Orvosi Fizi
kai Intézet előadótermében.

Dr.TARJÁN IMRE egyetemi tanár.

Klinikai biokémia fizikai kémiai módszerei. Heti 
2 óra. Mikromorfológiai osztály /VIII., Puskin-u. 
Il/l3. F. épület./

Dr.GUBA FERENC egyetemi docens.

Az előadások később meghatározandó időben 
tartatnak.

1275-Dné
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Kísérleti táplálkozás tudomány. Heti 1 óra. Kór
élettani Intézet könyvtárában.

Dr.SÓS JÓZSEF egyetemi tanár.

A vesefiziológia aktuális problémái. Heti 1 óra. 
Élettani Intézetben.

Dr.BÁLINT PÉTER egyetemi tanár.

Alkalmazott élettan. Heti 1 óra. Kórélettani 
Intézet.

Dr.LUDÁNY GYÖRGY egyetemi docens.

III. évfolyam

III.-V. évfolyam

Szájbetegségek. Heti 1 óra. Fogászati Klinikán. 
Dr.SUGÁR LÁSZLÓ egyetemi docens.

A kórszövettan .jelentősége a klinikai gyakorlat
ban. Heti 1 óra. II.sz. Kórbonctani Intézetben.

Dr.JELLINEK HARRY egyetemi docens.

Sportegészségtan és sportorvosi vizsgálatok.
Heti 2 óra. Testnevelési Főiskolán Д Н . ,  Alko- 
tás-ut 44./.

Dr.KERESZTHY ALFONZ mb. előadó.

1275/Dné.
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Rédioaktiv izotopok diagnosztikai és therapiás 
felhasználása. Heti 1 era. I.sz. Sebészeti klini
ka Röntgenosztályán.

Dr.ZSEBÓK ZOLTÁN egyetemi docens.

Műtéti előkészítés és utókezelés. Heti 1 óra.
I.sz. Sebészeti Klinikán.

Dr.EGEDY ELEMÉR egyetemi docens.

Belgyógyászati röntgendiagnosztika. Heti 1 era. 
Röntgen Klinikán.

Dr.GIMES BÉLA egyetemi docens.

Mozgásszervi betegségek balneo- és fizikothera- 
piá.ja. Heti 2 óra. Gellért Gyógyfürdőben.

Dr.CHATEL ANDOR mb. előadó.

A magasabbrendü idegtevákenység pharmakológiá.ja. 
Heti 1 óra. Gyógyszertani Intézetben.

Dr.KNOLL JÓZSEF egyetemi docens.

Hypophysis-, mellékveserendszer fiziológiája, kór
élettana. Heti 1 óra. János kórházban.

Dr.GÓTH ENDRE mb. előadó.

Bőrgyógyászati therápia különös tekintettel a 
fizikális eljárásokra. Heti 1 óra. Bőrgyógyásza
ti klinikán.

Dr.THOROCZKAY MIKLÓS egyetemi docens.

IV.-V. évfolyam

1275/Dné.
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V. évfolyam

Iskolaegészségügy. Heti 2 óra. Közegészségtani 
Intézetben.

Dr.MELLY JÓZSEF egyetemi tanár.

Szembetegse^elc összefüggése a szervezet egyéb 
betegségeivel. Heti 2 éra. Péterffy Sándor-utcai 
kórház /XIV. kapu/ Szemészeti Osztályán.

Dr.HORAY GUSZTÁV egyetemi tanár.

Congenitalis vitiumok. Heti 1 óra. II.sz. Gyer
mekklinikán.

Dr.FONÓ RENÉE egyetemi docens.

Az agy- és gerincvelő daganatok sebészete. Heti 
2 óra. Országos Idegsebészeti Tudományos Inté
zetben. /XIV., Amerikai-ut 57./.

Dr.ZOLTÁN LÁSZLÓ mb. előadó.

Kommunális hygiene. Heti 1 óra. Országos Köz
egészségügy i Intézet Nagyvárad-téri előadóter
mében.

Dr.BAKÁCS TIBOR mb. előadó.

Foglalkozási mérgezések és betegségek. Heti 1 óra. 
Országos Közegészségügyi Intézet Nagyvárad-téri 
előadótermében.

Dr.TÍMÁR MIKLÓS mb. előadó.

1275/Dné.4



Táplálkozástudománv és diaetetika. Heti 1 óra. 
Országos Közegészségügyi Intézet Nagyvárad-téri 
e1óadótérméten.

Dr. TARÓ í 1ST RÓBERT тЪ. előadó .

Fogpótlástan. Fóti 1 óra. Fogászati Klinikán.
Dr.MOLNÁR LÁSZLÓ egyetemi docens.

Arc- és állcsontsebészet. Heti 1 óra. Fogászati 
Klinikán.

Dr.SKALOUD FERENC egyetemi docens.

Fogeltávolitás és érzéstelenités. Heti 1 óra. 
Fogászati Klinikán.

Dr.SZOKOLÓCZY-SYLLABA BÉLA egyetemi docens.

Aphasia, alexia, apraxia. Heti 1 óra. Neurológiai 
Klinikán.

Dr.SIMONYI GUSZTÁT egyetemi docens.

Functionalis idegsehészet. Heti 1 óra. Országos 
Idegsebészeti Tudományos Intézetben.

Dr.GÁTAY GYÖRGY mb. előadó.

- 60 -
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в/ FOGORVOSI KAR
1. A fogorvosképzés tanterve és vizsgarendje 

az 1959/60-as tanév II. félévében

I. évfolyam:

Tantárgyak: Heti óraszám: Vizsgaforma:

Orvosi fizika
elmélet: gyakorlat 

2 ' 2 szigorlat
Orvosi kémia 4 4 szigorlat
Orvosi biológia 2 2 szigorlat
Anatómia 3 4 -
Szövet- és fejlő

déstan 3 2 szigorlat
Filozófia 3 kollokvium
Orosz nyelv 2 -
Testnevelés 1

Latin nyelv heti

17 17

1 órában azok számára, akik a
középiskolában la 

Tantárgyak:

.tint nem tanultak.

II. évfolyam:
Heti óraszám: Vizsgaforma

Élettan
elmélet: gyakorlat:

4 4 szigorlat
Biokémia 2 1 szigorlat
Mikrobiológia.és parazitoiogia 3 3 szigorlat
Ódontoteehnologia 1 5 szigorlat

1275/Dné.
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Konzerváló fogászati
propedeutika 2 4 kollokvium

Orosz nyelv . ~ % 2 kollokvium
Testnevelés 1 -

12 20

III. évfolyam:

Tantárgyak: Heti óraszám: Vizsgaforma:
elmélet: gyakorlat:

Kórélettan 3 2 szigorlat
Kórbonctan 3 2 szigorlat
Gyógyszer- és méreg

tan 3' 1 szigorlat
Belgyógyászat 3 1 -
Fogászati pathológia 2 - kollokvium
Konzerváló fogászat 1 3 -
Erzéstelenités és 
fogászati sebészet

1
1 3 _

Fogászati röntgen 1 2 kollokvium
F'ogpótlástan 2 4 -
Politikai gazdaság

tan 2 _ kollokvium
Idegen nyelv - 2 -

21 20

Négy heti kórházi gyakorlat /belgyógyászat/.

Orosz nyelvből a II. évfolyam végéig, utóvizsga 
időszak előtt köteles a hallgató kollokválni.

1275/D né.
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IV. évfolyam:

Tantárgyak: Heti óraszám: Vizsgái #-ша:
elmélet : gyakorlat:

Sebészet
Belgyógyászat /fertőző

2 1 szigorlat

betegségek/ 2 1 szigorlat
Konzerváló fogászat - 4 -

Fogászati sebészét 1 3 szigorlat
Fogpótlástan 2 4
Gyermekfogászat 
Pa.rodontológia- száj-

1 1 szigorlat

betegségek 2 4 kollokvium
TápIáikozástan 1 - kollokvium
Orthodontia 2 2 -
Tudományos szocializmus 
Idegen nyelv

2 - kollokvium

15
2

22
kollokvium

Négy heti kórházi gyakorlat /szájsebészet és 
fogászat/.

**
A hallgatott második idegennyelvből a IV. év
folyam végéig, az utóvizsga időszak előtt, kö
teles a hallgató kollokválni.

1275/Dné.
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V. évfolyam:

Tantárgyak:
%

Heti óraszám: Vizsgaforma: 
elmélet: gyakorlat:

Közegészségtan- es
járványtan 2 - -

Egészségügyi szervezés 1 - -
Szájsebészet és trauma

tológia 2 3 szigorlat
Konzerváló fogászat - 8 szigorlat
Kogpótlástan 2 4 szigorlat
Parodontológia-száj- 

betegségek 1 3 szigorlat
Orthodontia 2 4 szigorlat
Klinikai fogászat 2 - -
Szülészet 2 - -

Államvizsga: 1.

14 22

igazságügyi fogorvostan,
2. közegé szségtan- járványtan
3,
4,
5,

egeszsegugyi szervezés, 
klinikai fogászat, 
filozófia.

1275/Dné
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2. Kötelező tantárgyak 

I. évfolyam:

Orvosi fizika. Elmélet: heti 2 óra. Élettani 
Intézet tantermében. Gyakorlat: heti 2 óra.

TURCHÁNYI GYÖRGY mb. előadó.

Orvosi kémia. Elmélet: heti 4 óra. Eötvös Ló~ 
ránd Tudományegyetem ,1Ságvári,l-termében. Gya
korlat: heti 4 óra.

Dr.STRAUB F. BRUÍTÓ egyetemi tanár.

Orvosi biológia. Elmélet: heti 2 óra. Szövet- és 
Fejlődéstani Intézet tantermében. Gyakorlat: he
ti 2 óra.

Dr.KISZELY GYÖRGY egyetemi docens.

Anatómia. Elmélet: heti 3 óra. Anatómiai Intézet 
tantermében. Gyakorlat: heti 4 óra.

Dr.'DONÁTH TIBOR egyetemi docens.

Szövet- és fejlődéstan. Elmélet: heti 3 óra. Szö
vet- és Fejlődéstani Intézet tantermében. Gyakor
lat: heti 2 óra.

Dr.AROS BÉLA mb. előadó.

Filozófia. Előadás: heti 3 óra. Szeminárium: há
romhetenként 3 óra. Később meghatározandó helyen.

MÉSZ LÁSZLÓ egyetemi docens.
1275/D né.
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Orosz nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó 
helyen.

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 tanultak latin nyelvet. Ké
sőbb meghatározandó helyen és időben.

Dr.TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.

II. évfolyam:

Élettan. Elmélet: heti 4 óra. Élettani Intézet 
tantermében.- Gyakorlat: heti 4 óra.

DR.BÁLINT PÉTER egyetemi tanár.

’* Biokémia. Elmélet: heti 2 óra. Élettani Intézet 
tantermében. Gyakorlat: heti 1 óra.

Dr.SZÉKESSY VILMOSNÉ egyetemi tanár.

Mikrobiológia és parazitológia. Elmélet: heti 3 
óra. Kórélettani Intézet tantermében. Gyakorlat: 
heti 3 óra.

Dr.FÜZI MIKLÓS egyetemi docens.

1275/Dné.
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Br.FÖLBVÁRI IMRE egyetemi docens.

Konzerváló fogászati nronedeutika. Elmélet: he
ti 2 óra. Konzerváló Fogászati Klinika tanter
mében. Gyakorlat: heti 4 óra.

Br.ZÁRAY ERVIN egyetemi docens.

Orosz nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó 
helyen.

Dr.TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.

Testnevelés. Heti 1 óra.
FARKAS PÁL testnevelő tanár.

Ódont otechnológia. Elmélet: heti 1 óra. F'ogpót-
lástani Klinika tantermében. Gyakorlat: heti 5
óra.

III. évfolyam:

Kórélettan. Elmélet: heti 3 óra. Kórélettani In
tézet tantermében. Gyakorlat: heti 2 óra.

Br.KEMÉNY TIBOR mb. előadó.

Kórbonctan. Elmélet: heti 3 éra. I.sz. Kórbonc
tani és Kisérleti Rákkutató Intézet tantermében. 
Gyakorlat: heti 2 óra.

Br.BALÓ JÓZSEF egyetemi tanár.

1275/Dné.
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Dr.KNOLL JÓZSEF egyetemi docens.

Belgyógyászat. Elmélet: heti 3 óra. III.sz. Bel
gyógyászati Klinika tantermében. Gyakorlat: heti 
1 óra.

Dr.SZŐKE ANTAL egyetemi docens.

Fogászati pathológia. Elmélet: heti 2 óra. Száj- 
sebészeti Klinika tantermében.

Dr.BOROS SÁNDOR egyetemi docens.

Konzerváló fogászat. Elmélet: heti 1 óra. Kon
zerváló Fogászati Klinika tantermében. Gyakorlat 
heti 3 óra.

Dr.ZARAY ERVIN egyetemi docens.

Érzéstelenítés és fogászati sebészet. Elmélet: 
heti 1 óra. Szájsebészeti Klinika tantermében. 
Gyakorlat: heti 3 óra.

Dr.SZ OKOLÓ C ZY SYLLABA BÉLA egyetemi
docens.

Fogászati röntgenológia. Elmélet: heti 1 óra. 
Konzerváló Fogászati Klinika tantermében. Gya
korlat: heti 2 óra.

Gyógyszer- és méréstan. Elmélet: heti 3 óra.
Gyógyszertani Intézet tantermében. Gyakorlat: he
ti 1 óra.

Dr.FERENCZY KÁROLY egyetemi docens.

127ö/Dné
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Dr.MOLNÁR LÁSZLÓ egyetemi docens.

Politikai gazdaságtan. Heti 2 óra. Később meg
határozandó helyen.

MÉSZ LÁSZLÓ egyetemi docens.

Idegen nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó 
helyen.

Dr.TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.

Fogpótlástan. Elmélet: heti 2 óra. Fogpótlás-
tani Klinika tantermében. Gyakorlat: heti 4
óra. .

IV. évfolyam:

Általános sebészet. Elmélet: heti 2 óra. II.sz. 
Sebészeti Klinika tantermében. Gyakorlat: heti 
1 óra.

Dr.HORANYI JÁNOS egyetemi docens.

Belgyógyászat /fertőző betegségek/. Elmélet: he
ti 2 óra. III.sz. Belgyógyászati Klinika tanter
mében. Gyakorlat: heti 1 óra.

Dr.SZÓKE ANTAL egyetemi docens.

Konzerváló fogászat. Gyakorlat: heti 4 óra.
Dr.ZARAY ERVIN egyetemi docens.

1275/Dné.
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Dr.SZOKOLÓCZY SYLLABA BÉLA egyetemi
docens.

Fogpótlástan. Elmélet: heti 2 óra. Szájsebészeti 
Klinika tantermében. Gyakorlat: heti 4 óra.

Dr.MOLNÁR LÁSZLÓ egyetemi docens.

Gyermeki1 ogászat. Elmélet: heti 1 óra. Konzerváló 
Fogászati Klinika tantermében. Gyakorlat: heti 
1 óra.

Dr.TÓTH PÁL egyetemi docens.

Parodontológia-száлbetegségek. Elmélet: heti 2 
óra. Szájsebészeti Klinika tantermében. Gyakor
lat :. heti 4 óra.

Dr.SUGÁR LÁSZLÓ egyetemi docens.

Táplálkozástan. Elmélet: heti 1 óra. Szájsebé
szeti Klinika tantermében.

Dr.FEKETE LÁSZLÓ mb „.előadó.

Orthodontia. Elmélet: heti 2 óra. Gyermekfogá
szati és Fogszabályozási Klinika tantermében. 
Gyakorlat: heti 2 óra.

Dr.NAGY LÁSZLÓ egyetemi docens.

Tudományos szocializmus. Heti 2 óra.
MÉSZ LÁSZLÓ egyetemi docens.

Jogászati sebészet. Elmélet: heti 1 óra. Száj
sebészeti Klinika tantermében. Gyakorlat heti
3 óra.

1275/Dné.
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Idegen nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó 
helyen.

Dr.TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.

V. évfolyam:

Közegészságtan ás .járványtan. Elmélet: heti 2 
óra. I.sz. Kórbonctani és Kisérleti Rákkutató 
Intézet fogászati tantermében.

Dr.MOLNÁR VILMOS egyetemi docens.

Egészségügyi szervezés. Elmélet: heti 1 óra. I.sz. 
Kórbonctani és Kisérleti Rákkutató Intézet fogásza
ti tantermében.

Dr.BÉKY JÓZSEF mb. előadó.

Szájsebészet ás traumatológia. Elmélet: heti 2 
óra. Szájsebészeti Klinika tantermében. Gyakor
lat: heti 3 óra.

Dr.SKALOUD FERENC egyetemi docens.

Konzerváló fogászat. Gyakorlat: heti 8 óra.
Dr.ZÁRAY ERVIN egyetemi docens.

Fogpótlástan. Elmélet: heti 2 óra. Szájsebészeti 
Klinika tantermében. Gyakorlat: heti 4 огат

Dr.MOLNÁR LÁSZLÓ egyetemi docens.

1275/Dné.
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Parodontológda-szájbetegségek. Elmélet: heti 1 
óra. Szájsebészeti Klinika tantermében. Gyakorlat 
heti 3 óra.

Dr.SUGÁR LÁSZLÓ egyetemi docens.

Orthodontia. Elmélet: heti 2 óra. Gyermekfogásza
ti és Eo'gsza'bályozási Klinika tantermében. Gyakor 
lat: heti 4 óra.

Dr.NAGY LÁSZLÓ egyetemi docens.

Klinikai fogászat. Elmélet: heti 2 óra. Szájsebé
szeti Klinika tantermében.

Dr.BALOGH KÁROLY egyetemi tanár.

Szülészet. Elmélet: heti 2 óra. I.sz. Kői Klini
ka tantermében.

Dr.HORTOBÁGYI BÉLA mb. előadó.

1275/Dné. *
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Részletes tanrend. 

/Kötelező tantárgyak/

I. évfolyam

HÉTFŐ:
"G" csoportok: 10.10-11.45:

12.15-13.50:
15.00-16.40:

kémia 
anatómia 
fizika gyak.

"H" csoportok: 10.10-11.45:
12.15-13.50:
16.45-18.25:

kémia 
anatómia 
"biológia gyak.

"J" csoportok: 8.00- 9.40: 
10.10-11.45: 
12.15-13.50: 
15.00-17.30:

testnevelés 
kémia 
anatómia 
marxizmus szem

KEDD:
*»G" csoportok: 9.30-11.15:

11.45- 12.30:
12.45- 14.20: 
15.20-17.00:

idegen nyelv 
anatómia 
filozófia 
biológia gyak.

"H" csoportok: 9.30-11.15:
11.45- 12.30:
12.45- 14.20: 
15.20-18.40:

testnevelés 
anatómia 
filozófia 
kémia gyak.

1275/Dné
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"J" csoportok: 7.50-11.10: kémia gyak.
11.45- 12.30: anatómia
12.45- 14.20: filozófia

SZERDA:
"G" csoportok: 8.00- 9.35: szövettan 

10.10-11.45: kémia 
12.15-13.55: anatómia gyak. 
16.40-18.20: szövettan gyak.

"H" csoportok: 8.00- 9.35: szövettan 
10.10-11.45: kémia 
12.15-13.55: anatómia gyak. 
14.55-16.35: szövettan gyak.

"J" csoportok: 8.00- 9.35: szövettan 
10.10-11.45: kémia 
12.15-13.55: anatómia gyak.

CSÜTÖRTÖK:
" G" csoportok: 8.10- 9.45: biológia

10.00- 11.45: testnevelés
15.00- 17.30: marxizmus szem.

"H" csoportok: 8.10- 9.45: biológia
10.15- 12.00: fizika gyak.
12.15- 14.00: idegen nyelv 
15.00-17.30: marxizmus szem.

"J" csoportok: 8.10- 9.45: biológia 
10.05-11.45: idegen nyelv

1275/Dné.
•
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PÉNTEK:

"Gr" csoportok:

"H" csoportok:

"J" csoportok:

SZOMBAT:
"Gr" csoportok:
"J" csoportok: 

Megjegyzés:

8.00- 9.35: fizika
10.05- 11.50: anatómia gyak.
12.00- 12,45: szövettan

3.00- 9.35: fizika
10.05- 11.50: anatómia
12.00- 12.45: szövettan

8.00- 9.35: fizika
10.05- 11.50: anatómia
12.00- 12.45: szövettan 
14.00~15.40: fizika gyak.

8.00- 11.20: kémia gyak.

8.00- 9.40: biológia gyak. 
9.50-11.30: szövettan gyak.

Testnevelés: kéthetenként; férfi- és nőhalIgá
tok felváltva.

Marxizmus szeminárium: a tanszék által megadott
. napokon, háromheténként.

1275/Dné
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HÉTFŐ:

II. évfolyam:

"Н/l" és "Н/2" csoportok:
9.10-11.40: élettan gyak.

12.05-13.40: élettan
15.00-16.45: biokémia gyak.

"Н/З" és "Н/4" csoportok:

KEDD:

7.30-11.40: odontotechnológia
gy e

12.05-13.40: élettan 
15.00-16.45: biokémia gyak.

"Н/l" és "Н/2" csoportok:
9.20-13.30: odontotechnológia 

gyak.
13.45-14.30: odontotechnológia 

"Н/З" és "Н/4" csoportok:

SZERDA:

o.00-10.30: mikrobiológia 
gyak.

10.50-13.20: élettan gyak. 
13.45-14.30: odontotechnológia

"Н/l" és "Н/2" csoportok:

1275/Dné.
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SZERDA:
пН/1" és "Н/2" csoportok:

10.10- 11.45:
12.05- 12.50:

13.10- 13.55:
16.50-18.00:

"Н/З" és "Н/4" csoportok:
8.00- 9.45:
10.10- 11.45:
12.05- 12.50:

13.10- 13.55:

CSÜTÖRTÖK:
"Н/l" és "Н/2" csoportok:

8.00- 9.45:

10.05- 11.40:
12.00- 13.35:
14.45-16.30:

"Н/З" és "Н/4" csoportok:
10.05- 11.40:
12.00- 13.35:

biokémia 
konzerváló fogá
szati propedeutika 
mikrobiológia 
mikrobiológia gyak.

idegen nyelv 
biokémia
konzerváló fogásza
ti propedeutika 
mikrobiológia

konzerváló fogásza
ti propedeutika 
gyak. 
élettan 
mikrobiológia 
idegen nyelv

élettan
mikrobiológia

1275/Dné
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PÉNTEK:
"Н/l" és "Н/2" csoportok:

10.30-11.50: mikrobiológia gyak.
12.10-13.00: élettan gyak. elő

készítő
13.35-14.20: konzerváló fogásza- 

. ti propedeutika

"Н/З" és "Н/4" csoportok:
10.10- 11.50: konzerváló fogásza

ti propedeutika gyak.
12.10- 13.00: élettan gyak. előké

szítő
13.35-14.20: konzerváló fogászati 

propedeutika

SZOMBAT:
"Н/l" és "Н/2" csoportok:

10.15- Ц.55: testnevelés

"Н/З" és "Н/4" csoportok:
8.00- 9.45: konzerváló fogászati 

propedeutika gyak.
10.15- 11.55: testnevelés

Megjegyzés:
Testnevelés: kéthetenként; férfi és nő

hallgatók felváltva.
Biokémia gyakorlat kéthetenként 2 óra.

Első héten н/l és H/2 kezd.
1275/Dné.
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III. évfolyam:

HÉTFŐ:
H/l csoport: 7.35- 8.20:

9.15-11.45: 
- 12.15-13.00:
13.15- 14.00:
15.00- 16.40:

Н/2 csoport: 7.35- 8.20:
8.30- 10.10:
10.25- 12.05:

12.15- 13.00:
13.15- 14.00:
15.00- 16.40:

Н/З csoport: 7.35- 8.20:
8.30- 10.10:
10.25- 12.05:
12.15- 13.00:
13.15- 14.00:
15.45-17.30:

KEDD:
H/l csoport: 7.30- 8.15:

8.40-10.20:
10.40-11.25:

11.30-12.15:
13.10-14.45:

fogsebészet 
fogsebészet gyak. 
kórbonctan 
fogpótlástan 
idegen nyelv

fogsebészet 
kórélettan gyak. 
fogászati röntgenolo- 
gia gyak. 
kórbonctan 
fogpótlástan 
idegen nyelv

fogsebészet 
kórélettan gyak. 
kórbonctan gyak. 
kórbonctan 
fogpótlástan 
marxizmus szem.

fogászati pathológia 
fogpótlástan gyak. 
fogászati röntgeno- 
lógia
konzerváló fogászat 
belgyógyászat

1275/Dné



н/2 csoport:

н/з csoport:

SZERDA:
й/l csoport:

Н/2 csoport:

1275/Dné.
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7.30- 8.15: 
8.40-10.20:

10.40-11.25:

11.30-12.15:
13.10-14.45:

fogászati pathológia 
belgyógyászat gyak. 
vagy gyógyszertan 
gyak.
fogászati röntgeno- 
logia
konzerváló fogászat 
belgyógyászat

7.30- 8.15: 
8.40-10.20:

10.40-11.25:

11.30-12.15:
13.10-14.45:

fogászati pathológia 
belgyógyászat gyak. 
vagy gyógyszertan 
gyak.
fogászati röntgeno- 
lógia
konzerváló fogászat 
belgyógyászat

8.00- 9.40:

10.00- 11.40:
12.00- 13.35: 
13.45-14.30: 
15.30-17.05:

belgyógyászat gyak. 
vagy gyógyszertan 
gyak.
kórbonctan gyak. 
kórbonctan 
gyógyszertan 
kórélettan

9.20-11.50:
12.00-13.35:
13.45-14.30:
15.30-17.05:

fogsebészet gyak. 
kórbonctan 
gyógyszertan 
kórélettan
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Н/3 csoport:

CSÜTÖRTÖK:
Н/l csoport:

Н/2 csoport:

Н/3 csoport:

PÉNTEK:
Н/l csoport:

7.30- 9.10: 
9.20-11.50:

12.00-13.35: 
13 ;45-14.30: 
15.30-17.05:

fogpótlástan gyak. 
konzerváló fogásza
ti gyak. 
kórbonctan 
gyógyszertan 
kórélettan

8.10-10.40:

11.00- 12.35:

13.00- 13.45:

konzerváló fogásza
ti gyak.
politikai gazdaság
tan
belgyógyászat

9.00-10.40: fogpőtlástan gyak.
11.00- 12.35: filozófia
13.00- 13.45: belgyógyászat

9.00-10.40:

11.00- 12.35:
13.00- 13.45:
15.00- 16.40:

fogászati röntgeno- 
lógia gyak. 
filozófia 
belgyógyászat 
idegen nyelv

8.00- 9.35: 
10.00-11.40:

11.50-12.35:
12.45- 13.30:
13.45- 14.30: 
16.55-18.35:

gyógyszertan 
fogászati röntgeno- 
lógia gyak. 
fogászati pathológia 
fogpótlástan 
kórélettan 
kórélettan gyak.

1275/Dné
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Н/2 csoport: 8.00- 9.35:

10.00- 11.40:
11.50- 12.35:
12.45- 13.30:
13.45- 14.30:
15.30-17.10:

Н/З csoport: 8.00- 9.35:
10.00- 11.40:
11.50- 12.35:
12.45- 13.30:
13.45- 14.30:

SZOMBAT:
Н/l csoport: 8.50-10.30:

Н/2 csoport: 8.00-10.30:

10.40-12.20: 
Н/З csoport: 9.30-12.00:

gyógyszertan 
kórbonctan gyak. 
fogászati pathológia 
fogpótlástan 
kórélettan 
marxizmus szem.

gyógyszertan 
fogpótlástan gyak. 
fogászati pathológia 
fogpótlástan 
kórélettan

fogpótlástan gyak.

konzerváló fogásza
ti gyak.
fogpótlástan gyak. 
fogsebészet gyak.

Megjegyzések:

Marxista szeminárium a tanszék által 
megadott napokon H/l csoport szemi
náriuma az előadás idejében.

Belgyógyászat - Gyógyszertan gyakor
latok kéthetenként váltva. A H/l és 
Н/2 csoport belgyógyászattal, а Н/З 
gyógyszertannal kezd.

1275/Dné.



HÉTFŐ:
•н/1 csoport:

Н/2 csoport:

н/з csoport:

KEDD:
Н/l csoport:

1275/Dné.
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IY. évfolyam:

7.15- 8.55:

9.00- 10.40: 
11.15-12.50:

13.10-13.55:

7.15- 8.55:
9.00- 10.40:

11.15-12.50:
13.10-13.55:

konzerváló fogá
szati gyak. 
fogpótlástan gyak. 
tudományos szocia
lizmus
táplálkozástan

fogpótlástan gyak. 
konzerváló fogá
szati gyak. 
filozófia 
táplálkozástan

7.15- 8.55: idegen nyelv
9.00-10.40: parodontológia 

gyak.
11.15-12.50: filozófia
13.10-13.55: táplálkozástan

8.20- 9.05: fogsebészet
9.15-10.05: gyermekfogászat 

gyak.
10.20-12.50: fogsebészet gyak.
13.10-14.45: belgyógyászat





CSÜTÖRTÖK:
Н/l csoport: 8.00- 8.

. 9.00-10.
11.00-12.
12.50- 14.
15.30- 17.

Н/2 csoport: 8.00- 8.
9.00- 10.
11.00-12.
12.50- 14.
15.30- 17.

н/з csoport: 8.00- 8.
9.00- 9.
10.10-12.
12.50- 14.
15.30- 17.

- 85

PÉNTEK:
Н/l csoport: 7.45- 9.

. 10.00-11.
11.50-13.
15.00- 16.

Н/2 csoport: 7.45- 9.
9.30-12.
12.10-13.
15.00- 16.

1275/Dné.

: gyermekfogászat 
: orthodontia gyak.
: parodontológia gyak.
: orthodontia 
: idegen nyelv

: gyermekfogászat 
: parodontológia gyak.
: fogpótlástan gyak.
: orthodontia 
: idegen nyelv

: gyermekfogászat 
: gyermekfogászat gyak. 
: fogsehészet gyak.
: orthodontia 
: sebészet vagy bel
gyógyászat gyak.

: sebészet
: konzerváló fogászati 
- gyak.
: fogpótlástan gyak.
: marxizmus szeminárium

: sebészet 
: fogsebészet gyak.
: orthodontia gyak.
: marxizmus szeminári
um

45
40
40
25
10
45
40
40
25
10
45
50
40
25
10

15
40

30
40

,15
,00
,50
40
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Н/З csoport: 7.45- 9.15: sebészet

10.00- 11.40: parodontológia gyak.
11.50~13.30: konzerváló fogásza-

. , ti gyak.
15.00- 16.40: marxizmus szeminá

rium

Megjegyzések:

Sebészet - Belgyógyászat gyakorlatok 
kéthetenként váltva.

Marxizmus szeminárium a tanszék által 
megadott napokon. Szemi
náriumi héten nincs elő
adás .

V. évfolyam:

HÉTFŐ:
G/l csoport: 8.30- 9.20: parodontológia

9.30- 11.05: klinikai fogászat
11.20- 14.40: konzerváló fogásza-

. ti gyak.

G/2 csoport: 8.30- 9.20: parodontológia
9.30- 11.05: klinikai fogászat

11.20- 14.40: fogpótlástan gyak.

KEDD:
G/l csoport: 7.30- 8.20:

1275/Dné.
8.30-11.00:
11.15-13.45:

konzerváló fogásza
ti gyak.
szájsebészeti gyak. 
parodontológia gyak.
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G/2 csoport: 9.25-12.
. 12.55-14.

SZERDA:
G/l csoport: 7.30- 9.

9.10- 9.
10.10-10.
11.05- 12.
12.55-13.

G/2 csoport: 7.30- 9.
9.10- 9.
10.10- 10.
11.05- 13.

CSÜTÖRTÖK:
G/l csoport: 10.45-12.

12.40-14.

G/2 csoport: 8.00-10.
10.45-13.

PÉNTEK:
G/l és G/2 csoport:

10. 10^ 10.
11.05-11.
12.00-12.
12.55-14,

: orthodontia gyak. 
: konzerváló fogá
szati gyak.

: fogpótlástan 
: szájsebészet 
: közegészségtan 
: fogpótlástan gyak.
: orthodontia gyak.

: fogpótlástan 
: szájsebészet 
: közegészségtan 
: parodontológia gyak.

: orthodontia gyak.
: fogpctlástan gyak.

: szájsebészeti gyak. 
: konzerváló fogásza- 
- ti gyak.

: szájsebészet 
: közegészségtan 
: egészségügyi szer- 
. vezés 
: orthodontia

45
35

05
55
55
45
35

05
55
55
35

25
20
30
15

55
50
45

30

1275/Dné.
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SZOMBAT:

й/l és GTE csoport:
8.00- 9.35: szülészet
9.50—12.20: konzerváló fogá- 

. szati gyak.
- о -

\ +3. Nem kötelező tárgyak

II,-V.évfolyam:

A fogászat története. Heti 1 óra.
Dr.HUSZÁR GYÖRGY egyetemi docens.

ГУ.-V .é vfoly am:

Gyermekfogászati és fogszabáiyozási alapismere
tek.Heti 1 óra.

Dr.REHÁK RUDOLF mt. előadó.

V. évfolyam

Maxillofacialis protetika. Heti 1 óra.
Dr.KERTÉSZ JENŐ тЪ. előadó

♦
Megjegyzés:

/ / a  *Az előadások időpontját és helyét, valamint meg
kezdésének napját a dékáni hirdetőtáblán fogják 
közölni.

1275/Dné.
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С/ GYÓGYSZERÉSZI KAR

1. A ^yó^yszerészkéuzés tanterve és vizsgarendje
az 1959/60. tanév II. félévében

I. évfolyam:

Tantárgyak: Heti óraszám: Vizsgaforma
elmélet gyakorlat

Általános és szervetlen
kémia 5 - szigorlat

Kvalitatív kémiai analízis 3 9 kollokvium
F'izika 2 3 szigorlat
Növénytan 3 • 4 szigorlat
Politikai gazdaságtan 2 - kollokvium
Orosz nyelv - 2 -
Testnevelés - 1 -

• 15 . 19

Latin nyelv heti 1 órát an azok s z ámára, akik a kö-
zépiskoláhan latint nem tanultak.

II. ■évfolyam . ■ v;' / ’

Tantárgyak: Heti óraszám: Vizsgaforma
elmélet gyakorlat

Kvantitatív kémiai
analízis 2 8 szigorlat

Szerves kémia 4 4 szigorlat
Fizikai kémia - 6 -
Biológia 2 - szigorlat
Funkcionális anatómia 2 1 -
1275/Dné.
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Filozófia 2 - kollokvium
Orosz nyelv - 2 kollokvium
Testnevelés -_______ 1_

12 22
A nyári szünetben 3 hét kötelező gyógyszertári 
gyakorlat.

III. évfolyam:

Tantárgyak: Heti óraszám: Vizsgaforma:
elmélet gyakorlat

Gyógyszerészi kémia 
Gyógyszerészeti techno-

4 6 kollokvium

lógia /receptura/ 
Gyógynövény és drog-

3 3 szigorlat

ismeret 3 4 szigorlat
Mikrobiológia 2 1 kollokvium
Elsősegélynyújtás - 2 -

Filozófia ® 2 - kollokvium
Idegen nyelv

14
2
18

—*

A nyári szünetben 4 hét kötelező gyógyszertári 
gyakorlat.

1275/Dné.
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IV. évfolyam:

Tantárgyak: Heti óraszám: Vizsgaforma 
elmélet gyakorlat

Gyógyszerészeti techno
lógia /galénikumok/ 3

Gyógyszertan 3
Közegészségtan 3
Gyógyszerügyi szervezés 2
Gyógyszerek és gyógyszer
készítmények ellenőrzése 2 

Tudományos szocializmus 2
Idegen nyelv 
Gyógyszertári gyakorlat

15

9 szigorlat 
1 szigorlat
3 szigorlat
- szigorlat

- kollokvium
- kollokvium 
2' kollokvium
4 
19

Államvizsga előtt 6 hónap kötelező gyógyszertári 
gyakorlat.

Államvizsga:

1. Általános gyógyszerészi ismeretek.
2. Politikai gazdaságtan.

1275/Dné.
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2. Kötelező tantágyak 

I.évfolyam:

Általános ás szervetlen kémia. Elmélet: heti 5 
óra. Szervetlen és Analitikai Kémiai Intézet tan
termében. /VIII., Muzeum krt. 4/b./. .

Dr.SCHULEK ELEMER egyetemi tanár.

Kvalitatív kémiai analízis. Elmélet: heti 3 óra. 
Szervetlen és Analitikai Kémiai Intézet tanter
mében /VIII., Muzeum-krt,4/b./. Gyakorlat: heti 
9 óra. * . .

Dr.LASZLOVSZKY JÓZSEF mb. előadó.

Fizika. Elmélet: heti 2 óra. Orvosi Fizikai In
tézet tantermében. Gyakorlat: heti 3 óra,

TAMÁS GYULA egyetemi docens.

Növénytan. Elmélet: heti 3 óra. Alkalmazott Nö
vénytani és Szövetfejlődéstani Intézet tantermé
ben /VIII., Muzeum krt. 4/a./ Gyakorlat: heti 4 
óra.

Dr.SÁRKÁNY SÁNDOR egyetemi tanár.

Politikai gazdaságtan. Heti 2 óra. Később megál
lapítandó helyen.

MÉSZ LÁSZLÓ egyetemi docens.

1275/Dné.
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Orosz nyelv. Heti 2 óra. Csoportonként később 
megállapítandó időben és helyen.

Dr.TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.

Testnevelés. Heti 1 óra.
FARKAS PÁL testnevelő tanár.

Latin nyelv. Heti 1 óra. Később megállapítandó 
időben és helyen.

Dr.TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.

1Г. évfolyam:

Kvantitatív kémiai analízis. Elmélet: heti 2 
óra. Szervetlen és Analitikai Kémiai Intézet tan
termében /VIII., Muzeum-krt. 4/b./. Gyakorlat: 
heti 8 óra..

Dr.SCHULEK ELEMÉR egyetemi tanár.

Szerves kémia.Elmélet: heti 4 óra. Gyógyszeré
szeti Intézet tantermében. Gyakorlat: heti 4 óra.

Dr.CLAUDER OTTÓ egyetemi tanár.

Fizikai kémia. Gyakorlati előkészítő: heti 1 óra. 
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi 
Karának.tantermében /VIII., Puskin-u. 11/13. F„ 
épület fsz./ Gyakorlat:.heti 5 óra.

KISS LÁSZLÓ mb. előadó.

1275/Dné.
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Biológia. Elmélet: heti 2 óra. Szövet- és Fejlő
déstani Intézet tantermében.

Dr.KISZELY GYÖRGY egyetemi docens.

Funkcionális anatómia. Elmélet: heti 2 óra. Élet
tani Intézet tantermében. Gyakorlat: heti 1 óra.

Dr.HÁRSING LÁSZLÓ egyetemi docens.

Filozófia. Heti 2 óra. Gyógynövény és Drogisme
reti Intézet tantermében.

MÉSZ LÁSZLÓ egyetemi docens.

Orosz nyelv. Heti 2 óra. Csoportonként később meg
állapítandó időben és helyen.

Dr.TAKÁCS JÁNOS vezető lektor. 

Testnevelés. Heti 1 óra5
v FARKAS PÁL testnevelő tanár.

.III. évfolyam:

Gyógyszerészi kémia. Elmélet: heti 4 óra. Gyógy
szertani Intézet tantermében. - Gyakorlati elő
készítő : heti 1 óra. Később megállapítandó helyen. 
Gyakorlat: heti 5 óra. Gyógyszerészi Kémiai Inté
zet gyakorló termeiben.

Dr.VÉGH ANTAL egyetemi tanár.

1275/Dné.
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Gyógyszerészeti technológia /receptura/. Elmé
let: heti 3 óra. Gyógyszerészeti Intézet tan
termében. Gyakorlat: heti 3 óra. .

Dr.CSIPKE ZOLTÁN egyetemi docens.

Gyógynövény- és drogismeret. Elmélet: heti 3 
óra. Gyógynövény- és Drogismereti Intézet tan
termében. Gyakorlat: heti 4 óra.

Dr.HALMAI JÁNOS egyetemi tanár.

Mikrobiológia. Elmélet: heti 2 óra. Gyógyszeré
szeti Intézet tantermében. Gyakorlat: heti 1 
óra.

Dr.FAZEKAS LÁSZLÓ egyetemi docens.

Elsősegélynyújtás. Gyakorlat: heti 2 óra. Az Or 
szagos Mentőszolgálat tantermében. /V., Markó-u 
22./.

Dr.OROVECZ BÉLA mb. előadó.

Filozófia. Heti 2 óra. Gyógynövény- és Drogisme 
réti Intézet tantermében.

MÉSZ LÁSZLÓ egyetemi docens.

Idegen nyelv. Heti 2 óra. Csoportonként később 
megállapítandó időben és helyen.

Dr.TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.

1275/Dné.
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IV. évfolyam

Gyógyszerészeti technológia /galenikumok/. Elmé
let: heti 3 óra. Gyakorlati elókészitő: heti 1 
óra. Gyógyszerészeti Intézet tantermében. Gyakor
lat: heti 9 óra.

Dr.MOZSONYI SÁNDOR egyetemi tanár.

Gyógyszertan. Elmélet: heti 3 óra. Gyógyszertani 
Intézet tantermében. Gyakorlat: heti 1 óra.

Dr.FRITZ GUSZTÁV egyetemi tanár.

Közegészségtan. Elmélet: heti 3 óra. Gyógynövény- 
és Drogismereti Intézet tantermében. Gyakorlat: 
heti 3 óra. Közegészségtani Intézet gyakorló ter
mében.

Dr.MELLY JÓZSEF egyetemi tanár.

Gyógyszerügyi szervezés. Elmélet: heti 2 óra. 
Gyógynövény- és Drogismereti Intézet tantermében.

HUNFALVI GÉZA mb. előadó.

Gyógyszerek és gyógyszerkészitmények ellenőrzése. 
Elmélet: heti 2 óra. Szervetlen és Analitikai 
Kémiai Intézet tantermében /VTII'. , Muzeum krt.
Vb./.

Dr.SCHULEK ELEMER egyetemi tanár.

1275/Dné.
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Tudományos szocializmus. Heti 3 óva. Gyógynö
vény- és Drogismereti Intézet tantermében.

MÉSZ LÁSZLÓ egyetemi docens.

Idegen nyelv. Herti 2 óra. Csoportonként később 
megállapítandó időben és helyen.

Dr.TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.

1275/Dné,
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RÉSZLETES ТАЖЕШ) 

/Kötelező tantárgyak/ 

I. évfolyam:

HÉTFŐ:
"A" csoportok:

"B" csoportok:

9.15- 11.00:

11.15- 13.00: 

14.2Q-19.00:

9.15- 11.00:

11.15- 13.00:

"C" csoportok: 9.15-11.00:

11.15- 13.00:

"D'» csoportok: 9.15-11.00:

1.1.15- 13.00:

általános és szer
vetlen kémia 
kvalitatív kémiai 
analizis
kvalitatív kémiai 
analizis gyak.

általános és szer
vetlen kémia 
kvalitatív kémiai 
analizis

általános és szer
vetlen kémia 
kvalitatív kémiai 
analizis

általános és szer
vetlen kémia 
kvalitatív kémiai 
analizis

"D/l" csoport: 14.20-18.00: növénytan gyak.

1275/Dné
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K E D D :
"A" csoportok: 8.00- 9.45: 

10.00-11.45: 
12.10-13.50:

fizika 
növénytan 
politikai gazda
ságtan

"A/l" csoport: 15.15-18.00: fizika gyak.

"B" csoportok: 8.00- 9.45: 
10.00-11.45: 
12.10-13.50:

15.15-18.00:

fizika 
növénytan 
politikai gazda
ságtan 
fizika gyak.

"C" csoportok: 3.00- 9.45:
10.00- 11.45: 
12.10-13.50:

15.00- 19.00:

fizika 
növénytan 
politikai gazda
ságtan
kvalitativ kémiai 
analizis gyak.

"D" csoportok: 8.00- 9.45: 
10.00-11.45: 
12.10-13.50:

fizika 
növénytan 
politikai gazda
ságtan

"D/2" csoport: 15.20-19.00: növénytan gyak.

SZERDA:
"А/l" csoport: 8.00-11.40: növénytan gyak.

"A/2" csoport: 9.00-11.45: fizika gyak.

1275/Dné
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"В" csoportok:

"С" csoportok: 

"C/l" csoport: 

"D" csoportok:

CSÜTÖRTÖK:
"A" csoportok:

"B" csoportok:

"B/l" csoport: 

mB/2" csoport: 

"C" csoportok:

"D" csoportok:

13.20-18.00: kvalitatív kémiai 
analízis gyak.

9.00- 11.45: fizika gyak.

14.00-17.20: növénytan gyak.

8.00- 12.40: kvalitatív kémiai
. analízis gyak.

8.15- 9.00: növénytan
9.15- 11.00: általános és szer

vetlen kémia
11.00- 14.40: kvalitatív kémiai

analízis gyak.

8.15- 9.00: növénytan
9.15- 11.00: általános és szer

vetlen kémia

11.00- 14.40: növénytan gyak.

15.00- 18.40: növénytan gyak.

8.15- 9.00: növénytan
9.15- 11.00: általános és szer

vetlen kémia
15.00rl9.00: kvalitatív kémiai 

analizis gyak.

8.15- 9.00: növénytan
9.15- 11.00: általános és szer

vetlen kémia 
13.00~15.45: fizika gyak.

1275/Dné
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PÉNTEK:

"A" csoportok: 8.15- 9.00: kvalitatív kér
. miai analízis

2.15- 10.00: általános és szer-
. vet len kémia

"A/2" csoport: 14.20-18.00: növénytan gyak.

"B" csoportok: 8.15- 9.00: kvalitatív kémiai
analízis

9.15- 10.00: általános és szer-
. vetlen kémia

10.10-13.50: kvalitatív kémiai 
analízis gyak.

"C" csoportok: 3.15- 9.00: kvalitatív kémiai
analízis

9.15- 10.00: általános és szer-
. vetlen kémia

"C/211 csoport: 10.10-13.50: növénytan gyak.

"D" csoportok:

* *'* .. • \

3.15- 9.00: kvalitatív kémiai
analízis

9.15- 10.00': általános és szer
vetlen kémia

14.20-18.00: kvalitatív kémiai 
.analízis gyak.

• . V; wii
Megjegyzés; Orosz .nyelv .és testnevelés később meg- 

állapítandó időben.

‘1275/Dné.
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II. évfolyam:

HÉTFŐ:
"A" csoportok: 8.00-11.40: kvantitatív kémiai 

analízis gyak.

"B" csoportok: 8.00-11.40: szerves kémia gyak

"A-B" vegyes
csoport: 13.20-17.00: szerves kémia gyak

"C" csoportok: 13.20-18.00: fizikai kémia gyak

"D" csoportok: 14.00-17.40: kvalitatív kémiai 
analízis gyak.

"C“D" vegyes
csoport: 8.00-12.40: fizikai kémia gyak

KEDD:
"A" csoportok: 8.00- 9.45: szerves kémia 

10.10-11,00: fizikai kémia elő
készítő

11.30-13.00: filozófia 
14.00-18.40: fizikai kémia gyak.

’•B" csoportok: 8.00- 9.45: szerves kémia 
10.10-11.00: fizikai kémia elő

készítő
11.30-13,00: filozófia 
14.00-17.40: kvantitatív kémiai 

. analízis gyak.

1275/Dné



"C” csoportok.; 8,00- 9.45: 
10.10-11.00;

11.30-13.00:

szerves kémia 
fizikai kémia 
előkészítő 
filozófia

"D" csoportok: 8.00- 9.45: 
10.10-11.00:

11.30-13.00:

szerves kémia 
fizikai kémia 
elókészitő 
filozófia

SZERDA: *
"A'1 csoportok:

/

8.00- 9.45:
10.15- 12.00:

12.15- 14.00: 

15.00-18.40:

Biológia
kvantitatív kémiai 
analizis
funkcionális ana
tómia
szerves kémia gyak

"B"•csoportok: 8.00- 9.45:
10.15- 12.00:

12.15- 14.00:

Biológia
kvantitatív kémiai 
analizis
funkcionális ana
tómia

"C" csoportok: 8.00- 9.45:
10.15- 12.00:

12.15- 14.00: 

15.00-18.40:

Biológia
kvantitatív kémiai 
analizis
funkcionális ana
tómia
kvantitatív kémiai 
analizis gyak.

1275/ÍDné
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"D" csoportok: 8.00- 9.45: Biológia
10.15- 12.00: kvantitatív kémiai

analízis
12.15- 14.00: funkcionális ana

tómia

CSÜTÖRTÖK:
"A” csoportok: 13.00~16.40: kvantitatív kémiai 

analízis gyak.

"B" csoportok: 8.00-11.40: kvantitatív kémiai 
analízis gyak.

13.20-18.00: fizikai kémia gyak

"C" csoportok: 8.00-11.40: szerves kémia gyak

"D" csoportok: 8.00-12.40: fizikai kémia gyak

"C“D" vegyes
csoport: 14.00-17.40: szerves kémia gyak

PÉNTEK:
"A" csoportok: 8.00- 9.45: szerves kémia

"B" csoportok: 8.00- 9.45: szerves kémia

"A-В" vegyes
csoport: 13.00-17.40: fizikai kémia gyak

"C" csoportok: 6.00- 9.45: szerves kémia 
10.00-13.40: kvantitatív kémiai

analízis gyak.

1275/Dné
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"D" csoportok: 8.00- 9.45: szerves kémia
- . 10»00-13.40: szerves kémia

- gyak.

Megjegyzés: Orosz nyelv és testnevelés később 
- megállapítandó időben.

I
III. évfolyam:

HÉTFŐ:
"A” csoportok: 8.0Q- 8,45: gyógyszerészi

“ '. - kémia
9.00-13.30: gyógyszerészi 

kémia gyak.
16.45-19.30: gyógyszerészeti 

technológia /re
ceptura/ gyak.

"B" csoportok: 8.00- 8.45: gyógyszerészi
. kémia

9.00- 11.45: gyógyszerészeti
. technológia /re
ceptura/ gyak.

"C" csoportok: 8.00- 8.45: gyógyszerészi
kémia

9.00- 12.40: gyógynövény és
drogismeret gyak.

13.45-16.30: gyógyszerészeti 
technológia /re
ceptura/ gyak.

1275/Dné.
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KEDD:

"A" csoportok: 10.10-11.55: gyógyszerészeti 
technológia /re
ceptura/

12.05-13.50: mikrobiológia

"В/l" csoport: 10.10-11.55:

12.05- 13.50:

"B/2" csoport: 8.00- 9.30:

10.10- 11.55:

12.05- 13.50:

"C" csoportok: 8.00- 9.30:

10.10- 11.55:

12.05- 13.50:

SZERDA:
"A" csoportok: 8.00- 8.45:

9.00- 9.45:

10.15-11.45:

13.00-16.40:

gyógyszereszeti 
technológia /re
ceptura/ 
mikrobiológia

elsősegélynyújtás
gyak.
gyógyszerészeti 
technológia /re- 
серtúra/ 
mikrobiológia

elsősegélynyújtás
gyak.
gyógyszerészeti 
technológia /re
ceptura/ 
mikrobiológia

gyógyszerészi kémia 
gyógynövény és drog- 
ismeret
elsősegélynyújtás
gyak.
gyógynövény és drog
ismeret gyak.

1275/Dné.
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"B/l” csoport: 8.00- 8.45:

9.00- 9.45: 

10.15-11.45: 

13.00-17.30:

gyógyszerészí 
kémia
gyógynövény és 
drogismeret. 
elsősegélynyújtás 
gyak.
gyógyszerészi ké
mia gyak.

"В/2" csoport: 8.00- 8.45: gyógyszerészi
. kémia

9.00- 9.45: gyógynövény és 
. drogismeret

13.00-17.30: gyógyszerészi 
kémia gyak.

"C" csoportok: 8.00- 8.45: gyógyszerészi
. kémia

9.00- 9.45: gyógynövény és 
• . drogismeret

CSÜTÖRTÖK:
"A" csoportok: 8.00- 8.45:

9.00- 9.45:

10.00- 10.45:

11.00- 11.45:

gyógyszerészi
kémia
gyógyszerészeti 
technológia /re
ceptura/ 
gyógyszerészi 
kémiai előkészitó 
gyógynövény és 
drogismeret

1275/Dné
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"В" csoportok: 8.00- 8.45:

9.00- 9.45:

10.00- 10.45:

11.00- 11.45:

13.00- 16.40:

gyógyszerészi
kémia
gyógyszerészeti
technológia /re- 
ceptura/ 
gyógyszerészi 
kémiai előkészitő 
gyógynövény és 
drogismeret 
gyógynövény és 
dr ogi smere t gyak.

"C" csoportok: 8.00- 8.45:

9.00- 9.45:

10.00- 10.45:

11.00- 11.45:

13.00- 17.30:

gyógyszerészi
kémia
gyógyszerészeti 
technológia /re
ceptura/
gyógyszerészi ké
miai előkészitő 
gyógynövény és 
drogismeret 
gyógyszerészi 
kémia gyak.

PÉNTEK:
"A" csoportok: 8.00- 9.40: filozófia

10.00- 10.45: gyógyszerészi
kémia

11.00- 11.45: gyógynövény és
. drogismeret

1275/Dné.
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"В" csoportok:

"С" csoportok:

8.00- 9.40; filozófia 
10.00~10.45: gyógyszerészi

. kémia
11.00- 11.45: gyógynövény és

. drogismeret

8.00- 9.40: filozófia
10.00- 10.45: gyógyszerészi

kémia
11.00- 11.45: gyógynövény és

. drogismeret.

Megjegyzés: Idegen nyelv később megállapítandó 
időben.

IV. évfolyam:

HÉTFŐ:
"A" csoportok: 8.00- 9.45: gyógyszerügyi

. szervezés
10.00~10.45: gyógyszerészeti 

. technológia 
/galenikumok/

11.00- 13.45: gyógyszerészeti
. technológia 
/galenikumok/ 
gyak.

15.00- 17.45: gyógyszerészeti
. technológia 
/galenikumok/ 
gyak.

1275/Dné.
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10.00- 10.45:

11.00- 13.45:

"С" csoportok: 8.00- 9.45:

10.00- 10.45:

MB" csoportok: 8.00- 9.45;

KEDD:
•A" csoportok:

"В" csoportok:

•C" csoportok:

8.00- 8.45:
9.00- 9.45: 

10.15-12.00:

8.00- 8.45:
9.00- 9.45: 

10.15-12.00:

8.00- 8.45:
9.00- 9.45: 

10.15-12.00:

gyógyszerügyi 
szervezés 
gyógyszerészeti 
technológia 
/ gal enikumok/ 
közegészségtan gyak.

gyógyszerügyi szer
vezés
gyógyszerészeti 
technológia 
/galenikumok/

közegészségtan 
gyógyszertan 
gyógyszerek és gyógy
szerkészítmények el
lenőrzése

közegészségtan 
gyógyszertan 
gyógyszerek és gyógy
szerkészítmények el
lenőrzése

közegészségtan 
gyógyszertan 
gyógyszerek és gyógy
szerkészítmények el
lenőrzése

1275/Dné
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SZERDA:
"A" csoportok: 3.00- 8.45:

9.00- 9.45:

10.00-10.45:

11.00-13,45:

közegészségtaxi
gyógyszerészeti
technológiai
/galenikumok/
elókészitő
gyógyszerészeti
technológia
/galenikumok/
gyógyszerészeti
technológia
/galenikumok/
gyak. .

"BM csoportok: 8.00- 3.45:
9.00- 9.45:

10.00-10.45:

11.00-13.45:

15.00-17.45:

közegészségtan
gyógyszerészeti
technológia
/galenikumok/
elókészitő
gyógyszerészeti
technológia
/galenikumok/
gyógyszerészeti
technológia
/galenikumok/
gyak.
gyógyszerészeti 
technológia 
/galenikumok/ 
gyak.

1275/DFné
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“G" csoportok: 3,00т 8.45: 
9.00- 9.45:

10.00- 10.45:

11.00- 13.45:

15.00- 17.45:

közegészségtan
gyógyszerészeti
technológia
/galenikumok/
előkészítő
gyógyszerészeti
technológia
/galenikumok/
közegészségtan
gyak.
gyógyszerészeti
technológia
/galenikumok/
gyak.

CSÜTÖRTÖK:
"A" csoportok: 8.00- 9.45: tudományos szo

cializmus
10.00- 10.45: közegészségtan
11.00- 11.45: gyógyszerészeti

technológia
/galenikumok/

"B" csoportok: 8.00- 9.45:

10.00- 10.45:
11.00- 11.45:

13.00-15.45:’

tudományos szo
cializmus 
közegészségtan 
gyógyszerészeti 
technológia 
/galenikumok/ 
gyógyszerészeti 
technológia 
/galenikumok/ 
gyak.

1275/DFné
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"C" csoportok: S.OO- S.45: tudományos szo- 

- cializmus
10.00- 10.45: közegészségtan
11.00- 11.45: gyógyszerészeti

technológia 
/ga1enikumok/

13.00- 15 ..45: gyógyszerészeti
technológia 
/galenikumok/ 
gyak.

PÉNTEK:
"A" csoportok: 8.00-10.45: közegészségtan 

gyak.
11.00-12.45: gyógyszertan

"B" csoportok: 11.00 12.45: gyógyszertan
"C" csoportok: 8.0010.45: gyógyszerészeti 

technológia 
/galenikumok/ 
gyak.

11.0012.45: gyógyszertan.

jjegjegyzés: Gyógyszertan gyakorlatok és idegen 
nyelv késett megállapítandó időben.

1275/DFné.



3. Nem kötelező tantárgyak

gyógyhatású szénvegyületek kémiája I.-II. rész. 
Heti 2 óra. A III. és IV. éves gyógyszerészhall
gatók számára.

A rádióaktiv sugárzások hatásai. Heti 1 óra. A 
III. és IV. éves gyógyszerészhallgatók számára.

Az Eötvös Lcránd Tudományegyetem 
Természettudományi Karának nem kötelező 

előadásaiból

Analitikai gyakorlatok. Heti 3 óra. Felsőbb éves 
gyógyszerészhallgatók számára.

Gyógyszeranalitikai gyakorlatok. Heti 6 óra. A
IV. éves gyógyszerészhallgatók számára. Mindkét 
kollégium csak a tanszékvezető előzetes engedé
lye alapján vehető fel.

Fizikai-kémiai analitikai márcmódszerek. Heti 
2 óra. A III. és IV. éves gyógyszerészhallgatók 
számára.

F.k.: A Budapesti Orvostudományi Egyetem rektora 
60Л275 - Fővárosi Nyomdaipari Vállalat, 16. telep - Budapest

Dr. CLAUDER OTTÓ egyetemi tanár.

Br.HÁRSING LÁSZLÓ egyetemi docens.

Dr.SCHULEK ELEMER egyetemi tanár.

Dr.PUNGOR ERNŐ egyetemi docens.





-.w

!'У- •

\

ш


	1. félév
	Oldalszámok
	1__1�����������
	1__2�����������
	1_1����������
	1_2����������
	1_3����������
	1_4����������
	1_5����������
	1_6����������
	1_7����������
	1_8����������
	1_9����������
	1_10�����������
	1_11�����������
	1_12�����������
	1_13�����������
	1_14�����������
	1_15�����������
	1_16�����������
	1_17�����������
	1_18�����������
	1_19�����������
	1_20�����������
	1_21�����������
	1_22�����������
	1_23�����������
	1_24�����������
	1_25�����������
	1_26�����������
	1_27�����������
	1_28�����������
	1_29�����������
	1_30�����������
	1_31�����������
	1_32�����������
	1_33�����������
	1_34�����������
	1_35�����������
	1_36�����������
	1_37�����������
	1_38�����������
	1_39�����������
	1_40�����������
	1_41�����������
	1_42�����������
	1_43�����������
	1_44�����������
	1_45�����������
	1_46�����������
	1_47�����������
	1_48�����������
	1_49�����������
	1_50�����������
	1_51�����������
	1_52�����������
	1_53�����������
	1_54�����������
	1_55�����������
	1_56�����������
	1_57�����������
	1_58�����������
	1_59�����������
	1_60�����������
	1_61�����������
	1_62�����������
	1_63�����������
	1_64�����������
	1_65�����������
	1_66�����������
	1_67�����������
	1_68�����������
	1_69�����������
	1_70�����������
	1_71�����������
	1_72�����������
	1_73�����������
	1_74�����������
	1_75�����������
	1_76�����������
	1_77�����������
	1_78�����������
	1_79�����������
	1_80�����������
	1_81�����������
	1_82�����������
	1_83�����������
	1_84�����������
	1_85�����������
	1_86�����������
	1_87�����������
	1_88�����������
	1_89�����������
	1_90�����������
	1_91�����������
	1_92�����������
	1_93�����������
	1_94�����������
	1_95�����������
	1_96�����������
	1_97�����������
	1_98�����������


	2. félév
	Oldalszámok
	2__1�����������
	2__2�����������
	2__3�����������
	2__4�����������
	2_1����������
	2_2����������
	2_3����������
	2_4����������
	2_5����������
	2_6����������
	2_7����������
	2_8����������
	2_9����������
	2_10�����������
	2_11�����������
	2_12�����������
	2_13�����������
	2_14�����������
	2_15�����������
	2_16�����������
	2_17�����������
	2_18�����������
	2_19�����������
	2_20�����������
	2_21�����������
	2_22�����������
	2_23�����������
	2_24�����������
	2_25�����������
	2_26�����������
	2_27�����������
	2_28�����������
	2_29�����������
	2_30�����������
	2_31�����������
	2_32�����������
	2_33�����������
	2_34�����������
	2_35�����������
	2_36�����������
	2_37�����������
	2_38�����������
	2_39�����������
	2_40�����������
	2_41�����������
	2_42�����������
	2_43�����������
	2_44�����������
	2_45�����������
	2_46�����������
	2_47�����������
	2_48�����������
	2_49�����������
	2_50�����������
	2_51�����������
	2_52�����������
	2_53�����������
	2_54�����������
	2_55�����������
	2_56�����������
	2_57�����������
	2_58�����������
	2_59�����������
	2_60�����������
	2_61�����������
	2_62�����������
	2_63�����������
	2_64�����������
	2_65�����������
	2_66�����������
	2_67�����������
	2_68�����������
	2_69�����������
	2_70�����������
	2_71�����������
	2_72�����������
	2_73�����������
	2_74�����������
	2_75�����������
	2_76�����������
	2_77�����������
	2_78�����������
	2_79�����������
	2_80�����������
	2_81�����������
	2_82�����������
	2_83�����������
	2_84�����������
	2_85�����������
	2_86�����������
	2_87�����������
	2_88�����������
	2_89�����������
	2_90�����������
	2_91�����������
	2_92�����������
	2_93�����������
	2_94�����������
	2_95�����������
	2_96�����������
	2_97�����������
	2_98�����������
	2_99�����������
	2_100������������
	2_101������������
	2_102������������
	2_103������������
	2_104������������
	2_105������������
	2_106������������
	2_107������������
	2_108������������
	2_109������������
	2_110������������
	2_111������������
	2_112������������
	2_113������������
	2_114������������
	2_115������������
	2_116������������



