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K ossuth-díjas egyetemi tanár, 
a M agyar Tudományos A kadém ia rendes tagja,
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K ossuth-díjas egyetemi tanár, 
a M agyar Tudományos A kadém ia rendes tagja,
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Dr. TARJÁN IMRE 

egyetem i tanár,
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dékánhelyettes:
Dr. GÁBOR GYÖRGY 

egyetemi docens,
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a Fogorvosi K ar dékánja:
Dr. BALOGH KÁROLY 

egyetemi tanár, 
az orvostudom ányok doktora,

dékánhelyettes:
Dr. BOROS SÁNDOR 

egyetemi docens,
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A BUDAPESTI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM TANSZÉKEI 
ÉS INTÉZMÉNYEI:

Központi intézmények és tanszékek:

REKTORI HIVATAL, VIII, Üllői ú t 26.
KÖNYVTÁR, VIII, Üllői ú t 26.

Igazgató: Dr. GORTVAY GYÖRGY.
EGÉSZSÉG VIZSGÁLÓ INTÉZET, VIII, Üllői út 22.

Vezető: Dr. MOLNÁR VILMOS egyetem i docens.
EGYETEMI GYÓGYSZERTÁR, IX, Hőgyes Endre utca 7—9.

Vezető: Dr. CSIPKE ZOLTÁN egyetemi docens. 
MARXIZMUS-LENINIZMUS TANSZÉK, IX, Hőgyes Endre utca 5.

Tanszékvezető: MÉSZ LÁSZLÓ egyetem i docens. 
IDEGENNYELVI LEKTORÁTUS IX, Hőgyes Endre utca 5.

Tanszékvezető: Dr. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor. 
TESTNEVELÉSI TANSZÉK VIII, Üllői út 26.

Tanszékvezető: FARKAS PÁL testnevelő tanár. 
DIÁKOTTHONOK:

I, Naphegy té r  1.
V, Irányi u tca 21.

VII, H ársfa utca 57
VIII, Üllői ú t 22.

IX, Ernő u tca 7.
IX, Üllői ú t 25.

Általános Orvosi Kar:

DÉKÁNI HIVATAL, VIII, Üllőd ú t  26.
ANATÓMIAI INTÉZET, IX, Tűzoltó utca 68.

Tanszékvezető: Dr. KISS FERENC egyetem i tanár. 
BIOKÉMIAI INTÉZET, VIII, Puskin utca 9.

Tanszékvezető: Dr. SZÉKESSY VILMOSNÉ egyetemi tanár. 
EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZÉSI INTÉZET, IX, Gyáli út 4.

Tanszékvezető: Dr. SIMONOVITS ISTVÁN egyetemi tanár. 
ÉLETTANI INTÉZET, VIII, Puskin utca 9.

Tanszékvezető: Dr. BÁLINT PÉTER egyetemi tanár. 
GYÓGYSZERTANI INTÉZET, VIII, Üllői ú t 26.

Tanszékvezető: Dr. ISSEKUTZ BÉLA egyetem i tanár. 
IGAZSÁGÜGYI ORVOSTANI INTÉZET, IX, Üllői ú t 93.

Tanszékvezető: Dr. ÖKRÖS SÁNDOR egyetemi tanár.
I. SZ. KÓRBONCTANI ÉS KÍSÉRLETI RÁKKUTATÓ INTÉZET,

VIII, Üllői ú t 26.
Tanszékvezető: Dr. BALÓ JÓZSEF egyetemi tanár.

II. SZ. KÓRBONCTANI INTÉZET, IX, Üllői ú t 93.
Tanszékvezető: Dr. HARANGHY LÁSZLÓ egyetemi tanár.

4



KÓRÉLETTANI INTÉZET, IX, Hőgyes Endre utca 7—9.
Tanszékvezető: Dr. SÓS JÓZSEF egyetemi tanár. 

KÖZEGÉSZSÉGTANI INTÉZET, VIII, M ária utca 40.
Tanszékvezető: Dr. MELLY JÓZSEF egyetem i tanár. 

MIKROBIOLÓGIAI INTÉZET, IX, Hőgyes Endre utca 7—9.
Tanszékvezető: Dr. ALFÖLDY ZOLTÁN egyetem i tanár.

ORVOSI F IZIK A I 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. 

SEBÉSZETI ANATÓMIAI ÉS MÜTÉTTANI INTÉZET,
IX, Tűzoltó utca 58. m
Tanszékvezető: Dr. NAGY DÉNES .egyetemi tanár.

SZÖVETTANI ÉS FEJLŐDÉSTANI INTÉZET, IX, Tűzoltó utca 58. 
Tanszékvezető: Dr. TÖRÖ IMRE egyetem i tanár.

I. SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA, VIII. K orányi S ándor utca 21a.
Tanszékvezető: Dr. RUSZNYÁK ISTVÁN egyetemi tanár.

II. SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA, VIII, Szentkirályi utca 46.
Tanszékvezető: Dr. GÖMÖRI PÁL egyetemi trn á r .

III. SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA, VIII. Mező Im re ó t 15—17.
Megbízott tanszékvezető: Dr. GERÖ SÁNDOR egyetemi docens.

IV. SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA, IX, N agyvárad té r 1.
Tanszékvezető: Dr. GOTTSEGEN GYÖRGY egyetemi tanár.

BŐR- ÉS NEMIKÓR TANI KLINIKA. VIII, M ária u tca 41.
Tanszékvezető: Dr. FÖLDVÁRI FERENC egyetem i tanár. 

FÜL-ORR-GÉGE KLINIKA, V ili, Szigony utca 36.
Tanszékvezető: Dr. VARGA GYULA egyetem i tanár.

I. SZ. GYERMEKKLINIKA, VIII, Bókay János utca 53.
Tanszékvezető: Dr. G EG ESI KISS PÁL egyetem i tanár.

II. SZ. GYERMEKKLINIKA, IX. Tűzoltó utca 5—7.
Tanszékvezető: Dr. PETÉNYI GÉZA egyetemi tanár. 

NEUROLÓGIAI KLINIKA. VIII, Balassa utca 6.
Tanszékvezető: Dr. HORÁNYJ BÉLA egyetemi tanár.

I. SZ. NŐI KLINIKA, VIII, Baross utca 27.
Tanszékvezető: Dr. HORN BÉLA egyetemi tanár.

II. SZ. NŐI KLINIKA, VIII, Üllői ú t 78 |аГ"
Tanszékvezető: Dr. ZOLTÁN IMRE egyetemi tanár. 

ORTHOPAEDIAI KLINIKA, XI, K aro lina ú t  E7.
Tanszékvezető: Dr. GLAUBER ANDOR egyetemi tanár.

PSYCHTATRIAI KLINIKA, VIII, B aL ssa utca 6.
Tanszékvezető: Dr. NYÍRÓ GYULA egyetemi tanár.

RÖNTGENKLINIKA, VIII, Üllői ú t 78 (b. ,
Tanszékvezető: Dr. RATKÓCZY NÁNDOR egyetemi tanar.

I. SZ. SEBÉSZETI KLINIKA, VIII, Üllői ú t 78.
Tanszékvezető: Dr. HEDRI ENDRE egyetemi tanár.

II. SZ. SEBÉSZETI KLINIKA. VIII, Baross u tca 23—25.
Tanszékvezető: Kinevezendő tanár.

III SZ SEBÉSZETI KLINIKA. VIII, Mező Im re ú t 15—17. 
Tanszékvezető: Dr. RUBÁNYI PÁL egyetemi tanár.



IV. SZ. SEBÉSZETI KLINIKA, XII, V árosm ajor utca G8.
Tanszékvezető: Dr. KUDÁSZ JÓZSEF egyetemi tanár.

I. .SZ. SZEMKLINIKA, VIII, Illés utca 15.
Tanszékvezető: Dr. RADNÓT MAGDA egyetem i tanár.

II. SZ. SZEMKLINIKA, VIII, M ária utca 39.
Tanszékvezető: Dr. NÓNAY TIBOR egyetem i tanár. 

TÜDŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA, X II, D iósárok 1.
Tanszékvezető: Dr. KO VÁ IÉ FERENC egyetemi tanár. 

UROLÓGIAI KLINIKA, VIII, Üllői ú t 78 |b.
Tanszékvezető: Dr. BABICS ANTAL egyetemi tanár.

Fogorvosi Kar:

DÉKÁNI HIVATAL, VIII, Üllői ú t 26.
FOGPÓTLÁSTANI KLINIKA, VIII, M ikszáth K álm án tér 5.

Tanszékvezető: K inevezendő tanár.
GYERMEKFOGÁSZATI ÉS FOGSZABÁLYOZÁSI KLINIKA 

VIII, M ária utca 52.
Tanszékvezető: Kinevezendő tanár.

KONZERVÁLÓ FOGÁSZATI KLINIKA, VIII, M ikszáth K álm án té r  5.
Tanszékvezető: Dr. BOROS SÁNDOR egyetemi docens. 

SZÁJSEBÉSZETI KLINIKA, VIII, M ária u tca 52.
Tanszékvezető: Dr. BALOGH KÁROLY egyetemi tanár.

Gyógyszerészi Kar:

DÉKÁNI HIVATAL, VIII, Üllői ú t 26.
GYÓGYNÖVÉNY- ÉS DROGISMERETI INTÉZET, VIII, Üllői ú t 26.

Tanszékvezető: Dr. HALMAI JÁNOS egyetemi tanár. 
GYÓGYSZERÉSZETI INTÉZET, IX, Hőgyes E ndre u tca 7.

Tanszékvezető: Dr. MOZSONYI SÁNDOR egyetemi tanár. 
GYÓGYSZERÉSZI KAR SZERVES VEGYTANI INTÉZETE,

IX, Hőgyes E ndre u tca 7.
Tanszékvezető: Dr. CLAUDER OTTÓ egyetem i tanár. 

GYÓGYSZERÉSZI KÉMIAI INTÉZET, VIII, Puskin utca 1. 
Tanszékvezető: Dr. VÉGH ANTAL egyetem i tanár.

Félfogadási idő az egyetemen:

Rektor: Szerda 12—13 óráig.
Rektori Hivatal, V III, Üllői út 26. Telefon: 134—610. 12—15 óráig; 

szom baton 11—12 óráig. .
Általános Orvoskari Dékán: hétfő, szerda, péntek: 15—16 óráig. 
Általános Orvoskari Dékáni Titkárság, VIII, Üllői ú t 26.

Telefon: 331—364. Szombat kivételével 13—15 óráig.
Általános Orvoskari Dékáni Hivatal, VIII, Üllői út 26. Telefon 131 083.

Szombat kivételével 12—16 óráig.
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Fogorvoskari Dékán: kedd: 14—15 óráig, péntek: 12—13 óráig. 
Fogorvoskari Dékáni Hivatal, V III, Üllőd ú t 26. Telefon: 141—705.

14—16 óráig; szom baton 10—12 óráiig.
Gyógyszerészkari Dékán: kedd, szerda, péntek: 14—15 óráig. 
Gyógyszerészkari Dékáni Hivatal, V III, Üllői ú t 26. Telefon: 131—8-25. 

Szombat kivételével 13— 15 óráig.

AZ 1960 61. TANÉV BEOSZTÁSA

3. félév:
Beiratkozás és az első utóvizsga időszak: szeptem ber 1-től 10-ig. 
Tanévnyitó ünnepély: szeptem ber 12-én, hétfőn, de. 10 órakor. 
Első előadási nap: szeptem ber 13. kedd.
Utolsó előadási nap: decem ber 24.
Vizsgaidőszak: decem ber 29-től jan u ár 14-ig.

A Gyógyszerészi K aron decem ber 29-től ja n u á r 21-ig.

31. félév:
Beiratkozás: jan u ár 16-tól 21-ig.

A Gyógyszerészi K aron jan u ár 23-tól 28-ig.
Első előadási nap: ja n u á r 23. hétfő.

A Gyógyszerészi K aron jan u ár 30. hétfő.
Utolsó előadási nap: m ájus 6.

A Gyógyszerészi K aron m ájus 13.
Vizsgaidőszak: m ájus 15-től június 30-ig.

A Gyógyszerészi K aron m ájus 23-tól jún ius 30-ig.
O ktatási szünnapok: novem ber 7., m árcius 15., áp rilis 4., m ájus 1.
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A) Al t a l a n o s  o r v o s i k a r

1. Általános orvosképzés tanterve és vizsgarendje 
az 1960/61. tanév: I. félévében

I. év fo lyam
T antárgyak: Heti ó ra szá m : V izsg a fo rm á i

e lm éle t: gyakorlat:
Otrvpsi fizika 2 3 —
Orvosi kém ia 5 4 kollokvium.
Orvosi biológia 3 2 —
A natóm ia 4 4 kollokvium
Filozófia 2 — kollokvium
Orosz nyelv — 2 —
Testnevelés — 1 —

16 16
Latin nyelv heti 1 órában azok szám ára, akik  la tin t a középiskolában
nem  tanultak .

II . é v fo ly a m
Tantárgyak: Ней óraszám: Vizsgaforma:

e lm élet: gyakorlat:
É lettan 6 4 kollokvium
Biokém ia 2 2 —
A natóm ia 2 4 kollokvium
Szövet- és fejlődéstan 
Filozófia

3
3

3
kollokvium.

Orosz nyelv — 2
Testnevelés — 1

16 i6
Oroszból a II. évfolyam  végéig utóvizsga időszak elő tt köteles a  hallgató-
kollokválni.

III. év fo ly a m
Tantárgyak: Heti óraszám : V izsgaform a:

elm élet: gyakorlat:
K órélettan 3 2 kollokvium
K órbonctan 4 4 kollokvium
Mikrobiológia és parazitológia 3 2

kollokviumBelgyógyászati propedeutika 3 2
Á ltalános sebészet 3 2 —
Politikai gazdaságtan 2 — kollokvium
Idegen nyelv — 2

18 14
4 heti nyári kórházi gyakorlat.
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IV. évfolyam
T antárgyak: Heti óraszám : Vizsgaform a:

e lm élet: gyakorla t:
Gyógyszertan és m éregtan 4 2 kollokvium
Részletes belgyógyászat 5 3 kollokvium
Részletes sebészet 4 1 —
Sebészeti anatóm ia és m űtéttan 1 2 —
Szülészet és nőgyógyászat 4 1 —
Bőr- és nem ibetegségek 2 1 —
Radiológia 2 1 kollokvium
Tudományos szocializmus 2 — kollokvium
Idegen nyelv — 2 —

24 13
A tanév folyam án 3 nap sebészeti és 3 nap szülőszobai inspekció.
4 heti nyári kórházi gyakorlat.
A m ásodik idegen nyelvből a IV. évfolyam  végéig az utóvizsga időszak 
elő tt köteles a hallgató kollokválni.

/
V. évfolyam

T antárgyak: Heti
e lm élet:

óraszám:
gyakorlat:

V izsgaforma:

Közegészségtan és járvány tan 3 3 —
Egészségügyi szervezés 
Részletes belgyógyászat (fertőző

2 1

betegségek előadásával) 
Gyermekgyógyászat (fertőző

5 2 kollokvium

betegségek előadásával) 3 2 —
Elm ekórtan A—В csoportok 3 2 —
Idegkórtan C—D csoportok 3 2 —
Szemészet A—В csoportok 3 2 szigorlat
Fül-orr-gégegyógyászat 2 2 kollokvium
Igazságügyi orvostan 2 1 —
Urológia C—D csoportok 1 2 kollokvium
Tudományos szocializmus 2

29 19
kollokvium

VI. évfolyam
12 hónap (augusztus 16-tól augusztus 15-ig) klinikai-kóiházi gyakoilat. 
Ebből: belgyógyászat 3 hónap (2 hét ideggyógyászati am bulancia), sebe
szet 3 hónap (2 hé t fogászat, 2 hét fül-orr-gégegyógyászat, 1 hónap 
traum atológia), gyermekgyógyászat 3 hónap (2 h é t fertőző betegségek), 
szülészet-nőgyógyászat 3 hónap.
Л hallgatók kötelesek résztvenni a  k lin ika-kórház klinikopathológisi 
konferenciáin, szekcióin.
Belgyógyászatból: (ideértve a tbc-t és felnőttkori fertőző betegségeket is) 

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

orthopaediát is)
szigorlat: a  gyakorlat utolsó 5 napjában.
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Gyermekgyógyászatból: (ideértve a csecsemő- és gyerm ekkori fertőzó 
betegségeiket is)

szigorlat: a  gyakorlat utolsó 5 napjában. 
Szülészet-nőgyógyászaiból:

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. Elm élet: iheti 2 óra. É lettani Intézet tanterm ében. Gya

korlat: heti 3 óm.
Dr. TARJÁN IMRE egyetem i tanár.

Orvosi kémia. Elm élet: heti 5 óra. Eötvös Loránd Tudom ányegyetem  
„Ságvári”-term ében. G yakorlat: h e ti 4 óra.

.Dr. STRAUB F. BRUNO egyetem i ta rá r.
Orvosi biológia. Elm élet: heti 3 óra. Szövet- és Fejlődéstani Intézet tan 

term ében. G yakorlat: heti 2 óra.
Dr. KISZELY GYÖRGY egyetemi docens.

Anatómia. Elm élet: heti 4 óra. A natóm iai Intézet tan term ében  G yakor
lat: heti 4 óra.

Dr. KISS FERENC egyetem i tanár.
Filozófia. Heti 2 óra. Később m eghatározandó helyen.

MÉSZ LÁSZLÓ egyetemi docens.
Orosz nyelv. H eti 2 óra. Később m eghatározandó helyen.

Dr. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.
Testnevelés. Heti 1 óra. Később m eghatározandó helyen.

FARKAS PÁL testnevelő tanár.
Latin nyelv. H eti 1 óra. K izárólag azok szám ára, ak ik  a középiskolában 

nem  tanu ltak  la tin  nyelvet. Később m eghatározandó helyein ee 
időbe n,

Dr. TAKÁCS JÁNOS vezető léktor. *

II. évfolyam
É lettan. Elm élet: heti 6 óra. É le ttan i Intézet tanterm ében. G yakorlat: 

heti 4 óra.
Dr. BÁLINT PÉTER egyetem i tanár.

Biokémia. Elm élet: heti 2 óra. É lettani Intézet tanterm ében. G yakorlat: 
heti 2 óm .

Dr. SZÉKESSY VILMOSNÉ egyetem i tanár.
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Anatómia, Elm élet: heti 2 óra. A natóm iai Intézet tanterm ében. Gyakor
la t: heti 4 óra.

Dr. KISS FERENC egyetem i tanár.
Szövettan és fejlődéstan. E lm élet: heti 3 óra. Szövet- és Fejlődéstani

Intézet tanterm ében. G yakorlat: heti 3 óra.
Dr. TÖRÖ IMRE egyetem i tanár.

Filozófia. Heti 3 óra. Később m eghatározandó helyen Szem inárium  a 
Tanszék á lta l m egadott napokon.

MÉSZ LÁSZLÓ egyetem i docens.
Orosz nyelv. H eti 2 óra. Később m eghatározandó helyen.

Dr. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.
Testnevelés. Heti 1 óra. Később m eghatározandó (helyen.

FARKAS PÁL testnevelő tanár.

III. évfolyam
Kórélettan. Elm élet: heti 3 óra. K órélettani Intézet tanterm ében. Gya

ko rla t: heti 2 óra.
Dr. SÓS JÓZSÉF egyetem i (tanár.

Mikrobiológia és parazitológia. Elm élet: heti 3 óra. K órélettani Intézet 
tanterm ében. G yakorlat: heti 2 óra.

Dr. ALFÓLDY ZOLTÁN egyetem i tanár.
Kórbonctan. Elmélet: heti 4 óra. D)3—G csoportok. I. sz. K órbonctani és 

K ísérleti R ákkutató  Intézet tanterm ében. G yakorlat: heti 4 óra.
Dr. BALÓ JÓZSEF egyetem i tanár.

Kórbonctan. Elmélet: heti 4 óra. A—D]2 csoportok. II. sz. Kórbonctani 
Intézet tanterm ében. G yakorlat: h e ti 4 óra.

Dr. HARANGHY LÁSZLÓ egyetemi tanár.
Általános sebészet. Elm élet: heti 3 óra. A—D,|2. csoportok. III. sz. Sebé

szeti K linika tanterm ében. G yakorlat: heti 2 óra.
Dr. RUBÁNYI PÁL egyetem i tanár.

Általános sebészet. Elm élet: heti 3 óra. D,j3—G csoportok. II. sz. Sebé
szeti K linika tanterm ében. G yakorlat: heti 2 óra.

Kinevezendő egyetem i tanár.
Belgyógyászati propedeutika. Elm élet: heti 3 óra. A—G. csoportok III. 

sz. Belgyógyászati K linika tanterm ében. G yakorlat: heti 2 óra.
Kinevezendő egyetemi tanár.

Politikai gazdaságtan. Heti 2 óra. Később m eghatározandó helyen. Sze
m inárium  a tanszék által m egadott napokon.

MÉSZ LÁSZLÓ egyetem i docens.
Idegen nyelv. Heti 2 óra. Később m eghatározandó helyen.

Dr. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.

IV. évfolyam
Gyógyszertan és méregtan. Elm élet: heti 4 óra. Gyógyszertani Intézet 

tanterm ében. G yakorlat: h e ti 2 óra.
Dr. ISSEKUTZ BÉLA egyetem i tanár.

Részletes belgyógyászat (a felnőttkori fertőző betegségek előadásával) 
E lm élet: heti 5 óra. A—E  csoportok. I. sz. Sebészeti K linika ta n 
term ében. G yakorlat: heti 3 óra.

Dr. RUSZNYÁK ISTVÁN egyetem i tanár.
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Részletes belgyógyászat (a felnőttkori fertőző betegségek előadásával) 
Elmélet: heti 5 óra. F—G csoportok. IV. sz. Belgyógyászati K linika 
tanterm ében. G yakorlat: heti 3 óra.

Dr. GOTTSEGEN GYÖRGY egyetem i tanár.
Részletes sebészet. Elm élet: heti 4 óra. F—G  csoportok. IV. sz. Sebészeti 

K linika tanterm ében. G yakorlat: heti 1 óra.
Dr. KUDÁSZ JÓZSEF egyetem i ta n ár

Részletes sebészet. Elm élet: heti 4 óra. A—E csoportok. I. sz. Sebészeti 
K lin ika tanterm ében. G yakorlat: heti 1 óra.

Dr. HEDRI ENDRE egyetemi tanár.
Sebészeti anatómia és műtéttan. Elmélet: heti 1 óra. Szövet- és Fejlődés

tan i Intézet tanterm ében. G yakorlat: heti 2 óra.
Dr. NAGY DÉNES egyetem i tanár.

Szülészet és nőgyógyászat. E lm élet: heti 4 óra. A—D. csoportok. I. sz. 
Női K lin ika tanterm ében. G yakorlat: heti 1 óra.

Dr. HORN BÉLA egyetemi tanár.
Szülészet és nőgyógyászat. Elm élet: heti 4 óra. E—G. csoportok. II. sz. 

Női K linika tanterm ében. G yakorlat: heti 1 óra.
Dr. ZOLTÁN IMRE egyetem i tanár.

Bőrgyógyászat és nemibetegségek. Elm élet: heti 2 óra. II. sz. Szem klini
k a  tanterm ében. G yakorlat: h e ti 1 óra.

Dr. FÖLDVÁRI FERENC egyetemi tanár.
R adiológia . Elm élet: heti 2 óra. Urológiai K linika tanterm ében. G yakor

la t: heti 1 óra.
Dr.' RATKÖCZY NÁNDOR egyetemi tanár.

Tudományos szocializmus. H eti 2 óra. Később m eghatározandó helyen.
MÉSZ LÁSZLÓ egyetem i docens.

Idegen nyelv. Heti 2 óra. Későlbb m eghatározandó helyen.
Dr. TAKÁCS JÄNOS vezető lektor.

V. évfolyam
Közegészségtan és járványtan. Elm élet: heti 3 óra. II. sz. Szem klinika 

tanterm ében. G yakorlat: h e ti 3 óra.
Dr. MELLY JÖZSEF egyetem i tanár.

Egészségügyi szervezés. Elm élet: heti 2 óra. II. sz. Szem klinika tan ter
mében. G yakorla t: heti 1 óra.

Dr. SIMONOVITS -ISTVÁN egyetem i tanár.
Részletes belgyógyászat (a felnőttkori fertőző betegségek előadásával).. 

E lm élet: heti 2 óra. II. sz. Sebészeti K linika tanterm ében. Gya
korlat: heti 2 óra.

Dr. GÖMÖRI PÁL egyetem i tanár.
Gyermekgyógyászat (a gyerm ekkori fertőző betegségek előadásával). El

m élet: heti 3 óra. A—B. csoportok. I. sz. G yerm ekklinika tan te r
m ében. G yakorlat: heti 2 óra.

Dr. GEGESI KISS PÄL egyetem i tanár.
Gyermekgyógyászat (a gyerm ekkori fertőző betegségek előadásával). El

m élet: heti 3 óra. C—D. csoportok. II. sz. G yerm ekklinika ta n te r
mében. G yakorlat: heti 2 óra.

Dr. PETÉNYI GÉZA egyetemi tanár.
Elmekórtan. Elm élet: heti 3 óra. A—B. csoportok. Psydhiátriai K lin ika 

tanterm ében. G yakorlat: heti 2 óra.
Dr. NYÍRÓ GYULA egyetemi tanár.
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Idegkórtan. Elm élet: heti 3 óra. C—D. csoportok. Neurológiai К  Imiim 
tanterm ében. G yakorlat: heti 2 óra.

Dr. KORÁNYI BÉLA egyetem i tanár.
Szemészet. Elm élet: heti 3 óra. A. csoportok. I. sz. Szem klinika tan te r

mében. G yakorlat: heti 2 óra.
Dr. RADNÓT MAGDA egyetem i tanár.

Szemészet. Elm élet: heti 3 óra. B. csoportok. XI. sz. Szem klinika ta n te r
mében. G yakorlat: heti 2 óra.

Dr. NÓNAY Tibor egyetem i tanár.
fül-orr-gégegyógyászat. Elm élet: heti 2 óra. Fül-orr-gégeklinika tan te r

mében. G yakorlat: heti 2 óra.
Dr. VARGA GYULA egyetem i tanár.

Urológia. Elm élet: heti 1 óra. C—D. csoportok. Urológiai K lin ika ta n 
term ében. G yakorlat: heti 2 óra.

Dr. BABICS ANTAL egyetem i tanár.
Igazságügyi orvostan. Elm élet: heti 2 óra. Igazságügyi O rvostani Intézet 

tanterm ében. G yakorlat: heti 1 óra.
Dr. ÖKRÖS SÁNDOR egyetem i tanár.

Tudományos szocializmus. H eti 2 óra. Később m eghatározandó helyen. 
Szem inárium  a  Tanszék á ltal m egadott napokon.

MÉSZ LÁSZLÓ egyetemi docens.

3. Orvosetikai előadások

Az előadások az I. éves orvostanhallgatók részére kötelezőek, a  töb
bi évfolyam hallgatói részére az előadások hallgatása ajánlatos.
Az egyetemi hallgató kötelességei és jogai. Az előadás ideje: I960, szep

tem ber 16., 16— 17 óráig.
Dr. TARJÁN IMRE egyetemi tanár.

Az etika fogalma ёз tárgyköre. Az előadás ideje: 1960. szeptem ber 30., 
16—17 óráig.

MÉSZ LÁSZLÓ egyetemi docens.
Az etika elvi kérdései. Az előadás ideje: 1960. október 14., 16—17 óráig.

MÉSZ LÁSZLÓ egyetem i docens.
Az állami, politikai és társadalmi szervek szerepe az egyetemi ifjúság 

nevelésében. Az előadás ideje: 1960. október 28., 16— 17 óráig.
Dr. SOMOGYI ENDRE egyetemi adjunktus.

Az orvosi hivatás psychológiája. Az előadás ideje: 1960. novem ber 11., 
16—17 óráig.

Dr. HORÁNYI BÉLA egyetem i tanár.
Az orvosi egyéniség kialakításának feltételei. Az előadás ideje: 1960. no

vem ber 25., 16—17 óráig.
Dr. BABICS ANTAL egyetem i tanár.

Magyar forradalmár orvosok. Az előadás ideje: 1960. decem ber 9., 16—17 
óráig.

Dr. GORTVAY GYÖRGY igazgató.
Az előadások helye: Urológiai K linika tanterm e, VIII., Üllői ú t 78.
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RÉSZLETES TANREND
(Kötelező tantárgyak)

I. év fo ly a m

HÉTFŐ
„A” csoportok: 8,00— 9,40: testnevelés 

10,10—11,45: kém ia 
12,15—14,00: idegen nyelv

„В” csoportok: 8-00— 9.40: biológia gyak. 
10.10— 11,45: kém ia 
12.15—14.00: testnevelés 
15.00—18.20: kém ia gyak.

„C” csoportok: 8.00— 9.40: idegein nyelv 
10.10—11.45: kém ia 
12,15—14.00: biológia gyak.

„D” csoportok: 8.15— 9.50: fizika 
10.10—11.45: kém ia 
12.15—14.00: anatóm ia gyak.

,,E'’ csoportok: 8.15— 9.50: fizika 
10.10—11.45: kém ia 
12.15—14.00: anatóm ia gyak. 
15.00—16.40: biológia gyak.

-

, F ” csoportok: 8.15— 9.50: fizika 
10.10—11.45: kém ia 
12.15—14.00: anatóm ia gyak.

KEDD
„A" csoportok: 8.00— 9.35: m arxizm us 

10.05— 11.40: anatóm ia 
11.55— 13.35: biológia gyak.

T

„B” csoportok: 8.00— 9.35: m arxizm us 
10.05—11.40: anatóm ia 
11.55— 13.35: anatóm ia gyak.

„C” csoportok: 8.00— 9.35: m arxizm us 
10.05—11.40: anatóm ia 
11.55— 13.35: anatóm ia gyak.

„D" csoportok: 8.00— 9.40: testnevelés 
10.00— 11.40: biológia gyak. 
11.55— 13.35: anatóm ia gyak.
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„E"

„F”

csoportok:

csoportok:

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

8.00—9.40: biológia gyak.
10.00— 11.40: idegen nyelv
12.00— 14.30: fizika gyak.

SZERDA

■Л" csoportok: 8.15— 9.50: fizika 
10.10—11.45: kém ia 
12.15—14.00: anatóm ia gyak.

,3 " csoportok: 8.15— 9.50: fizika 
10.10—11.45: kém ia 
12.00—14.30: fizika gyak.

„С" csoportok: 8.15— 9.50: fizika 
10.10—11.45: kém ia 
12.15—-14.00: testnevelés 
15.00—18.20: kém ia gyak.

, 3 ” csoportok: 8.05— 9.40: m arxizm us 
10.10—11.45: kém ia 
12.15—13.50: anatóm ia 
15.00—17.30: fizika gyak.

«вг csoportok: 8.05— 9.40: m arxizm us 
10.10— 11.45: kém ia 
12.15— 13.50: anatóm ia

,,F” csoportok: 8.05— 9.40: m arxizm us 
10.10—-11.45: kém ia 
12.15— 13.50: anatóm ia

CSÜTÖRTÖK

, A n csoportok: 8.15—10.00: anatóm ia gyak. 
10.15— 11.50: anatóm ia 
12.10—13.20: biológia 
15.00—17.30: fizika gyak.

„В” csoportok: 8.15— 10.00: anatóm ia gyak. 
10.15—11.50: anatóm ia 
12.10— 13.20: biológia

С” csoportok: 8.15—10.00: anatóm ia gyak. 
10.15— 11.50: anatóm ia 
12.10—13.20: biológia

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

, 3 ” csoportok: 8.40— 9.50: biológia 
10.05— 11.50: anatóm ia gyak. 
12.20—14.05: testnevelés



,,F” csoportok: 8.40-— 9.50: biológia 
10.05—11.50: anatóm ia gyak.

X 15.00—18.20: kém ia gyak.

PÉNTEK
„A“ csoportok: 8.30— 9.40: biológia

10.10— 10.55: kém ia
11.10— 14.30: kém ia gyak.

„B” csoportok: 8.30— 9.40: biológia 
10,10—10.55: kém ia 
11.15—13.00: Idegen nyelv

„C” csoportok: 8.30— 9.40: biológia
10.10— 10.55: kém ia
11.10—  13.40: fizika gyak.

„D" csoportok: 8.30— 9.40: biológia 
10,10—10.55: kém ia 
11,25—1300: anatóm ia 
14.00—15.40: idegen nyelv

„E” csoportok: 8.00— 9.40: idegen nyelv 
10,10—10.55: kém ia 
11.25—13,00: anatóm ia 
13.15—14.25: biológia

„F” csoportok: 8.00— 9.40: testnevelés 
10.10—10 55: kém ia 
11.25—13.00: anatóm ia 
13.15—14.25: biológia

Testnevelés 2 hetenként.



II. évfolyam
HÉTFŐ

,,A’1 csoportok:

„B” csoportok:

„C” csoportok: 

„D ” csoportok: 

,,E” csoportok: 

,,F” csoportok:

„G’‘ csoportok: 

KEDD
„A” csoportok: 

„B” csoportok: 

„C” csoportok: 

„D” csoportok:

I

8.15— 9,50: m arxizm us
10.20— 11,30: szövettan
12.00— 12,50: élettan  gyak. előkészítő
13.05— 14,45: testnevelés

8.15— 9,50: m arxizm us
10.20— 11,30: szövettan
12.00— 12,50: élettan  gyak. előkészítő
13.05— 14,45: idegen nyelv

8.15— 9,50: m arxizm us
10.20— 11,30: szövettan
12.00— 12,50: élettan  gyak. előkészítő

8.15— 9,50: m arxizm us
10.20— 11,30: szövettan
12.00— 12,50: é le ttan  gyak. előkészítő

8,30— 9,40: szövettan
10.00— 11.35: anatóm ia
12.00— 12,50: é le ttan  gyak. előkészítő

8,30— 9,40: szövettan
10.00— 11,35: anatóm ia
12.00— 12,50: élettan  gy:k . előkészítő
14.00— 16.30: m arxizm us szem.

8,30— 9,40: szövettan
10.00— 11,35: anatóm ia
12.00— 12,50: élettan  gyak. előkészítő
14.00— 16,30: m arxizm us szem.

8.10— 9,45: biokémia
10.00— 11,35: élettan
12.15— 13,25: saövettan

8.10— 9,45: biokémia
10.00— 11,35: élettan
12.15— 13,25: szövettan

8.10— 9,45: biokémia
10.00— 11,35: élettan
12.15— 13,25: saövettan

8.10— 9,45: biokém ia
10.00— 11,35: élettan
12.15— 13,25: szövettan
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„Е" csoportok: 

„F” csoportok:

„G” csoportok:

SZERDA
' „A” csoportok:

„B” csoportok:

„C" csoportok:

„D” csoportok:

„E’1 csoportok:

„F” csoportok: 

„G’‘ csoportok:

CSÜTÖRTÖK
„A” csoportok:

„B” csoportok:

8.20— 9,30: szövettan
10.00— 11,35: élettan
12.05— 13,50: testnevelés

8.20— 9,3Ö: szövettan
10.00— 11,35: élettan
11.50— 14,20: élettan  gyak.

8.20— 9,30: szövettan
10.00— 11,35: élettan
11.50— 13,35: 'biokémia gyak.

8.00— 9,45: anatóm ia gysk.
10.00— 11,35: anatóm ia
12.05— 14,35: é le ttan  gyak.

8.00— 9,45: anatóm ia gyak.
10.00—  11,35: anatóm ia
12.05— 13,50: biokém ia gyak.
15.00— —17,30: m arxizm us szem.

8.00— 9,45: anatóm ia gyak.
10.00— 11,35: anatóm ia
11.50— 14,20: szövettan gyak.
15,30—17,15: biokém ia gyak.

8.00— 9,45: idegen nyelv
10.00— 11,35: anatóm ia
12.15— 14,00: anatóm ia gyak.
15.00— 17,30: é le ttan  gyak.

8.00— 9,45: idegen nyelv
10.10— 11,45: biokém ia
12.15— 14,00: anatóm ia gya-k.
15.00— 17,30: m arxizm us szem.

8.00— 9,45: biokém ia gyak.
10.10— 11,45: biokém ia
12.15— -14,00: anatóm ia gyak.

8.00— 9,45: testnevelés
10.10— 11,45: biokém ia
12.15—  14,00: idegen nyelv

8.10— 9,55: biokém ia gyak. 
10,10'—11,45: élettan
12.15— Í4,O0: anatóm ia gyak.
15,00—17,30: m arxizm us szem.

8,00— 9.40: testnevelés
19,10—d l ,45: élettan
12.15— 14,00: a /a tó m ía  gyak.
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„C“’ csoportok: 8.00— 9.40: anatóm ia gyak. 
10.10—11,45: élettan  
12,00—14,30: élettan  gyak.

„D” csoportok: 8,00— 9,40: anatóm ia gyak.
10.10— 11,45: élettan
12.10— 14,40: szövettan gyak. 
16,00—17,40: biokém ia gyak.

„E'‘ csoportok: 8,05— 9,40: m arxizm us 
10,10—11,45: élettan  
12,00—13,40: biokém ia gyak. 
14,50—17,20: é le ttan  gyak.

„F” csoportok: 8,05— 9,40: m arxizm us 
10,10—11,45: élettan  
12,00—13,40: idegen nyelv 
14,45—17,15: szövettan gyak.

„G" csoportok: 8,05— 9,40: m arxizm us 
10,10—11,45: élettan  
12,15—14.00: anatóm ia gyak. 
17,20—19,50: szövettan gyak.

PÉNTEK
„A” csoportok: 8,00—10,30: szövettan gyak.. 

11,00—12,35: élettan  
12,50—14,30: idegen nyelv

„B” csoportok: 8.15—10.45: é le ttan  gyak. 
11,00—12,35: élettan  
13,50,—16,20: szövettan gyak.

„C" csoportok: 8,45—10,30: idegen nyelv 
11,00—12,35: élettan 
12,55—14,35: testnevelés 
15.40—18.10: m arxizm us szem.

„D” csoportok: 8,45—10,30: testnevelés 
11,00—12,35: élettan  
14,30—17,00: m arxizm us szem.

„E" csoportok: 8,45—10,30: anatóm ia gyak. 
11,00—12,35: élettan  
16,30—19,00: szövettan gyak.

„F” csoportok: 8,45—10,30: anatóm ia gyak. 
11,00—12,35: élettan  
12,55—14,35: testnevelés

„G" csoportok: 8,45—10,30: anatóm ia gyak.
11.00— 12,35: élettan
15.00—  17,30: é le ttan  gyak.

Testnevelés 2 hetenként.
Marxizmus szeminárium a tanszék által megadott napokon, a félév folya 
mán öt alkalommal.
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Ili. évfolyam
HÉTFŐ

„A” csoportok:

„В” csoportok:

„CJl” és ,,C/3 csoportok:

„Cß" csoport:

8.00— 9,35: kórélettan 
10,05—11,50: sebészet gyak.
12,20—14,00: kórélettan  gyak.

8.00— 9,35: kóréle ttan
9,50—11,35: kóréle ttan  gyak.

14.00— 15,45: belgyógyászat gyak.

8.00— 9,35: kórélettan
10.00— 13,20: kórbonctan gyak.

8.00— 9,35: kóréle ttan
10.00— 13,20: kórbonctan gyak.
15.00— 16,45: belgyógyászat gyak.

„D /l” csoport:

„D.12” csoport:

„D,13’‘ csoport:

8.00— 9,35: kórélettan
10,00—13,20: kórbonctan gyak.
15.50— 17,30: kórélettan  gyak.

8.00— 9.35: kórélettan
10.05— 11,50: belgyógyászat gyak.
15.50— 17,30: kórélettan gyak.

8.00— 9,10: sebészet
9,40—10.50: belgyógyászat 

11,20—12,55: m ikrobiológia
13.05— 14,45: kórbonctan gyak.
15.50— 17,30: kóréle ttan  gyak.

„E” csoportok: 8,00— 9,10: sebészet
9.40— 10,50: belgyógyászat

11.20— 12,55: mikrobiológia
14,30—16,15: m arxizm us szem.

„F” csoportok: 8,00— 9,10: sebészet
9.40— 10,50: belgyógyászat

11.20— 12,55: m ikrobiológia
13,05—14,45: idegen nyelv

„G /l” és „G |2” csoportok:

,,G/31’ csoport:

8.00— 9,10: sebészet
9.40— 10,50: belgyógyászat

11.20— 12,55: mikrobiológia
13.05— 14,45: idegen nyelv

8.00— 9,10: sebészet
9.40— 10,50: belgyógyászat

11.20— 12,55: mikrobiológia
13.05— 14,45: idegen nyelv 
15,45—17,30: m arxizm us szem.
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REDD
„A” csoportok: 

„В” csoportok:

„C” csoportok:

„D /l” csoport: 

,D.|2” csoport: 

„D/3’‘ csoport: 

„E” csoportok: 

„F” csoportok: 

„Gn csoportok:

SZERDA
„A” csoportok:

4
„B” csoportok: 

„C /l” és „C,(2”

8.00— 8,45: mikrobiológia
9.05— 10,40: kórbonctan

10.50— 14,10: kórbonctan gyak.

8.00— 8,45: m ikrobiológia
9.05— 10.40: kórbonctan

11,05—12,45: sebészet gyak.
13.10— 14,50: m ikrobiológia gyak.

8.00— 8,45: mikrobiológia
9.05— 10.40: kórbonctan

11.00— 12,40: m ikrobiológia gyak. 
12,55—14,35: idegen nyelv

8.00— 8,45: m ikrobiológia
9.05— 10,40: kórbonctan

11.10— 12,55: belgyógyászat gyak.

8.00— 8,45: m ikrobiológia
9.05— 10,40: kórbonctan

10.50— 14,10: kórbonctan gyak.

9.00— 10,45: sebészet gyak.
11.00— 12,35: kórbonctan
12.50— 13,35: kórélettan

9.00— 10,45: sebészet gyak.
11.00— 12,35: kórbonctan
12.50— 13,35: kórélettan

9.00— 10,45: kórbonctan gyak.
11.00— 12,35: kórbonctan
12.50— 13,35: kórélettan

9.00— 10,45: kórbonctan gyak.
11.00— 12,35: kórbonctan
12.50— 13,35: kórélettan

8.00— 9,10: sebészet
9.20— 10.30т belgyógyászat

11.00— 12.35: m arxizm us
14.00— 15,45: m arxizm us szem.

8.00— 9,10: sebészet
9.20— 10,30: belgyógyászat

11.00— 12,35: m arxizm us
12.50— 14,30: idegen nyelv

csoportok: 8.00— 9,10: sebészet
9.20— 10,30: belgyógyászat

11.00— 12,35: m arxizm us
12.50— 14,30: kórélettan  gyak.
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,,C,Í3‘’ csoport:

„D/jl” és „D/2”

„Di'ß" csoport: 

„E“ csoportok:

„F /l” és „F,E”

„F/3” csoport: 

„G /l” csoport:

„G/2” csoport:

„G,j3’‘ csoport:

CSÜTÖRTÖK

„A” csoportok:

„B” csoportok:

8,00— 9,10: sebészet
9.20— 10,30: belgyógyászat

11.00— 12,35: m arxizm us
12.50— 14,30: kórélettan  gyak.
15.30— 17,10: belgyógyászat gyak.

csoportok: 8,00— 9,10: sebészet
9.20— 10,30: belgyógyászat

11.00— 12,35: m arxizm us
12.50— 14,30: idegen nyelv

8.30— 10,10: idegen nyelv
10.25— 12,05: kórbonctan gyak.
12.20— 13,55: kórélettan

8.30— 10,10: idegen nyelv
- 10,25—12,05: kórbonctan gyak.

12.20— 13,55: kórélettan
15.00— 16,45: kórélettan  gyak.

csoportok: 8,30—10,10: kóréle ttan  gyak.
10.25— 12,05: sebészet gyak.
12.20— 13,55: kórélettan
15.30— 17,10: belgyógyászat gyak.

8.30— 10,10: kórélettan  gyak.
10.25— 12,05: sebészet gyak.
12.20— 13,55: kóréle ttan

8.30— 10,10: kórbonctan gyak.
10.25— 12,05: kóréle ttan  gyak.
12.20— 13,55: kórélettan
15*,30—17,10: belgyógyászat gyak.

8.30— 10,10: kórbonctan gyak.
10.25—  12,05: kóréle ttan  gyak.
12.20— 1-3,55: kórélettan
15.00— 16,45: m arxizm us szem.

8.30— 10,10: kórbonctan gyak.
10.25— 12,05: kóréle ttan  gyak.
12.20— 13,55: kórélettan

8.00— 8,45: kórélettan
9.10— 10,45: kórbonctan

11,10—12,50: m ikrobiológia gyak.
13.00— 14,40: idegen nyelv

8.00— 8,45: kórélettan
9.10— 10,45: kórbonctan

11.00— 14,20: kórbonctan gyak.
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„C” csoportok: 

„ D l” és „D/2”

„D/3" csoport: 

„E’‘ csoportok:

„F” csoportok: 

WG/{1” csoport: 

„G/2” "és „G/ß”

PÉNTEK
„A” csoportok:

„B” csoportok: 

„C/fl.” csoport:

8.00— 8,45: kórélettan
9.10— 10,45: kórbonctan

11.15— 13,00: sebészet gyak.

csoportok: 8,00— 8,45: kórélettan
9.10— 10,45: kórbonctan

11.15— 13,00: sebészet gyak.
15.00— 16,45: m arxizm us szem.

8.00— 9,10: sebészet
9.40— 10,50: belgyógyászat

11.20— 12,55: m arxizm us
13.10— 13,55: m ikrobiológia
15.СО—18.45: m arxizm us szem.

8.00— 9,10: sebészet
9.40— 10,50: belgyógyászat

11.20— 12,55: m arxizm us
13.10— 13,55: m ikrobiológia
15.00— 16,45: belgyógyászat gyak.

8.00— 9,10: sebészet
9.40— 10,50: belgyógyászat

11.20— 12,55: m arxizm us
13.10— 13,55: m ikrobiológia
15.00— 16,45: m ikrobiológia gyak.

8.00— 9,10: sebészet
9.40— 10,50: belgyógyászat

11.20— 12,55: m arxizm us
13.10— 13,55: m ikrobiológia
15.00— 16,45: m arxizm us szem.

csoportok: 8.00— 9.10: sebészet
9.40— 10.50: belgyógyászat

11.20— 12.55: m arxizm us
13.10— 13.55: mikrobiológia 
15.09—16.45: belgyógyászat gyak.

8.00— 9.10: sebészet
9.20— 10,30: belgyógyászat

11.00— 12,35: m ikrobiológia
14.30—  16,15: belgyógyászat gyak.

8.00— 9,10: sebészet
9.20— 10,30: belgyógyászat

11.00— 12,35: m ikrobiológia
14.30— 16.15: m arxizm us szem.

8.00— 9.10: sebészet
9.20— 10.30: belgyógyászat

1 1 .0 0— 12.35: mikrobiológia
14.30— 13.15: belgyógyászat gyak.



ш

,,C/2" és „C 13” csoportok: 8,00— 9,10: sebészet 
9,20—10,30: belgyógyászat 

11,00—12,35: m ikrobiológia

„D /l” és „ D 12’’ csoportok: 8,00— 9,10: sebészet 
9,20—10,30: belgyógyászat 

11,00—12,35: mikrobiológia 
14,45—16,25: m ikrobiológia gyak.

„D/3" csoport: 9.00—10,40: belgyógyászat gyak. 
11.10—12,45: kórbonctan 
14,45—16,25: m ikrobiológia gyak.

„E” csoportok: 9,10—10,55: kórbonctan gyak. 
11,10—12,45: kórbonctan 
13,00—14.40: m ikrobiológia gyak.

„ F /l” és „F/2’‘ csoportok: 9.10—10,55: kórbonctan gyak. 
11,10—12,45: kórbonctan

„F,(3’‘ csoport: 9,10—10,55: kórbonctan gyak. 
11,10—12,45: kórbonctan 
14,30—16,15: belgyógyászat gyak.

„G” csoportok: 9,10—10,55: sebészet gyak.
11,10—12,45: ikórbonctan
16,30—18,10: m ikrobiológia gyak.

Belgyógyászat: III. sz. Belgyógyászsti Klinika.
А. В, C, Dp. és D/2 csoportok: III. sz. Sebészeti K linika.
А, В, C, D P és D/2 csoportok: II. sz. K órbonctani Intézet.
D 13, E, F és G csoportok: I. sz. K órbonctani Intézet.
D(3, E, F és G csoportok: II. sz. Sebészeti Klinika.
M arxizmus szem inárium  a tanszék á ltal m egadott napokon. 
Szem inárium i héten  nincs előadás.
C és F csoportok szem inárium a az előadás idejében.
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IV. évfolyam

HÉTFŐ
„A” csoportok:

„B" csoportok:

„C” csoportok:

„D” csoportok:

„E’‘ csoportok:

„F” csoportok:

t

„G /l” csoport:

8Д0— 9,00: szülészet gyak.
9.20— 10,30: gyógyszertan

10.55— 11,40: belgyógyászat
11.55— 12,40: radiológia
12.55— 13,45: radiológia gyak.
14.45— 17,15: belgyógyászat gyak.

8.10— 9,00: szülészet gyak.
9.20— 10,30: gyógyszertan

10.55— 11,40: belgyógyászat
11.55— 12,40: radiológia
13.00— 13.50: bőrgyógyászat gyak.
14.50— 16,30: idegen nyelv

8.10— 9,00: szülészet gyak.
9.20—  10,30: gyógyszertan

10.55— 11,40: belgyógyászat
11.55— 12,40: radiológia
12.55— 13,45: sebészet gyak.
14.45— 16,30: m arxizm us szem.

8.10— 9,00: szülészet gyak.
9.20— 10,30: gyógyszertan

10.55— 11,40: belgyógyászat
11.55— 12,40: radiológia
12.55— 13,45: sebészet gyak.
14.45— 17,15: belgyógyászat gyak.

8.10— 9.00: szülészet gyak.
9.20— 10,30: gyógyszertan

10.55— 11,40: belgyógyászat
11.55— 12,40: radiológia
13.00— 13,50: bőrgyógyászat gyak.
14.50— 16,30: gyógyszertan gyak.

8.10— 9,00: szülészet gyak.
9.20— 10,30: gyógyszertan

10.55— 11,40: belgyógyászat 
•11,55—12,40: radiológia
14.30—17,00: belgyógyászat gyak.

8.10— 9,00: szülészet gyak.
9.20—  10,30: gyógyszertan

10.55— 11,40: belgyógyászat
11.55— 12,40: radiológia
12.55— 14,35: gyógyszertan gyak.



„G/E” és „G/3"

KEDD
„A” csoportok:

„B ” csoportok:

„C” csoportok: 

„D” csoportok:

„E’‘ csoportok: 

„F” csoportok:

„G’‘ csoportok:

SZERDA

„A” csoportok:

csoportok:
8Д0— 9,00: szülészet gyak.
9,20—10,30: gyógyszertan

10.55— 11,40: belgyógyászat
11.55— 12,40: radiológia
12.55— 14,35: gyógyszertan gyak. 
15,30—17,10: m arxizm us szem.

8,30—10,05: sebészet
10.15— 11,00: belgyógyászat
11.15— 12,00: sebészeti m űtéttan  
12,20—13,30: gyógyszertan

/

8.30— 10,05: sebészet
10.15— 11,00: belgyógyászat
11.15— 12,00: sebészeti m űtéttan
12.20— 13,30: gyógyszertan

8.30— 10,05: sebészet
10.15— 11,00: belgyógyászat
11.15— 12,00: sebészeti m űtéttan
12.20— 13,30: gyógyszertan

7.30— 8,20: radiológia gyak.
8.30— 10,05: sebészet

10.15— 11,00: belgyógyászat
11.15— 12,00: sebészeti m űté ttan
12.20— 13,30: gyógyszertan 
13,40—14,30: bőrgyógyászat gyak.

8.30— 10,05: sebészet
10.15— 11,00: belgyógyászat 
11,10—12,00: radiológia gyak.
12.20— 13,30: gyógyszertan

8.15— 10,00: gyógyszertan gyak.
10.25— 12,00: belgyógyászat
12.20— 13,30: gyógyszertan 
14,30—16,10: m arxizm us szem.

8.15— 10,00: sebészeti m űté ttan  gyak.
10.25— 12,00: belgyógyászat
12.20— 13,30: gyógyszertan

8,00— 9,35: szülészet
10.00— 10,45: belgyógyászat
11.00— 12,35: m arxizm us
13.00— 13,45: radiológia 
14,45—16,30: gyógyszertani gyak.
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„В” csoportok:

„С” csoportok:

„D” csoportok:

„En csoportok:

„F” csoportok:

„G’‘ csoportok:

CSÜTÖRTÖK
„A” csoportok:

„B” csoportok:

8.00— 9,35: szülészet
10.00— 10,45: .belgyógyászat
11.00— 12,35: m arxizm us
13.00— 13,45: radiológia
14.45— 16,30: m arxizm us szem.

8.00— 9,35: szülészet
Í0,00—10,45: .belgyógyászat
11.00— 12,35: m arxizm us
13.00— 13,45: radiológia
14.45— 16,30: sebészeti m űté ttan  g ja k .

8.00— 9,35: szülészet
10.00— 10,45: belgyógyászat
11.00— 12,35: m arxizm us
13.00— 13,45: radiológia
16.45— 18,25: sebészeti m űté ttan  gyek.

8.00— 9,35: szülészet
10.00— 10,45: .belgyógyászat
11.05— 11,50: sebészeti m űtéttan
12.00— 12,50: sebészet gyak.
13.00— 13,45: radiológia
14.45— 16,25: idegen nyelv

8.00— 9,35: szülészet
9,50—10,40: radiológia gyak.

11.05— 11,50: sebészeti m űtéttan
13.00— 13,45: radiológia
15.00— 15,50: sebészet gyak.
16.00— 17,35: sebészet

8.00— 9,35: szülészet
9,55—10,45: bőrgyógyászat gyak.

11.05— 11,50: sebészeti m űté ttan
13.00— 13,45: radiológia
15.00— 15,50: sebészet gyak.
16.00— -17,35: sebészet

8.30—10,05: sebészet 
10,15—11,00: belgyógyászat 
11,20—12,55: bőrgyógyászat 
13,05—13,50: gyógyszertan 
14.50—16.30: idegen nyelv

7.30— 8,20: radiológia gyak.
8.30— 10,05: sebészet 

10,15—11,00: belgyógyászat 
11,20—12,55: bőrgyógyászat 
13,05—13,50: gyógyszertan
14,50—18,30: gyógyszertan gyak.
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,C‘’ csoportok:

„D” csoportok:

„E’‘ csoportok:

„F” csoportok:

„Gn csoportok:

PÉNTEK
„A” csoportok:

„B” csoportok:

„C1’ csoportok:

„D” csoportok:

8.30— 10,05: sebészet
10.15— 11,00: belgyógyászat
11.20— 12,55: bőrgyógyászat
13.05— 13,50: gyógyszertan
14.45— 17,15: belgyógyászat gyak.

8.30— 10,05: sebészet
10.15— 11,00: belgyógyászat
11.20— 12,55: bőrgyógyászat
13.05— 13,50: gyógyszertan <
14,50—16,30: m arxizm us szem.

8.30— 10,05: sebészet
10.15— 11,00: belgyógyászat
11.15— 12,50: m arxizm us
13.05— 13,50: gyógyszertan
14.45— 16,25: sebészeti m űtéttan  gyak.

7.20— 9,00: idegen nyelv
9.20— 10,55: belgyógyászat

11.15—  12,50: m arxizm us
13.05— 13,50: gyógyszertan
16.45— 18,25: sebészeti m ű té ttan  gyak.

7.20— 9,00: idegen nyelv
9.20— 10,55: belgyógyászat

11.15— 12,50: m arxizm us
13.05— 13,50: gyógyszertan
14.45— 17.15: belgyógyászat gyak.

8.00— 9,35: szülészet
10.00— 10,45: belgyógyászat
11.00— 11,50: sebészet gyak.
12.10— 13,00: bőrgyógyászat gyak.
14.05— 15,45: sebészeti m űté ttan  gyak.

8.00— 9,35: szülészet
10.00— 10,45: belgyógyász:t
11.00— 11,50: sebészet gyak.
12.10— 13,50: sebészeti m űtéttan  gyak. 
14,50—17,20: belgyógyászat gyak.

8.00— 9,35: szülészet
10.00— 10,45: belgyógyászat
10.55— 11,45: radiológia gyak.
12.05— 12,55: bőrgyógyászat gyak.
13.05— 14,45: idegen nyelv 
15,45—17,25: gyógyszertan gyak.

8.00— 9,35: szülészet
10.00— 10,45: belgyógyászat
11.00— 12.40: idegen nyelv
12.55— 14,35: gyógyszertan gyak.



„En csoportok:

,,F ” csoportok:

„G n csoportok:

8,00— 9,35: szülészet
10.00— 10,45: belgyógyászat
11.00— 12,35: bőrgyógyászat
14,30—17,00: belgyógyászat gyak.

8.00— 9,35: szülészet
9,55—10,45: bőrgyógyászat gyak.

11.00— 12,35: bőrgyógyászat
15.00— 16,35: sebészet

8.00— 9,35: szülészet
9,50—10,40: radiológia gyak.

11.00— 12,35: bőrgyógyászat
15.00— 16,35: sebészet

А, В, C, D és E csoportok: I. sz. Sebészeti Klinika.
А, В, C, D és E csoportok: I. sz. Belgyógyászati Klinika.
А, В, C, D csoportok: I. sz. Női K linika.
F és G csoportok: IV. sz. Sebészeti Klinika.
F és G csoportok: IV. sz. Belgyógyászati^Klinika.
E, F és G csoportok: II. sz. Női Klinika.
M arxizm us szem inárium  a tanszék á ltal m egadott napokon.
A és E, valam int G /l csoportok szem inárium a az előadás idejében.



V. évfolyam
HÍTFÖ

„A” csoportok:

,,B'’ csoportok:

„C” csoportok:

„D" csoportok:

KEDD
„A fi” és „A/2” csoportok:

9.05— 9,50: szemészet
10.15— 11,50: belgyógyászat
12.15— 13,50: elm ekórtan
15.00— 16,40: egészségügyi szervezés

gyak.
8.00— 8,50: igazságügyi orvostan

gyak.
9,15—10,00: szemészet

10.15— 11,50: belgyógyászat
12.15— 13,50: elmekórtan
15.00— 17,30: közegészségtan gyak.

7.00— 7,45: igazságügyi orvostan
8.00— 8,50: idegkórtan gyak.
9.05— 9,50: idegkórtan

10.10— 10,55: közegészségtan
11.10— 11,55: egészségügyi szervezés
12.20— 14,00: fül-orr-gégegyógyászat

gyak.
15.00— 16,40: m arxizm us szem.

7.00— 7,45: igazságügyi orvostan
8.00— 8,50: urológia
9.05— 9,50: idegkórtan

10.10— 10,55: közegészségtan
11.10— 11,55: egészségügyi szervezés
12.20— 14,00: egészségügyi szervezés

gyak.
15.00— 16,40: belgyógyászat gyak.

7.00— 7,45: igazságügyi orvostan
8.00— 8,45: egészségügyi szervezés
9.00— 9,45: gyermekgyógyászat 

10,05—10,50: belgyógyászat 
11,10—12,50: szemészet

gyak.
13.10— 13,55: közegészségtan
15.10— 16,45: m arxizm us

„A/3" és „AH’’ csoportok: 7,00— 7,45: igazságügyi orvostan
8.00— 8,45: egészségügyi szervezés
9.00— 9,45: gyermekgyógyászat 

10,05—10,50: belgyógyászat
11.10— 12,50: fül-orr-gégegyógyászat

gyak.
13.10— 13,55: közegészségen
15.10— 16,45: m arxizm us
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„В/ l ” és ,3 /2 "  csoportok: 7.00— 7,45: igazságügyi orvostan
8.00— 8,45: egészségügyi szervezés
9.00— 9,45: gyermekgyógyászat 

10,05—10,50: belgyógyászat
11.10— 12,50: szemészet gyak.
13.10— 13,55: közegészségtan
15.10— 16,45: m arxizm us

„B/3" és ,3 /4 ” csoportok:

„C” csoportok:

„D” csoportok:

SZERDA
,,A” csoportok:

7.00— 7,45: igazságügyi orvostan
8.00— 8,45: egészségügyi szervezés
9.00— 9,45: gyermekgyógyászat 

10,05—10,50: belgyógyászat
11.10— 12,50: fül-orr-gégegyógyászat

gyak.
13.10— 13,55: közegészségtan
15.10— 16,45: m arxizm us

8,00— 8.50: urológia gyak.
9,05— 9,50: gyermekgyógyászat

10.10— 10,55: idegkórtan 
11,15—12,00 : belgyógyászat 
12,20—13,55: fül-orr-gégegyógyászat
15.10— 16,45: m arxizm us

7,45— 8,35: igazságügyi o rvostan  
gyak.

9,05— 9,50: gyerm ekgyógyászat
10.10— 10,55: idegkórtan 
11.15—12,00: belgyógyászat 
12.20—13,55: fül-orr-gégegyógyászat
15.10— 16,45: m arxizm us

8,00— 8,45: szemészet 
9,10— 9,55: közegészségtan

10.10— 10.55: belgyógyászat
11.10— 12,50: gyermekgyógyászat gyak. 
13,05—14,40: fül-orr-gégegyógyászat 
15,40—17,20: belgyógyászat gyak.

„B” csoportok:

„C" csoportok:

8.10— 8,55; szemészet
9.10— 9,55: közegészségtan

10.10— 10,55: belgyógyászat
11.10— 12,50: gyerm ekgyógyászat gyak. 
13,05—14,40: fül-orr-gégegyógyászat 
15,45—17,25: m arxizm us szem.

7.00— 7.45: igazságügyi orvostan
8.00— 8,50: igazságügyi orvostan

gyak.
9,00— 9,45: urológia

10.05— 10,50: közegészségtan
11.05— 12,45: gyermekgyógyászat gyak.

13.05— 13,50: belgyógyászat
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„D” csoportok:

CSÜTÖRTÖK

„A” csoportok:

„B” csoportok:

„C” csoportok:

,,D” csoportok:

PÉNTEK

„А/ l ” és „A/2"

14.00— 14,45: egészségügyi szervezés
15,45—17,25: egészségügyi szervezés

gyaik.

7.00— 7,45: igazságügyi orvostan
8.00— 8,50: urológia gyak.
9.00— 9,45: urológia

10.05— 10,50: közegészségtan
11.05— 12,45: gyermekgyógyászat gyak.
13.05— 13,50: belgyógyászat
14.00— 14,45: egészségügyi szervezés

7.45— 8,35: igazságügyi orvostan
gyak.

9.00— 9,45: gyermekgyógyászat
10.10— 10,55: közegészségtan
11.05— 11,50: egészségügyi szervezés
12.15— 13,00: elm ekórtan
14,00—16,30: közegészségtan gyak.

9.00— 9,45: gyermekgyógyászat
10.10— 10,55: közegészségtan
11.05— 11,50: egészségügyi szervezés
12.15— 13,00: elm ekórtan
13.05— 14,45: elm ekórtan  gyak.
15.45— 17,25: egészségügyi szervezés

gyak.

8.00— 8,45: közegászségtan
9.05— 9,50: gyermekgyógyászat

10.10— 11,00: idegkórtan gyak.
11.20— 12,55: belgyógyászat 
15,40—17,20: belgyógyászat gyak.

8.00— 8,45: közegészségtan
9.05— 9,50: gyermekgyógyászat

10.10— 11,00: idegkórtan gyak.
11.20— 12,55: belgyógyászat
13.10— 14,50: fül-orr-gégegyógyászat

gyak.
15.45— 17,25: m arxizm us szem.

csoportok: 7,00— 7,45: igazságügyi orvostan
8,00— 8,45: szemészet
9,05— 9,50: gyermekgyógyászat

10.10— 10,55: belgyógyászat
11.10— 12,50: fül-orr-gégegyógyászat

gyak.
13,05—14,45: elm ekórtan ' gyak.
15,45—17.25: m arxizm us szem.
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,,A'|3” és „A/4’‘ csoportok:
7.00— 7,45: igazságügyi orvostan
8.00— 8,45: szemészet
9.05— 9,50: gyermekgyógyászat

10.10— 10,55: belgyógyászat
11,15— 12,55: szemészet gyak.
13,05—14,45: elm ekórtan gyak.
15,45—17,25: m arxizm us szem.

„ B /l” és csoportok: 7,00— 7,45: igazságügyi orvostan
8.00— 8 45: szem észet
9.05— 9,50: gyermekgyógyászat

10.10— 10,55: belgyógyászat
11Д0—12.50: fül-orr-gégegyógyászat 

gyak.
14,30—16,10: belgyógyászat gyak.

„B/3” és „B,i4’‘ csoportok: 7,00— 7,45: igazságügyi orvostan
8,00— 8,45: szemészet
9.05— 9,50: gyerm ekgyógyászat

10.10— 10,55: belgyógyászat
11.10— 12,50 szemészet gyak.
14,30—16,10: belgyógyászat gyak.

,,C” csoportok: 8,00— 8,50: urológia gyak.
9.10— 9,55: gyermekgyógyászat

10.15— 11,00: idegkórtan
11.20— 12,05: belgyógyászat
12.20— 14,50: közegészségtan gyak.

„D” csoportok: 8,00— 8,50: idegkórtan gyak.
9.10— 9,55: gyermekgyógyászat

10.15— 11,00: idegkórtan
11.20— 12,05: belgyógyászat
14,55—17,25: közegészségtan gyak.

Belgyógyászat: II. sz. Belgyógyászati K linika.
A és В csoportok: I. sz. Gyerm ekklinika.
C és D csoportok: II. sz. G yerm ekklinika.
A csoportok: I. sz. Szem klinika.
В csoportok: II. sz. Szem klinika.
Egészségügyi szervezési gyakorlatok: megbeszélés szerinti napokon.
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NÉMET HALLGATÓK RÉSZLETES TANRENDJE
(Kötelező tantárgyak)

II. évfolyam

HÉTFŐ

„K." csoportok:

„L /l” csoport:

„L/2” és „ L ß ” csoportok:

„M” csoportok:

KEDD
,,K” csoportok:

..L” csoportok:

„M” csoportok:

SZERDA
,Д :’ csoportok:

,.L’‘ csoportok:

„M” csoportok:

10.00— 11.-35: élettan
12.00— 13.35: m arxizm us
15.00— 1Ö.20: é le ttan  gyak.

8.00— 9.40: m agyar nyelv
10.00— 11.35: élettan
12.00— 13.35: m arxizm us

8.00— 9.40: m agyar nyelv
10.00— 11.35: élettan
12.00— 13.35: m arxizm us
15 GO—18.45: anatóm ia gyak.

8.00— 9.40: testnevelés
10.00— 11.35: é le ttan
12.00— 13.35: m arxizm us
15.00— 16.45: anatóm ia gyak.

8.45—10.30: m arxizm us szem.
11.00— 12.45: m agyar nyelv
13.00— 14.35: anatóm ia

8.20—11.40: é le ttan  gyak.
13.00— 14.35: anatóm ia

11.00— 12.45: anatóm ia gyak.
13.00— 14.35: anatóm ia

I

8.55—11.25: szövettan gyak.
11.55— 13.30: élettan

9.40—  11.25: testnevelés
11.55— 13.30: élettan

9.40— 11.25: m agyar nyelv
11.55— 13.30: élettan



CSÜTÖRTÖK
„К ” csoportok:

,,L ,T ’ csoport: 

„ L g ” és „L/3”

,,M” csoportok:

PÉNTEK
„K ” csoportok:

,L II” csoport: 

„L '2” és „L/3”

„M” csoportok:

SZOMBAT:
„K ” csoportok:

„L‘‘ csoportok: 

,.M” csoportok:

8.20— 10.05: te s tn e v e lé s
10.35— 12.00: szövettan
12.30— 14.05: biokémia
15.05— 16.50: anatóm ia gyak.

10.35— 12.00: szövettan
12.30— 14.05: biokém ia
15.05— 16.50: anatóm ia gyak.

csoportok: 8.0*0— 9.45: anatóm ia g^ak.
10.35—  12.00: szövettan
12.30—  14.05: biokémia

8.00—10.30: szövettan gyak.
10.35—12.СО: szövettan
12.30—14.05: biokémia 
15.03—16.50: m arxizm us szem.

10 05— 11.00: szövettan
11.15— 13.00: anatóm ia gyak.
14.00— 15.45: biokém ia gyak.

8.02— 9.40: anatóm ia gyak.
10.05—  11.00: szövettan
11.30— 13.15: biokémia gyak.
14.20—16.15: m arxizm us szem.

csoportok:
10.06— 11.00: szövettan
11.30—  13.15: biokém ia gyak.
14.30— 16 15: m arxizm us szem.

8.00— 9.40: biokém ia gyak. 
10.05— 11.00: szövettan 
11.25—14.45: é le ttan  gyak.

11.00— 12.35: élettan

о.СО—10.30: szövettan gyak.
11.00—  12.35: élettan

11.00— 12.35: élettan
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4. Nem kötelező tantárgyak*
* Az előadások később m eghatározandó időben ta rta tnak .

I — V . é v fo ly a m

A m agyar o rv ostu d om án y  ren d szeres tö r tén ete . Heti 2 óra. Később meg
határozandó helyen.

DR. GORTVAY GYÖRGY mb. előadó.
Válogatott fejezetek a paleopathológia és orvostörténelem köréből. Heti 

2 óra. Később m eghatározandó helyen.
DR. REGÖLY—MÉREI GYULA mb. előadó.

F akulta tív  nyelvoktatás (orosz—angol—ném et—francia—olasz). Heti 
2 óra. Később m eghatározandó helyen.

DR. -TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.
A biológiai és az orvostudományok filozófiai problémái. Két h eten k m t

2 és fél óra. Később m eghatározandó helyen.
DR. FARKAS LÁSZLÖ egyetem i docens.
DR. KISZELY GYÖRGY egyetem i docens.
DR. GÁBOR GYÖRGY egyetemi docens.
DR. SZÉKELY SÁNDOR mb. előadó.

II —V. évfolyam
Sugárzások fizikája. Heti 2 óra. Az Orvos Fizikai Intézet tanterm ében,

DR. TARJÁN IMRE egyetemi tanár.
A klinikai biokémia fizikai—kémiai módszerei. Heti 2 óra. M ikromor- 

fológiai osztály. (VIII., Puskin u. 11/13. F-épület).
DR. GUBA FERENC egyetemi docens.

A biológiai permeabüitás egyes kérdései. Heti 1 óra. Később m eghatá
rozandó helyen.

DR. HARSING LÁSZLÓ egyetemi docens.
A felső idegműködés élettana. Heti 1 óra. Később m eghatározandó he

lyen.
DR. ÁDÁM GYÖRGY mb. előadó.

III. évfolyam

Kísérleti táplálkozástudomány. Heti 1 óra. K órélettani Intézet K önyvtá
rában.

DR. SÓS JÓZSEF egyetemi tanár.
Heveny hasüregi megbetegedések sebészete (betegbem utatással. Heti 

1 óra. II. sz. Sebészeti K linika tanterm ében.
DR. STEFANICS J.ÄNOS egyetem i docens.
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Ill—V. évfolyam
Nukleinsavak biokémiája. Heti 2 óra. Orvosi Vegytani Intézet ta n te r

mében.
DR. STRAUB F. BRUNÖ egyetem i tanár.

Kardiológiai vizsgáló módszerek. Heti 2 óra. Később m eghatározandó 
helyen.

DR. GÁBOR GYÖRGY egyetemi docens.
Л kötőszövet biokémiája és pathológiája. H eti 1 óra. Később m eghatá

rozandó helyen. ’
DR. BANGA ILONA egyetemi docens.

Fklbetegségek elkülönítő diagnózisa. Heti 2 óra. Később m eghatározandó 
helyen.

DR. MAGYAR IMRE egyetemi docens.
A kórszövettan jelentősége a klinikai gyakorlatban. H eti 1 óra. II. sz.

K órbonctani Intézet tanterm ében.
DR. JELLINEK HARRY egyetemi docens.

Szájbetegségek. Heti 1 óra. Később m eghatározandó helyen.
DR. SUGÁR LÁSZLÓ egyetemi docens.

K linikai laboratóriumi diagnosztika. Heti 1 óra. A III. sz. Belgyógyá
szati K lin ika tanterm ében.

DR. FISCHER ANTAL egyetemi docens.
A traumatológia időszerű kérdései. Heti 1 óra. Később m eghatározandó 

helyen.
DR. SZÁNTÓ GYÖRGY mb. előadó.

IV—V. évfolyam
Fejezetek a klinikai biokémia köréből. Heti 1 óra. Biokémiai Intézet

ben.
DR. SZÉKESSY VILMOSNÉ egyetemi tanár.

A veleszületett és szerzett szívbetegségek sebészete. Heti 1 óra. IV. sz. 
Sebészeti K linikán.

DR KUDÁSZ JÓZSEF egyetemi tanár.
A radioaktív izotópok diagnosztikai és therápiás felhasználása. Heti 2

óra. I. sz. Sebészeti K lin ika Röntgen Osztályán.
DR. ZSEBÓK ZOLTÁN egyetemi docens.

Kiegészítő röntgenvizsgálatok sebészeti vonatkozásai. Heti 1 óra. Később 
m eghatározandó helyen.

DR. ERDÉLYI MIHÁLY egyetem i docens.
Műtéti előkészítés és utókezelés. Heti 1 óra. I. sz. Sebészeti K linikán.

DR. EGEDY ELEMÉR egyetemi docens.
Érzéstelenítés a korszerű sebészetben. H eti 1 óra. IV. sz. Sebészeti Kli

nikán.
DR. HARKÁNYI ISTVÁN egyetemi docens.

Munkaegészségtan, foglalkozási betegségek. Heti 2 óra. Országos Köz
egészségügyi Intézet N agyvárad té ri előadóterm ében.

DR. TÍMÁR MIKLÓS mb. előadó.

37



Mozgásszervi betegségek balneo-fizlkotherápiája. Heti 2 óra. G ellért 
Gyógyfürdőben.

DR. CHATEL ANDOR mb. előadó.
Hypophysis, mellékveserendszer fiziológiája. Heti 1 óra. János K órház

ban.
DR. GOTH ENDRE mb. előadó.

V. évfolyam
Iskolaegészségiigy. Heti 2 óra. Közegészségtani Intézetben.

DR. MELLY JÓZSEF egyetem i tanár.
S zem b eteg ség ek  ö ssze fü g g ése  a szerv eze t eg y éb  b e te g ség e iv e l. Heti 2 

óra. P éterffy  Sándor utcai kórház (XIV. kapu), szemészeti osztá
lyán.

DR. HORAY GUSZTÁV egyetemi tanár.
A szemészet neuroendokrin vonatkozásai. Heti 2 óra. I. sz. Szem klini

kán.
DR. RADNÓT MAGDA egyetemi tanár.

Congenitalis vitiumok. Heti 1 óra. II. sz. G yerm ekklinika tanterm ében. 
DR. FONÓ RENÉE egyetemi docens.

A gyak orló  orvos szem észe te . Heti 1 óra. I. sz. Szem klinikán.
DR. BENDENRITTER FERENC egyetemi docens.

Biokémiai elváltozások az idegrendszerben. Heti 2 óra. Később m egha
tározandó helyen.

DR. LÁNG SÁNDOR egyetemi docens. 
Településegészségügy. Heti 2 óra. Országos Közegészségügyi Intézet 

N agyvárad téri előadóterm ében.
^  DR. BAKÁCS TIBOR mb. előadó.

Az idegrendszer sebészete. Heti 2 óra. Országos Idegsebészeti Tudom á
nyos Intézet, XIV., A m erikai ú t 57.

DR. ZOLTÁN LÁSZLÓ *mb. előadó.
A hallás és egyensúlyozás élettana és kortana. Heti 1 óra. Később meg

határozandó helyen.
DR. NÁKÓ ANDRÁS egyetemi docens.

Aphasia, apraxia, agnosia. Heti 2 óra. Később m eghatározandó helyen.
DR. SIMONYI GUSZTÁV egyetem i docens.

Fogpótlások készítése. Heti 1. óra. Később m eghatározandó helyen.
DR. MOLNÁR LÁSZLÓ egyetem i docens. 

Arc-álcsontsebészet. Heti 1 óra. Később m eghatározandó helyen.
DR. SKALOUD FERENC egyetemi docens.

Fogeltávolítás és érzéstelenítés. Heti 1 óra. Később m eghatározandó he
lyen.

DR. SZOKOLÖCZY—SYLLABA BÉLA egyetemi docens. 
Táplálkozástudomány és dietetika. Heti 2 óra. Országos Közegészség- 

ügyi Intézet N agyvárad té ri előadóterm ében.
DR. TARJÁN RÓBERT mb. előadó.

Mellkasi szervek röntgenvizsgálata csecsemőkorban. Heti 1 óra. I. sz. 
G yerm ekklinikán.

DR. GEFFERT KÁROLY egyetemi docens.
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Hasi katasztrófák csecsemő- és gyermekkorban. H eti 1 óra. Később meg
határozandó helyen.

DR. VOLTAI BÉLA mb. előadó.
Fejezetek a neurózistan köréből. H eti 2 óra. Később m eghatározandó 

helyen.
Dr. KLIMES KÁROLY egyetem i, docens.

IV—VI. évfolyam
Válogatott fejezetek az immunitástan és kemoterápia tárgyköréből. Heti

1 óra. KOKI Mikrobiológiai Osztály, IX., Gyáli út 2—6.
IX., Gyáli út 2—6.

DR. W EISFEILER GYULA mb. előadó.



В) FOGORVOSI KAR

1. A fogorvosképzés tanterve és vizsgarendje 
az 1960/61. tanév I. félévében

I. év fo lyam

Tantárgyak: Heti óraszám:
elm élet: gyakorlat:

Vizsgaforma:

Orvosi fizika 2 3 ___
Orvosi kém ia 5 4 ____

Orvosi biológia 3 2 —

A natóm ia 3 3 kollokvium
Szövet- és fejlődéstan 2 2 kollokvium
Filozófia 2 — kollokvium
Orosz nyelv — 2 —

Testnevelés — 1 —

17 17
L atin  nyelv heti 1 órában azok szám ára, akik  a középiskolában la tin t 
nem tanultak.

II. évfolyam
Tantárgyak: Heti óraszám: Vizsgaforma:

elm élet: gyakorlat:
É lettan 6 4 kollokvium
Biokémia 2 1 —

A natóm ia 2 3 szigorlat
Odontotechnológia 1 5 ____

Konzerváló fogászati propedeuftika 2 3 -

Fogászati fém tan és anyagism eret 2 — .

Filozófia 2 — kollokvium
Orosz nyelv — 2 ___

Testnevelés — 1 —

17 19

III. évfolyam
Tantárgyak: Heti óraszám: Vizsgaforma:

elm élet: gyakorlat:
K órélettan 3 2 __
K órbonctan 2 2 __
Gyógyszertan és m éregtan 3 1 —
Fogászati sebészeti anatóm ia és
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m űtéttan 1 2 kollokvium
Belgyógyászat 3 1 —
Fogászati pathológia 2 — —
Konzerváló fogászat 2 6 —
Érzéstelenítés és fogászati sebészet 1 3 kollokvium
Fogászati röntgenológia. 1 — —
Politikai gazdaságtan 2 — kollokvium
Idegen nyelv — 2 —

20 19

IV. évfolyam
T antárgyak: Heti óraszám : Vizsgaform a:

elm élet: gyakorla t:
Á ltalános sebészet 2 1 —
Belgyógyászat (fertőző betegségek) 1 —
Gyermekgyógyászat 2 1 szigorlat
Bőrgyógyászat 3 1 kollokvium
Fül-, orr-, gégegyógyászat 1 1 kollokvium
K onzerváló fogászat — 6 —
Fogászati sebészet 1 4 —
Fogpótlástan 2 4 —
Gyermekfogászat 2 2 —
Tudományos szocializmus 2 — kollokvium
Idegen nyelv — 2 —

17 23

V. évfolyam

Tantárgyak: Heti óraszám : Vizsgaform a:
elm élet: gyakorla t:

Ideg-, elmegyógyászat 2 — kollokvium
Közegészségtan- és já rvány tan 2 — —
Szemészet 1 1 kollokvium
Szájsebészet és traum atológia 2 3 —
K onzerváló fogászat — 8 —
Fogpótlástan 2 4 —
Parodontológia-száj betegségek 1 3 —
O rthodontia 2 3 —
Igazságügyi fogorvostan 2 — —

Tudományos szocializmus 2 — kollokvium
16 22
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1960/61. TANÉV: I. FÉLÉV

2. Kötelező tantárgyak
I. évfolyam

Orvosi fizika. Elm élet: heti 2 óra. É lettani Intézet tanterm ében. G ya
korlat: heti 3 óra.

TURCHÁNYI GYÖRGY mb. előadó.
Orvosi kémia. Elm élet: heti 5 óra. Eötvös Loránd Tudom ányegyetem  

„Ságvári”-term ében. G yakorlat: heti 4 óra.
DR. STRAUB F. BRÚNÓ egyetem i tanár.

Orvosi biológia. Elm élet: heti 3 óra. Szövet- és Fejlődés*ani Intézet tan 
term ében. G yakorlat: heti 2 óra.

DR. KISZELY GYÖRGY egyetem i docens.
Anatómia. Elm élet: heti 3 óra. A natóm iai Intézet tanterm ében. Gya

korlat: heti 3 óra.
DR. DONÁTII TIBOR egyetem i docens.

Szövet- és fejlődéstan. Elm élet: heti 2 óra. Szövet- és Fejlődéstani In
tézet tanterm ében. G yakorlat: heti 2 óra.

DR. ÁROS BÉLA mb. előadó.
Filozófia. Heti 2 óra. Később m eghatározandó helyen.

MÉSZ LÁSZLÓ egyetemi docens.
Orosz nyelv. Heti 2 óra. Később m eghatározandó helyen.

DR. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.
Testnevelés. H eti 1 óra.

FARKAS PÁL testnevelő tanár.
Latin nyelv. Heti 1 órában azok szám ára, akik a középiskolában nem  

tanu ltak  la tin  nyelvet. Később m eghatározandó helyen és időben.
DR. TAKÁCS JANOS vezető lektor.

II. évfolyam
Élettan. Elm élet: heti 6 óra. É lettani Intézet tanterm ében. G yakorlat: 

' heti 4 óra.
DR. BÁLINT PÉTER egyetemi tanár.

Biokémia. Elm élet: heti 2 óra. É lettani In tézet tanterm ében. G yakorlat: 
heti 1 óra.

DR. SZÉKESSY VILMOSNÉ egyetemi tanár.
Anatómia. Elm élet: heti 2 óra. A natóm iai Intézet tanterm ében. Gya

korlat: heti 3 óra.
DR. DONÁTH TIBOR egyetemi docens.

Odontotechnológia. Elm élet: heti 1 óra. Szájsebészeti K linika tan ter
mében. G yakorlat: heti 5 óra.

DR. FÖLDVÁRI IMRE egyetemi docens.
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Konzerváló fogászati propedeutika. Elm élet: heti 2 óra. 
K lin ika tanterm ében. G yakorlat: heti 3 óra.

- DR. ZÁRAY ERVIN egyetemi docens.
Fogászati fémtan és anyagismeret. Elm élet: heti 2 óra. 

K lin ika tanterm ében.
DR. HUSZAR GYÖRGY egyetemi docens.

Szájsebészeti

Szájsebészeti

Filozófia. Heti 2 óra. Később m eghatározandó helyen. 
MÉSZ LÁSZLÓ egyetemi docens.

Orosz nyelv. Heti 2 óra. Később m eghatározandó helyen. 
DR. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.

Testnevelés. Heti 1 óra.
FARKAS PÁL testnevelő tanár.

III. évfolyam
Kórélettan. Elm élet: heti 3 óra. K órélettani Intézet tanterm ében. Gya

korlat: heti 2 óra.
DR. KEMÉNY TIBOR mb. előadó.

Kórbonctan. Elm élet: heti 2 óra. I. sz. K órbonctani és K ísérleti R ákku
ta tó  In tézet tanterm ében. G yakorlat: heti 2 óra.

DR. BALÓ JÓZSEF egyetemi tanár.
Gyógyszer- és méregtan. Elm élet: heti 3 óra. G yógyszertani Intézet tan

term ében. G yakorlat: heti 1 óra.
DR. KNOLL JÓZSEF egyetemi docens.

Fogászati sebészeti anatómia és műtéttan. Elm élet: heti 1 óra. Sebé
szeti A natóm ia és M űtéttani In tézet tanterm ében. G yakorlat: heti 
2 óra.

DR. NAGY DÉNES egyetemi tanár.
Belgyógyászat. Elm élet: heti 3 óra. III. sz. Belgyógyászati K lin ika tan

term ében. G yakorlat: heti 1 óra.
DR. SZŐKE ANTAL egyetem i docens.

Fogászati pathológia. Elm élet: heti 2 óra. Szájsebészeti K lin ika ta n te r
mében.

DR. BOROS SÁNDOR egyetemi docens.
Konzerváló fogászat. Elm élet: heti 2 óra. K onzerváló Fogászati K lin ika 

tanterm ében. G yakorlat: heti 6 óra.
DR. BOROS SÁNDOR egyetem i docens.

Érzéstelenítés és fogászati sebészet. Elm élet: heti 1 óra. Szájsebészeti 
K lin ika tanterm ében. G yakorlat: heti 3 óra.

DR. SZOKOLÓCZY—SYLLABA BÉLA egyetemi docens.
Fogászati röntgenoiógia. Elm élet: heti 1 óra. Konzerváló Fogászati 

K lin ika tanterm ében.
DR. FERENCZY KÁROLY egyetemi docens.

Politikai gazdaságtan. Heti 2 óra. Később m eghatározandó helyen.
MÉSZ LÁSZLÓ egyetemi docens.

Idegen nyelv. Heti 2 óra. Később m eghatározandó helyen.
DR. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.

4



IV. évfolyam

Á ltalános sebészet. Elm élet: heti 2 óra. II. sz. Sebészeti K linika ta n te r
mében. G yakorlat: heti 1 óra.

DR. HORÁNYI JÁNOS egyetemi docens.
Belgyógyászat (fertőző betegségek). E lm élet: heti 2 óra. III. sz. Belgyó

gyászati K lin ika tanterm ében. G yakorlat: heti 1 óra.
DR. SZŐKE ANTAL egyetemi docens.

Gyermekgyógyászat. Elm élet: heti 2 óra. II. sz. G yerm ekklinika. Gya
korlat: heti 1 óra.

DR. LÓRÁNT IMRE mb. előadó.
Bőrgyógyászat és nem lbetegségek. Elm élet: heti 3 óra. Konzerváló Fo

gászati K lin ika tanterém ben. G yakorlat: heti 1 óra.
DR. LENGYEL JÚ LIA  m b. előadó.

Fül-, orr-, gégegyógyászat. Elm élet: heti 1 óra. II. sz. Sebészeti K lin ika 
tanterm ében. G yakorlat: heti 1 óra.

DR. SELYMES ZOLTÁN mb. előadó.
Konzerváló fogászat. G yakorlat: heti 6 óra.

DR. .BOROS SÁNDOR egyetem i diocens.
Fogászati sebészet. E lm élet: heti 1 óra. Szájsebészeti K lin ika tan term é

ben. G yakorlat: heti 4 óra.
DR. SZOKOLÓCZY—SYLLABA BÉLA egyetemi docens.

Fogpótlástan. E lm élet: heti 2 óra. Szájsebészeti K lin ika tanterm ében. 
G yakorlat: heti 4 óra.

DR. MOLNÁR LÁSZLÓ egyetemi docens.
Gyermekfogászat. Elm élet: heti 2 óra. Konzerváló Fogászati K lin ika 

tanterm ében. G yakorlat: heti 2 óra.
DR. TÓTH PÁL egyetemi docens.

Tudományos szocializmus. Heti 2 óra. Később m eghatározandó helyen.
MÉSZ LÁSZLÓ egyetemi docens.

Idegen nyelv. Heti 2 óra. Később m eghatározandó helyen.
DR. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.

V. évfolyam
Ideg- és elmegyógyászat. Elm élet: heti 2 óra. Idegklinika.

DR. FORNÁDI FERENC mb. előadó.
Közegészségtan és járványtan . E lm élet: heti 2 óra. Szájsebészeti K linika 

tanterm ében.
DR. MOLNÁR VILMOS egyetem i docens.

Szemészet. E lm élet: heti 1 óra. II. sz. Szem klinika tanterm ében. Gya
korlat: heti 1 óra.

DR. KORCHMÁROS IMRE mb. előadó.
Szájsebészet és traum atológia. E lm élet: heti 2 óra. Szájsebészed K linika 

tanterm ében. G yakorlat: heti 3 óra.
DR. SKALOUD FERENC egyetemi docens.

Konzerváló fogászat. G yakorlat: heti 8 óra.
DR. BOROS SÁNDOR egyetem i docens.



Fogpótlástan. Elm élet: heti 2 óra. Szájsebészeti K linika tanterm ében. 
G yakorlat: heti 4 óra.

DR. MOLNÁR LÁSZLÓ egyetem i docens. 
Paradontológia-szájbetegségek. Elmélet: heti 1 óra. Szájsebészeti K lin i

ka tanterm ében. G yakorlat: heti 3 óra.
DR. SUGÁR LÁSZLÓ egyetemi docens.

Orthodontia. Elmélet- heti 2 óra. Szájsebészeti K linika tanterm ében. 
G yakorla t: heti 3 óra.

KINEVEZENDŐ TANÁR.
Igazságügyi fogorvostan. Elm élet: heti 2 óra. Konzerváló Fogászati K li

n ika tanterm ében.
DR. SCHRANZ DÉNES egyetemi docens.

Tudományos szocializmus. Heti 2 óra. Később m eghatározandó helyen.
MÉSZ LÁSZLÓ egyetemi docens.
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RÉSZLETES TANREND 
(Kötelező tantárgyak)

I. évfolyam

HÉTFŐ:
„ J ” csoportok: 8.00— 9.40: orosz nyelv
„H”, „I”, „ J ” csoportok: 10.10—11.45: kém ia
„H”, „I”, „ J” csoportok: 
„H“ csoportok:

12.15—13.25: anatóm ia
15.00—17.30: fizika gyak.

„I” csoportok:
i

16.45—18.25: biológia gyak.

KEDD:
„H” csoportok: 7.30— 9.10 orosz nyelv
„ J ” csoportok: 7.50—11.10: kém ia gyak.
„H” csoportok: 9.30—11.15: testnevelés (kéthetenként)
„I” csoportok: 9.30—11.15: orosz nyelv
„H”, „I”, „ J ” csoportok: 11.45—12.55: anatóm ia
„H”, „I”, „ J ” csoportok: 13.05—14.40: m arxizm us
„H” csoportok: 15.30—17.10: biológia gyak.
„I” csoportok: 15.35—18.55: kém ia gyak.
„ J ” csoportok: 17.15—18.55: biológia gyak.

SZERDA:
„H”, „I”, „ J” csoportok: 8.05— 9.40: szövettan
„H”, „I”, „ J” csoportok: 10.10—11.45: kém ia
„H”, „I”, „ J ” csoportok: 12.15—14.00: anatóm ia gyak.
„I” csoportok: 15.00—16.40: szövettan gyak.
,,H” csoportok: 16.45—18.25: szövettan gyak.

CSÜTÖRTÖK:
„H”, „I”, „ J” csoportok: 8.40— 9.50: biológia
„H” csoportok: 11.25—14.45: kém ia gyak.
„I”, „ J” csoportok: 10.10—11.50: testnevelés (kéthetenként)
„ J ” csoportok: 12.10—14.40: fizika gyak.

PÉNTEK:
„H”, „I”, „ J” csoportok: 8.20— 9.55: fizika
„H ”> „I”, „ J” csoportok: 10.10—10.55: kém ia
„H”, „I”, „ J” csoportok: 11.15—12.05: anatóm ia
„H”, „I”, „ J” csoportok: 13.15—14.25: biológia
„I” csoportok: 15.25—17.45: fizika gyak.

SZOMBAT:
„ J” csoportok: 11.00—12.40: szövettan gyak.
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II. évfolyam
HÉTFŐ:

„H” csoportok:
„ J ” csoportok:
„H”, „I”, „ J ” csoportok: 
„H ”, „I”, „ J” csoportok: 
„H”, „I” csoportok:

9.10—-11.40: élettan  gyak.
7.30— 11.40: odontotechnológia gyak. 

12.00—12.50: é le ttan  gyak. élők.
13.30— 14.15: fogászati fém tan
15.10—16.50: biokém ia gyak. kétheten

ként)
„ J” csoportok: 17.00—18.40: biokémia gyak. (kétheten

ként)

KEDD:
„H" csoportok: 7.20— 9.50: konzerváló fogászati p ro - 

pedeutika gyak.
„I” csoportok:
„ J ” csoportok:
„H”, „I”, „ J ” csoportok: 
„H”, „I”, „ J” csoportok: 
„H”, „I”, „ J” csoportok:

7.50— 9.30: testnevelés
7.50— 9.30: idegen nyelv 

10.00—11.35: élettan
12 00— 12.45: odontotechnológia 
12.55—13.40: konzerváló fogászati pro- 

pedeutika
„I" csoportok: 
„ J” csoportok:

14.40— 17.10: m arxizm us szem.
114.40— 17.10: élettan  gyak.

SZERDA:
„H” csoportok:
„I” csoportok:
„ J ” csoportok:
„J” csoportok:
„H”, „I”, „ J ” csoportok:

8.00—12.10: odontotechnológia gyak. 
9.20—11.50: é le ttan  gyak.
7.15— 9.45: m arxizm us szem.

10.00—11.40: testnevelés (kéthetenként) 
12.30—13.15: konzerváló fogászati p ro- 

pedeutika
„H”, „I”, „ J” csoportok: 
„H”, „I”, „ J” csoportok:

13.20—14.05: fogászati fém tan 
15,00—16.35: biokém ia

CSÜTÖRTÖK:
„I” csoportok: 7.20— 9.50: konzerváló fogászati pro- 

pedeutika gyak.
„H”, „I”, „ J” csoportok: 
„H”, „I”, „ J ” csoportok: 
„H” csoportok:

10.10—11.45: élettan
12.15—13.50: anatóm ia
14.50—17.20: m arxizm us szem.

PÉNTEK:
,.H” csoportok:
„I” csoportok:
„H”, „I”, „ J” csoportok: 
„H”, „I”, „ J” csoportok: 
„H", „I”, „ J” csoportok:

9.00—  10.40: idegen nyelv
8.00— 10.30: odontotechnológia gyak.

11.00— 12.35: élettan
13.00— 14.35: m arxizm us 
15.35— 17.15: anatóm ia gyak.

SZOMBAT:
„H” csoportok: 
„I” csoportok: 
„ J” csoportok:

9.00—10.45: testnevelés (kéthetenként) 
8.45—10.30: idegen nyelv 
SjOO—10.30: konzerváló fogászati pro- 

pedeutika gyak.
„I” csoportok: 10.45— 12.25: odontotechnológia gyak.
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III. évfolyam

HÉTFŐ:
„H” csoportok: 
„H” csoportok: 
„H” csoportok: 
„H ” csoportok: 
„H /l” csoport: 
„H/2” csoport: 
„H/3” csoport:

KEDD:
„H” csoportok: 
„H /l” csoport: 
„H/2” csoport: 
„H/3” csoport: 
„H” csoportok: 
„H /l” csoport: 
„H/2” csoport: 
„H/3” csoport:

SZERDA:
„H” csoportok: 
„H” csoportok: 
„H” csoportok: 
„H ” csoportok: 
„H” csoportok: 
„H” csoportok:

CSÜTÖRTÖK:
„H” csoportok: 
„H /l” csoport: 
„H/2” csoport: 
„H/3” csoport: 
„H /l” csoport: 
„H/2” csoport: 
„H/3” csoport: 
„H /l” csoport: 
„H/2” csoport:

PÉNTEK:
„H /l” csoport:

„H/2” csoport: 
„H/3” csoport:

„H” csoportok: 
„H” csoportok: 
„H /l” csoport: 
„H/2” csoport: 
„H/3” csoport: 
„H/2” csoport: 
„H/3” csoport:

7,40— 8,25: fogászati pathológi'i
8.30— 9.15: fogászati sebészet
9.20—10.05: konzerváló fogászat

10.15—11.50: kórbonetan
12.10—13.50: m arxizm us szem.
12.05— 14.35: konzerváló fogászat gyak.
14.05—  15.45: kórélettan  gyak.

8.25'—10.00: gyógyszertan
10.15— 12.45: konzerváló fogászati gyak.
10.15— 12.45: fogászati sebészet gyak.
10.50—12.30: kórbonetan gyak.
13.15— 14,00: belgyógyászat
15.00— 16.40: sebészeti m űté ttan  gyak.
15.15— 17.00: kórélettan  gyak.
15.00— 16.40: sebészeti m űté ttan  gyak.

8,00— 8,45: sebészeti m űtéttan
9.05— 9.50: fogászati pathológia

10.00— 10.45: fogászati röntgen
11.00— 12.35: m arxizm us
13.35— 14.20: gyógyszertan
14.35— 16.10: kórélettan

7.40— 9.10: belgyógyászat
9.40— 11.20: kórbonetan gyak.
9.55т—12.25: konzerváló fogászat gyak.
9.30—12.00: fogászati sebészet gyak. 

12.55—14.35: kóréle ttan  gyak.
12.40—14.20': kórbonetan gyak.
12.25—14.55: konzerváló fogászat gyak.
15.35— 17.15: idegen nyelv
15.35— 17.15: m arxizm us szem.

8/00— 9.40: gyógyszertan gyak., vagy 
belgyógyászati gyak.

8.00— 9.40: sebészeti m űtéttan  gyak.
8.00— 9.40: gyógyszertan gyak., vagy

belgyógyászati gyak.
10.00— 10.45: kórélettan
11.00— 11.45: konzerváló fogászat
12.00—  14.30: konzerváló fogászat gyak. 
Í2.00—13.40: bőrgyógyászati gyak.
12.00— 13.40: idegen nyelv
15.00— 16.40: idegen nyelv
15.00— 16.40: m arxizm us szem.

48



SZOMBAT:
„H /l” csoport: 9.ОП—11.30: fogászati sebészet gyak.
„H/2” csoport: 9.00—10.40: gyógyszertan gyak.
„H/3” csoport: 8.15—10.45: konzerváló fogászat gyak.

MEGJEGYZÉS:
Gyógyszertan és belgyógyászat gyakorlatok kéthetenként 
felváltva.
M arxizm us szem inárium  a Tanszék á ltal m egadott hé
ten, a tanrendben  feltün te te tt időben. Szem inárium i hé- 
*en nincs előadás.

HÉTFŐ
„H” csoportok: 
„H /l” csoport: 
„H E" csoport: 
„H/3” csoport: 
„H/3” csoport: 
„H E" csoport:

KEDD
„H ” csoportok: 
„ H /l” csoport: 
„H P " csoport:

„H/3” csoport: 
„H” csoportok: 
„H ” csoportok: 
„ H /l” csoport:

SZERDA
„H” csoportok: 
„H /l” csoport: 
„H E" csoport: 
„H/3” csoport: 
„H /l” csoport:

„H p" csoport: 
„H/3” csoport:

„H /l” csoport:

CSÜTÖRTÖK
„H” csoportok: 
„H /l” csoport:

IV. évfolyam

7.35— 9.10: gyermekgyógyászat
9.25— 12.45: fogászati sebészet gyak.
9.25— 11.55: konzerváló fogászat gyak.
9.25— 11.05: gyerm ekfogászat gyak.

11.15—14.35: fogpótlástan gyak.
12.10—13.50: fül-orr-gégegyógyászat

gyak.

8.25— 9.10: fogászati sebészet
9.25— 11.05: gyermekfogászat gyak.
9.30—11.10: belgyógyászat vagy

gyermekgyógyászat gyak.
9.40—10.30: általános sebészet igyák.

11.25—13.00 bőrgyógyászat
13.10—13.55: gyerm ekfogászat
15.00—17.30: konzerváló fogászat gyak.

7.20— 8.50: általános sebészet
9.00— 12.20: fogpótlástan gyak.
9.00—  12.20: fogászati sebészet gyak. 
9.55—-12.25: konzerváló fogászat gyak.

12.35— 14.15: bőrgyógyászat igyák, vagy
fül-orr-gégegycigyászat
gyak.

12.30-—15.00: konzerváló fogászat gyak.
12.35— 14.15: belgyógyászat gyak. vagy

gyermekgyógyászat -gyak.
15.15— 17.00: m arxizm us szem.

7.40— 9.10: -belgyógyászat
9.20—11.00: belgyógyászat gyak. vagy 

gyermekgyógyászat gyak.
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, H R ” csoport: 
„H/3” csoport:

„Н” csoportok:
„Н” csoportok:
„H /l” és „Н В” csoportok: 
„H/3” csoport:

9.20— 11.00: gyermekrogászat gyak.
9.20— 11.00: bőrgyógyászat gyak. vagy

fül-orr-gégegyógyászat
gyak.

11.15—12.50: m arxizm us
13.10— 13.55: gyermekfogászat ‘ 
15.00—15.50: általános sebészet gyak.
15.010— 18.40: idegen nyelv

PÉNTEK
„H” csoportok:
„ H / l ” c so p o rt:
„HB“ csoport:
„H/3” csoport:
„H” csoportok:
„H” csoportok:
„H/2” és „H/3” csoportok:

7.35— 8.20: fül-orr-gégegyógyászat 
8.301—11.00: konzerváló fogászat gyak,
8.30— 11.50: fogpótlástan gyak.
8.30— -11.50: fogászati sebészet g y ak ,

12.00—13.35: fO 'gpótlástan
13.45—14.30: bőrgyógyászat 
15.30'—17.10: m arxizm us szem.

SZOMBAT

„H /l” és „H fl" csoportok: 
,.HB” csoport:
„H/3” csoport:

8.30—10.10: idegen nyelv  
11.00—12.40: bőrgyógyászat gyak.
10.45—13.15: 'konzerváló fogászat gyak.

MEGJEGYZÉS:
Belgyógyászat — gyermekgyógyászat gyakorlat’ kéthe
tenként.
Bőrgyógyászat — fül-orr^gégegyógy. gyakorlat kétheten
ként..
M arxista szem inárium  a Tanszék által m egadott hé ten . 
Szem inárium i héten n incs előadás.

HÉTFŐ
„ H /l” csoport: 
„H/3” csoport: 
„H /l” csoport: 
„Hf!” csoport: 
,НЦ2” csoport: 
„H/3” csoport: 
„H/3” csoport: 
„H” csoportok: 
„H” csoportok:

KEDD
„H” csoportok: 
„H /l” csoport: 
„H|2” csoport: 
„H/3” csoport: 
„H /l” csoport: 
„H/3” csoport: 
„H /l” csoport:

V. évfolyam

8.10— 9.00: szemészet gyak.
7.20— 9.00: konzerváló fogászat gyak,
9.10— 11.40: szájsebészet gyak.
9.00— 10.15: parodontológia gyak.

10.26—11.40: orthodontia gyak.
9.00— 10.15: orthodontia gyak.

10.25—1L40: parodóntológia gyak.
11.50—13.26: orthodontia
13.35—14.20: igazságügyi fogorvostan

7.30— 8.15: szájsebészet
8.25— 10.05: konzerváló fogászat gyak.
8.25—  11.45: fcgpóitiástan gyak.
8.20—10.50: szájsebészet gyak.

10.20—11.35: parodontológia gyak.
11.40—12.55: parodontológia gyak.
11.45—13.00: orthodontia gyak.
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, Н В” csoport: 
„Н/3” csoport: 
„Н” csoportok:

SZERDA
, Н В ” csoport: 
„Н/3” csoport: 
,,Н” csoportok: 
„Н ” csoportok: 
,.Н” csoportok: 
„Н” csoportok:

CSÜTÖRTÖK
„H /l” csoport:
, H B“ csoport: 
„H/3” csoport: 
„ H /l” csoport:
, H ß ” csoport: 
„H/3” csoport: 
„H /l” csoport:
, H )2’‘ csoport: 
„ H /l” csoport:

PÉNTEK
, H B” csoport: 
„H” csoportok: 
„H” csoportok: 
„H ” csoportok: 
„H ” csoportok:

SZOMBAT
„H l ” csoport: 
„H” csoportok:

12.45—14 25: konzerváló fogászat gyak.
13.10— 14.25: orthodontia gyak.
15.10— 16.45: m arxizm us

7.20— 9.50: konzerváló fogászat gyak.
S.00— 9.50: szemészet gyak.

10.00—10.45: közegészségtan
10.50—11-55: parodontológia
11.40—12.25: szájsebészet
12.45—14.20: ideg- elmegycgyászat

8.00— 9.40: fogpótlástan gyak. 
b.4-5—11,15: szájsebészet gyak.
7.20— 9.50: konzerváló fogászat gyak.

10.00— 11.15: parodontológia gyak.
11.30— 12.45: parodontológia gyak.
10.00— 13.20: fcgpótlástan gyak.
11.30— 12.45: ortlhodontia gyak.
13.00— 14.15: orthodontia gyak.
15.15—17.45: konzerváló (fogászat gyak.

8.00— 8.50: szemészet gyak.
9.00— 9.45: szemészet

10.00— 10.45: igazságügyi fogorvostan 
11.06—11.50: közegészségtan
12.00— 13.35: fcgpótlástan

8.00— 9.40: fogpótlástan gyak.
10.00— 12.30: konzerváló fogászat gyak.

MEGJEGYZÉS:
M arxizm us szem inárium  a Tanszék által m egadott héten 
az előadás idejében, az előadás helyett.

3. NEM KÖTELEZŐ TANTÄRGYAK* 

I,—V. évfolyam

A szájüreg finomabb makro- és mikroszkópos anatómiája. Heti 1 óra. 
A natóm iai Intézetben.

Dr. DONÁTH TIBOR egyetemi docens.

*Az előadások később m aghatározandó időben ta rta tnak .
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C) GYÓGYSZERÉSZI KAR
1. A gyógyszerészképzés tantervé és vizsgarendje 

az 1960/61. tanév I. félévében

I. évfolyam
Tantárgyak: Heti óraszám :

elm élet gyakorlat
Vizsgaforma:

Gyógyszerészet története 1 — 'kollokvium
Általános és szervetlen kém ia 6 7 kollokvium
Fizika 3 3 kollokvium
M atem atika 2 1 kollokvium
Növénytan 3 3 kollokvium
Politikai gazdaságtan 2 — kollokvium
Orosz nyelv — 2 —
Testnevelés

17
1

17
batin  nyelv  heti 1 órában azoik szám ára, ak ik  a középiskolában la tin t 
nem tanultak .

II. évfolyam
Tantárgyak: Heti óraszám:

elm élet gyakorlat
Vizsgaforma:

Gyógyszerészeti propedeutika 1 — kollokvium
K vantitatív  kém iai analízis 2 9 —
Szerves kém ia 4 2 kollokvium
Fizikai-kém ia 3 — kollokvium
Biológia 2 — —
Növénytan — 2

kollokviumPolitikai gazdaságtan 2 —
Orosz nyelv — 2 —
Testnevelés

III.

14

évfolyam

1
16

Tantárgyak: Heti óraszám:
elm élet gyakorlat

Vizsgaforma:

Gyógyszerészi kém ia 4 
Gyógyszerészeti technológia (recep-

6 kollokvium

túra) 3 6 kollokvium
Gyógynövény és drogism eret 3 4 kollokvium
Funkcionális anatóm ia 2 1 szigorlat
Filozófia 2 — kollokvium
Idegen nyelv

14
2

19
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IV. évfolyam
T antárgyak: Heti óraszám:

elm élet gyakorlat
Vizsgaforma:

Gyógyszerészi kém ia 
Gyógyszerészeti technológia (galeni-

3 6 szigorlat

кшпок) 3 9 kollokvium
Gyógyszertan 3 1 kollokvium
Közagészségtan 3 — kollokvium
Gyógyszerügyi szervezés 
Gyógyszerek és gyógyszer-

2 — —

készítm ények ellenőrzése 2 — —
Tudományos szocializmus 2 — kollokvium
Idegen nyelv 2 —

18 18 —

2. Kötelező tantárgyak

I. évfolyam
Gyógyszerészet története. Elm élet: heti 1 óra. Gyógynövény- és Drog-

ism ereti In tézet tanterm ében. (VIII., Üllői ú t 26.)
DR. HALMAI JÁNOS egyetemi tanár.

Á itlá n o s és szervetlen kémia. Elm élet: heti 5 óra. Szervetlen és Ana
litikai Kém iai In tézet tanterm ében. (VIII., M úzeum krt. 4/b.) 
G yakorlati előkészítő: heti 2 óra. G yakorlat: heti 6 óra.

DR. SCHULEK ELEMÉR egyetemi tanár.
Fizika. Elm élet: heti 3 óra. Orvosi Fizikai Intézet tanterm ében. (VIII., 

Puskin u. 9.) G yakorlat: heti 3 óra.
TAM AS GYULA egyetem i docens.

Növénytan. Elm élet: heti 3 óra. A lkalm azott Növénytani és Szövetfej
lődéstani Intézet tanterm ében. (VIII., M úzeum krt. 4/a.) G yakor
lat: heti 3 óra.

DR. SÁRKÁNY SÁNDOR egyetemi tanár.
Matematika. Elm élet: heti 2 óra. Később m egállapítandó helyen. Gya

k o r la t  heti 1 óra.
NAGY JÁNOS mb. előadó.

P o litik '' gazdaságtan. Heti 2 óra. Gyógyszertani Intézet tanterm ében. 
( III., Üllői ú t 26.)

MÉSZ LÁSZLÓ egyetemi docens.
Orosz nyelv. Heti 2 óra. Csoportonként később m egállapítandó időben 

és helyen.
DR. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.

Testnevelés. Heti 1 óra.
FARKAS PÁL testnevelő tanár.

Latin nyelv. Heti 1 ó rában azok szám ára, akik a középiskolában nem 
tanu ltak  latin t.

DR. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.
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II. évfolyam

Gyógyszerészeti propedeutika. Elm élet: heti 1 óra. Gyógynövény- és 
Drogism ereti In tézet tanterm ében. (VIII., Üllői ú t 26.)

DR. FARKAS ANDRÁS mb. előadó.
Kvantitatív kémiai analízis. Elm élet: heti 2 óra. Szervetlen és A nalati- 

kai Kém iai Intézet tanterm ében. (VIII., M úzeum  krt. 4/b.) Gya
korlat: heti 9 óra.

DR. SCHULEK ELEMÉR egyetemi tanár.
Szerves kémia. Elm élet: heti 4 óra. Gyógyszerészeti Intézet tan term é

ben. (IX., Hőgyes E. u. 7.) G yakorlat: heti 3 óra.
DR. CLAUDER OTTÖ egyetemi tanár.

Fizikai-kémia. Elm élet: heti 3 óra. Fizikai Kém iai In tézet tan term é
ben. (VIII., Puskin u. 11/13. F-épület.)

KISS LÁSZLÖ mb. előadó.
Biológia. Elm élet: heti 2 óra. A natóm iai In tézet tanterm ében. (IX., Tűz

oltó u. 58.)
DR KISZELY GYÖRGY egyetem i docens.

Politikai gazdaságtan. H eti 2 óra. Később m egállapítandó helyen.
MÉSZ LÁSZLÓ egyetemi docens.

Növénytan gyakorlat. Heti 2 óra. A lkalm azott N övénytani és Szövet
fejlődéstani Intézetben. (VIII., M úzeum krt. 4/a.)

DR. SÁRKÁNY SÁNDOR egyetem i tanár.
Orosz nyelv. Heti 2 óra. Csoportonként később m egállapítandó időben 

és helyen.
DR. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.

Testnevelés. Heti 1 óra.
FARKAS PÁL testnevelő tanár.

III. évfolyam
Gyógyszerészi kémia. Elm élet: heti 4 óra. Gyógyszertani Intézet ta n te r

mében. (VIII., Üllői út 26.) G yakorlati előkészítő: heti 1 óra. 
Gyógynövény- és Drogism ereti Intézet tanterm ében. (VIII., Üllői 
ú t 26.) G yakorlat: heti 5 óra. Gyógyszerészi Kém iai Intézet gya
korló term eiben.

DR. VÉGH ANTAL egyetemi tanár.
Gyógynövény- és drogismeret. Elm élet: heti 3 óra. Gyógynövény- és 

Drogism ereti Intézet tanterm ében. (VIII., Üllői ú t 26.) G yakorlat: 
heti 4 óra.

DR. HALM AI JÁNOS egyetemi tanár.
Gyógyszerészeti technológia (receptúra). Elm élet: heti 3 óra. Gyógysze- 

szerészeti In tézet tanterm ében. (IX., Hőgyes E. u. 7.) G yakorlat: 
heti 6 óra.

DR. CSIPKE ZOLTÁN egyetemi docens.
Funkcionális anatómia. Elm élet: heti 2 óra. É le ttan i In tézet tan term é

ben. (VIII., Puskin u. 9.) G yakorlat: heti 1 óra.
DR. HÁRSING LÁSZLÓ egyetem i docens.

54



Filozófia. Н гй  2 óra. Később m egállapítandó helyen.
MÉSZ LÁSZLÓ egyetemi docens.

Idegen nyelv. H eti 2 óra. Csoportonként később m egállapítandó időben 
és helyen

DR. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.

IV. évfolyam
Gyógyszerészeti technológia (galenikumok). Elm élet: heti 3 óra. Gyógy

szerészeti Intézet tanterm ében. (IX., Hőgyes E. u. 7.) G yakorlati 
előkészítő: heti X óra. G yakorlat: heti 9 óra.

DR. MOZSONYI SÁNDOR egyetemi tanár.
Gyógyszerészi kém ia. E lm élet: heti 3 óra. Gyógyszertani Intézet ta n te r

mében. (VIII., Üllői ú t 26.) G yakorlati előkészítő: heti 1 óra. 
Gyógynövény- és Drogism ereti Intézet tanterm ében. Gyakorlat: 
heti 5 óra.

DR. VÉGH ANTAL egyetemi tanár.
Gyógyszertan. Elm élet: heti 3 óra. Gyógyszertani Intézet tanterm ében. 

(V III, Üllői ú t 26.) G yakorlat: heti 1 óra.
DR. FRITZ GUSZTÁV egyetemi tanár.

Közegészségtan. Elm élet: heti 3 óra. Gyógynövény- és Drogism ereti In 
tézet tanterm ében. (VIII., Üllői ú t 26.)

DR. MELLY JÓZSEF egyetem i tanár.
Gyógyszerügyi szervezés. Elm élet: heti 2 óra. Gyógynövény- és Drogis

m ereti In tézet tanterm ében. (VIII., Üllői út 26.)
HUNFALVI GÉZA mb. előadó.

Gyógyszerek és gyógyszerkészítmények ellenőrzése. Elm élet: heti 2 óra. 
Szervetlen és A nalitikai Kém iai Intézet tanterm ében. (V ili., Mú
zeum krt. 4/b.)

DR. SCHULEK ELEMÉR egyetemi tanár.
Tudományos szocializmus. H eti 2 óra. Gyógynövény- és Drogism ereti 

Intézet tanterm ében. (VIII., Üllői ú t 26.)
MÉSZ LÁSZLÓ egyetemi docens.

Idegen nyelv. Heti 2 óra. Csoportonként később m egállapítandó időben 
és helyen.

DR. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.



RÉSZLETES TANREND 

(Kötelező tantárgyak)

I. évfolyam

HÉTFŐ:
„A” csoportok: 9.15—11.00: általános és szervetlen ké

m ia

„В” csoportok:
11.15— 14.00: kém ia gyak.
9.15— 11.00: általános és szervetlen ké

„В/ l ” csoport: 
„C” csoportok:

mia
11.15— 14.00: fizika gyak.
15.15— 18.00: növénytan gyak.
9.15—11.00: általános és szervetlen ké

mia
„C /l” csoport: 
„C/2” csoport: 
„D” csoportok:

11.15— 14.00: fizika gyak.
11.15— 14.00: növénytan gyak.
9.15—11.00: általános és szervetlen ké

mia
14.20—18.00: kém ia gyak.

KEDD:
„A” csoportok: 8.00— 9.45: m atem atika

10.00— 11.45: növénytan
12.00— 13.00: fizika
15.00— 18.40: fizika és m atem atika gyak.

„B” csoportok: 8.00— 9.45: m atem atika
10.00— 11.45: növénytan
12.00— 13.00: fizika

„C” csoportok: 8.00— 9.45: m atem atika
10.00— 11.45: növénytan
12.00— 13.00: fizika
14.20—18.00: kém ia gyak.

„D” csoportok: 8.00— 9.45: m atem atika
10.00— 11.45: növénytan
12.00— 13.00: fizika

„D /l” csoport: 14.15—17.00: növénytan gyak.

SZERDA:
„A” csoportok: 12.00— 13.40: politikai gazdaságtan

15.00— 18.40: kém ia gyak.

56



„В” csoportok:

„C /l” csoport: 

„С/2” csoport: 

„С” csoportok: 

„D” csoportok:

„D/2” cso p o rt

CSÜTÖRTÖK:
„A” csoportok:

„А/ l ” csoport: 

„B” csoportok:

„B/2” csoport: 

„C” csoportok:

„C /l” csoport: 

„D” csoportok:

8.00— 11.40: kém ia gyak.
12.00— 13.40: politikai gazdaságtan

9.00— 11.45: növénytan gyak.

8.00— 11.40: fizika és m atem atika gyak.

12.00— 13.40: politikai gazdaságtan

8.00— 11.40: fizika és m atem atika gyak.
12.00— 13.40: politikai gazdaságtan

15.00— 17.45: növénytan gyak.

8.15— 9.00: növénytan
9.15— 11.00: á l’alános és szervetlen ké

m ia
\

11.15— 14.00: növénytan gyak.

8.15— 9.00: növénytan
9.15— 11.00: általános és szervetlen ké

mia
11.15— 12.00: m atem atika gyak.

15.00— 17.45: növénytan gyak.

8.15— 9.00: növénytan
9.15— 11.00: általános és szervetlen ké

mia
15.00— 17.45: kém ia gyak.

11.15— 12.00: m atem atika gyak.

8.15— 9.00: növénytan
9.15— 11.00: általános és szervetlen ké

m ia
11.15— 14.00: kém ia gyak.

F É M E K :
„A” csoportok:

„A/2” csoport: 

„B” csoportok:

8.00— 9.00: kém iai előkészítő
9.15— 10.00: általános és szervetlen ké

mia
10.15— 11.45: fizika
12.10— 12.55: gyógyszerészet tö rténete

14.15— 17.00: növénytan gyak.

8.00— 9.00: kém iai előkészítő
9.15— 10.00: általános és szervetlen ké

m ia
10.15— 11.45: fizika
12.10— 12.55: gyógyszerészet tör*énete
14.15— 17.00: kém iai gyak.
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„C” csoportok: 8.00— 9.00: kém iai előkészítő 
9.15—10.00: általános és szervetlen ké

mia
10.15—11.45: fizika
12.10—12.55: gyógyszerészet története

„D” csoportok: 8.00— 9.00: kém iai előkészítő 
9.15—10.00: általános és szervetlen ké

m ia
10.15—11.45: fizika
12.10—12.55: gyógyszerészet tö rténete

MEGJEGYZÉS: •>
Orosz nyelv és testnevelés később m egállapítandó idő
ben.

II . é v fo ly a m

HÉTFŐ:

„A” csoportok:
8 00— 9.40: politikai gazdaságtan 

10.00—14.00: ikv-antitativ kém iai analí
zis gyak.

„B” csoportok: 8.00— 9.40: politikai gazdaságtan 
14.00—16.45: szerves kém ia gyak.

„C” csoportok: 8.00— 9.40: politikai gazdaságtan
10.00— 12.45: szerves kém ia gyak.

„D” csoportok: 8.00— 9.45: politikai gazdaságtan 
14.40—19.00: kvan tita tív  kém iai ana lí

zis g-yak.

KEDD:
„A” csoportok: 8.00— 8.45: fizikai-kém ia 

9.05—10.50: szerves kém ia 
11.05—11.50: gyógyszerészeti propedeu- 

tika

„B” csoportok: 8.00— 8.45: fizikai-kém ia 
9.05—10.50: szerves kém ia 

11.05—11.50: gyógyszerészeti propedeu- 
tika

„C” csoportok: 8.00— 8.45: fizikai-kém ia 
6.05—10.50: Szerves kém ia 

11.05—11.50: gyógyszerészeti propedeu- 
tika

13.00—17.20: kvan tita tív  kém iai analí
zis gyak.

„D” csoportok: 8.00— 8.45: fizikai-kém ia 
9.05—10.50: szerves kém ia 

11.05—11.50: gyógyszerészeti propedeu- 
tika

12.10—14.00: növénytan gyak.



SZERDA:
„A” csoportok:

„В” csoportok:

„C” csoportok:

„D” csoportok:

8.00— 9.45: biológia
10.15—12.00: kvan tita tív  kém iai analí

zis

8.00— 9.45: biológia
10.15— 12.00: kvan tita tív  kém iai analí

zis
13.00—17.20: kvan tita tív  kém iai ana lí

zis gyak.
8.00— 9.45: biológia

10.15— 12.00: kvan tita tív  kém iai analí
zis

12.10—14.00: növénytan gyak.
8.00— 9.45: biológia

10.15— 12.00: kvan tita tív  kém iai analí
zis

CSÜTÖRTÖK:
„A” csoportok:

„B” csoportok:

„A—B” vegyes csoport: 

„C” csoportok:

/

„D” csoportok:

TÉNTEK:
„A” csoportok:

„B” csoportok:

„C” csoportok:

„D” csoportok:

„C—D” vegyes csopor*:

8.15— 10.00: fizikai-kém ia
10.15—13.00: szerves kém ia gyak.

8.15— 10.00: fizikai-kém ia

14.00—16.45: szerves kém ia gyak.

8.15— 10.00: fizikai-kém ia
10.10—14.10: kvan tita tív  kém iai analí

zis gyak.

8.15— 10.00: fizikai-kém ia
14.30—18.30: kvan tita tív  kém iai ana lí

zis gyak.

8.00— 9.45: szerves kém ia
14.40: 19.00: kvan tita tív  kém iai ana lí

zis gyak.
10.00—11.50: növénytan gyak.

8.00— 9.45: szerves kém ia
10.10— 14.10: kvan tita tív  kém iai analí

zis gyak.

8.00— ■ 9.45: szerves kém ia
12.10— 14.00: növénytan gyak.

8.00— 9.45: szerves kém ia
10.15— 13.00: szerves kém ia gyak.

15.15— 18.00: szerves kém ia gyak.

M EGJEGYZÉS:
Orosz nyelv és testnevelés később megállapítandó, idő
ben.
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III. évfolyam

HÉTFŐ:
,.A” csoportok:

„B” csoportok:

„C” csoportok: 

KEDD:
„A” csoportok:

„B” csoportok:

„C” csoportok:

SZERDA:
,-,A” csoportok:

„B” csoportok:

„C” csoportok:

8.30—13.00: gyógyszerészi kém ia gyak.
15.00— 17.45: gyógyszerészeti technoló

gia (receptura) gyak.

8.15—11.00: gyógyszerészeti technoló
gia (receptura) gyak.

13.00—  16.40: g y ó g y n ö v é n y - és drogis
m eret gyak.

11.15—14.00: gyógyszerészeti technoló
gia (receptura) igyák.

8.00— 9.40: filozófia
10.00— 10.45: gyógynövény- és drogis

m eret
11.00— 12.45: gyógyszerészeti technoló

gia (receptura)

8.00— 9.40: filozófia
10.00— 10.45: gyógynövény- és drogis

m eret
11.00— 12.45: gyógyszerészeti technoló

gia (receptura)

8.00— 9.40: filozófia
10.00— 10.45: gyógynövény- és drogis

m eret
11.00— 12.45: gyógyszerészeti technoló

gia (receptura)

8.00— 9.45: gyógyszerészi kém ia
10.00— 10.45: gyógynövény- és drogis

m eret
11.00— 11.45: gyógyszerészeti technoló

gia (receptura)
13.00— 16.40: gyógynövény- és drogis

m eret gyak.

8.00— 9.45: gyógyszerészi kém ia
10.00— 10.45: gyógynövény- és drogis

m eret
11.00— 11.45: gyógyszerészeti technoló

gia (receptura)

8.00— 9.45: gyógyszerészi kém ia
10.00— 10.45: gyógynövény- és drogis

m eret
11.00— 11.45: gyógyszerészeti technoló

gia (receptura)
13.00— 17.30: gyógyszerészi tkémi-a gyak.
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CSÜTÖRTÖK:
„A” csoportok:

„В” csoportok:

„C” csoportok:

ч

PÉNTEK:
„A” csoportok:

„В” csoportok:

„C” csoportok:

«*■

MEGJEGYZÉS:
Idegen

HÉTFŐ:
„A” csoportok:

„B ” csoportok:

8.00— 8.45: gyógyszerészi kém iai elő
készítő

9.00— 9.45: gyógynövény- és 4 drogis
m eret

10.15— 12 00: funkcionális anatóm ia

8.00— 8.45: gyógyszerészi kém iai elő
készítő

9.00— 9.45: gyógynövény- és dj'ogis-
m eret

10.15— 12.00: funkcionális anatóm ia
15.00—17.45: gyógyszerészeti technoló

gia (receptura) gyak.

8.00— 8.45: gyógyszerészi kém iai elő
készítő

9.00— 9.45: gyógynövény- és drogis
meret

10.15— 12.00: funkcionális anatóm ia

8.00— 9.45: gyógyszerészi kém ia
10.00— 12.45: gyógyszerészeti technoló

gia (receptura) gyak.

8.00— 9.45: gyógyszerészi kém ia
10.00— 14.30: gyógyszerészi kém ia gyak.

8.00— 9.45: gyógyszerészi kém ia
10.00— 13.40: gyógynövény- és drogis

m eret gyak.
15.00— 17.45: gyógyszerészeti technoló

gia (receptura) gyak.

nyelv később m egállapítandó időben.

IV. évfolyam

8.00— 9.45: gyógyszerügyi szervezés
10.00— 10.45: gyógyszerészeti technoló

gia (galenikumok)
11.00— 11.45: gyógyszerészi kém ia
13.00— 17.30: gyógyszerészi kém ia gyak.

8.00— 9.45: gyógyszerügyi szervezés
10.00— 10.45: gyógyszerészeti technoló

gia (galenikumok)
11.00— 11.45: gyógyszerészi kém ia
13.00— 18.45: gyógyszerészeti technoló

gia (galenikumok) gyak.
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щшш

„С” csoportok:

KEDD:
„A” csoportok:

„В” csoportok:

„С” csoportok:

. SZERDA:
„A” csoportok:

„В” csoportok:

„С” csoportok:

8.00— 9.45: gyógyszerügyi szervezés
10.00— 10.45: gyógyszei;észeti technoló

gia (galenikumok)
11.00— 11.45: gyógyszerészi kém ia

8.00— 8.45: közegészségtan
9.00— 9.45: gyógyszerészi kém iai elő

készítő
10.05— 11.50: gyógyszerelienőrzés
12.15— 13.00: gyógyszertan

8.00— 8.45: közegészségtan
9.00— 9.45. gyógyszerészi kém iai elő

készítő
10.05— 11.50: gyógyszerellenőrzés
12.15— 13.00: gyógyszertan
14.00— 15.40: gyógyszertan gyak.

8.00— 8.45: közegészségtan
9.00— 9.45: gyógyszerészi kém iai elő

készítő
10.05— 11.50: gyógyszerellenőrzés
12.15— 13.00: gyógyszertan
14.00— 15.40: gyógyszertan gyak.

8.00— 8.45: közegészségtan
9.00— 9.45: gyógyszerészeti technoló

gia (galenikumok) előké
szítő

10.00— 10.45: gyógyszerészeti technoló
gia (galenikumok)

11.00— 13.45: gyógyszerészeti technoló
gia (galenikumok) gyak.

15.00— 17.45: gyógyszerészeti technoló
gia (galenikumok) gyak.

8.00— 8.45: közegészségtan
9.00— 9.45: gyógyszerészeti technoló

gia (galenikumok) előké
szítő

10.00— 10.45: gyógyszerészeti technoló
gia (galenikumok)

13.00— 17.30: gyógyszerészi kém ia gyak.

8.00— 8.45: küzegészségtan
9.00— — 9.45: gyógyszerészeti technoló

gia (galenikumok) előké
szítő

10.00— 10.45: gyógyszerészeti technoló
gia (galenikumok)

11.00— 13.45: gyógyszerészeti technoló
gia (galenikumok) gyak.

15.00— 17.45: gyógyszerészeti technoló
gia (galenikumok) gyak.
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CSÜTÖRTÖK:
„A” csoportok:

„В” csoportok:

„C” csoportok:

PÉNTEK:
„A” csoportok:

„B” csoportok:

„C” csoportok:

MEGJEGYZÉS:

8.00— 9.45: gyógyszerészi kém ia
10.00— 10.45: gyógyszerészeti technoló

gia (galenikumok)
11.00— 12.40: gyógyszertan gyak.
14.00— 16.45: gyógyszerészeti technoló

gia (galenikumok) gyak.

8.00— 9.45: gyógyszerészi kém ia
10.00— 10.45: gyógyszerészeti technoló

gia (galenikumok)
11.00— 13.45: gyógyszerészeti technoló

gia (galenikumok) gyak.

8.00— 9.45: gyógyszerészi kém ia
10.00— 10.45: gyógyszerészeti technoló

gia (galenikumok)
13.00— 17.30: gyógyszerészi kém ia gyak.

8.00— 9.40: tudom ányos szocializmus
10.00— 10.45: közegészségtan
11.00— 12.45: gyógyszertan

8.00— 9.40: tudom ányos szocializmus
10.00— 10.45: közegészségtan
11.00— 12.45: gyógyszertan

8.00— 9.40: tudom ányos szocializmus
10.00— 10.45: közegészségtan
11.00— 12.45: gyógyszertan
14.00— 16.45: gyógyszerészeti technoló

gia (galenikumok) gyak.

Idegen nyelv később m egállapítandó időben.

3. Nem kötelező tantárgyak

III —IV. évfolyam
Gyógyhatású szénvegyületek kémiája. Heti 1 óra. Később m eghatáro

zandó helyen.
DR. CLAUDER OTTÓ egyetemi tanár.

Oltóanyagokról, gyógyszérumokról, diagnosztikumokról. Heti 1 óra. Ké
sőbb m eghatározandó helyen.

DR. FAZEKAS LÁSZLÓ egyetemi docens.
Gyógynövények szerepe az iparban. Heti 1 óra. Később m eghatározandó 

helyen.
DR. ROM PÁL mb. előadó.
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Nagyipari gyógyszerészet. Heti 1 óra. Később m eghatározandó helyen.
DR. FLODERER ISTVÁN—NEPPER SÁNDOR—TAKACS
GÉZA mb. előadók.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának 
nem kötelező előadásaiból:

Fejezetek a növényi szövetfejlődéstan és a kvantitatív szövettan köré
ből, gyakorlattal. Heti 2 óra. A II., III., IV. éves gyógyszerész
hallgatók és gyógyszerészdoktorandusok szám ára. (Csak előzetes 
tanszékvezetői engedéllyel vehető fel.) Később m eghatározandó 
helyen.
DR. SÁRKÁNY SÁNDOR egyetemi tanár.

Kémiai analitikai gyakorlatok. Heti 3 óra. A felsőbb éves gyógyszerész
hallgatók részére. (Csak előzetes ta n á ri engedéllyel vehető fel.) 
Később m eghatározandó helyen.

DR. SCHULEK ELEMÉR egyetem i tanár.
Fizikai-kémiai analitikai mérőmódszerek gyakorlat. H eti 5 óra. A fel

sőbb éves gyógyszerészhallgatók szám ára. (Csak előzetes tanári 
engedéllyel vehető fel.) Később m eghatározandó helyen.

DR. SCHULEK ELEMÉR egyetemi tanár.
Fizikai-kémiai analitikai mérőmódszerek. Heti 2 óra. A felsőbb éves 

gyógyszerészhallgatók szám ára. Később m eghatározandó helyen.
DR. PUNGOR ERNŐ egyetemi docens.

Komplexek alkalmazása az analitikai kémiában (komplexometria). Iíe*i 
2 óra. Később m eghatározandó helyen.

KŐRÖS ENDRE mb. előadó.
Bevezetés a növényi mikrotechnikába, gyakorlattal. H eti 2 óra. A II.,

III. és IV. éves gyógyszerészhallgatók és gyógyszerészdoktorandu
sok szám ára. (Csak előzetes tanszékvezetői engedéllyel vehető 
fel.) Később m eghatározandó helyen.

DR. FRIDVALSZKY LORÁND mb. előadó.

IV. évfolyam

* Az előadások később m eghatározandó időben ta rta tnak .
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ÁLTALÁNOS in t é z k e d é se k  é s  jo g sz a b á l y o k

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 Forradalm i M unkás-Paraszt K orm ány 1076/1957. (IX. 1.) Korm. sz. 
határozatában  foglalt felhatalm azás a lap ján  az érdekelt m iniszterekkel 
egyetértésben az alábbiakat rendelem  el:

1. Je len  utasítás hatá lya  valam ennyi egyetem re (főiskolára, akadé
m iára) kiterjed,

Az utasítást az 1957/58-as tanévben  az I. és II. évfolyam  hallgatókra, 
a  következő tanéveikben pedig fokozatosan a m agasabb évfolyamú hall
gatókra  is alkalm azni kell.

2. Az egyetem eken (főiskolákon, akadém iákon) a tand íj összege Cél- 
évenként: 1000 Ft.

3. Tandíjm entesek:
a) az ellenforradalom  áldozatainak gyerm ekei,
b) „-Népköztársasági Egyetemi és  Főiskolai Ösztöndíj ”-ban  része

sülő hallgatók,
c) az 1036/1951. számú m inisztertanácsi határozat a lap ján  a  kiváló 

tanár, illetve kiváló tanító , valam int az 1042/1954. sz. m iniszter- 
tanácsi határozat alap ján  kiváló óvónő k itün tetésben  részesült 
pedagógusok legalább jórendű gyermekei,

d) a hazánkban tanu ló  külföldi ösztöndíjas hallgatók,
e) a  havi 1600 F t-o t (160 aranykoronát) meg nem  haladó jövede

lem m el rendelkező szülők gyerm ekei, ül. a  havi 1300 forin to t 
(130 aranykoronát) meg nem  haladó házastársi jövedelemmel 
rendelkező hallgatók közül azok, ak ik  nem  bukottak.
Fenti jövedelem határokat az  intézm ény vezetője, rendkívül in
dokolt esetben, 200 fo rin tta l (felemelheti, azonban az ílymódon 
tandíjm entességben részesülő hallgatók szám a nem  haladha tja  
m eg a  tandíjm entességben részesülő összes hallgatók 10%-át. 
Osztályidegen szárm azású hallgatók közül csak a  kitűnő, vagy 
jeles tanulm ányi eredm énnyel rendelkezők lehetnek tand íj- 
m entesek.

f) k itü n te te tt pedagógusok (oktatók) legalább jórendű gyermekei, 
h a  szüleik, eltartó ik  jövedelm e 4000 Ft-ot nem  halad ja  meg.

4. Tandíjkedvezm ényben részesülhetnek a  hallgatók az alábbi felté
te lek  esetén:

a) m unkás, mezőgazdasági m unkás, félpro le tár (4. kát. h. földig), 
tsz-tag szülőktől származó hallgatók és a k itüntetésben nem  
részesült pedagógusok (oktatók), valam in t a felsőoktatási intéz-
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ménye'k dolgozóinak gyerm ekei -— legalább jó rendűség esetén 
— ha eltartóik, illetve házastársuk havi jövedelme
1. 2600 F t-ot (260 aranykoronát), illetve 2000 F t-ot (200 arany

koronát) nem  Ihaladja m eg és legalább elégséges rendűek: 
75%-os.

2. ha eltartóik, Ш. házastársuk havi jövedelm e a 2600 Ft-ot 
(260 aranykoronát), ill. 2000 F t-o t (200 aranykoronát) ugyan 
m eghaladja, de legalább közepes rendűek: 50%-os kedvez
m ényben részesülhetnek.

b) dolgozó paraszt, értelm iség és alkalm azott szárm azású hallga
tók, h a  eltartó ik , ill. házastársuk  havi jövedelm e a 2600 Ft-ot 
(260 aranykoronát), ill. 2000 F t-o t (200 aranykoronát) nem  ha
lad ja  m eg és legalább közepes rendűek: 50%-os kedvezm ényt 
kaphatnak.

c) A tandíjm entességben, vagy kedvezm ényben egyébként nem 
részesíthető hallgatók  10% -ának a tand íja  m éltánylást érdem lő 
esetekben' m axim álisan  50% erejéig, csökkenthető.

d) k itűnő rendű  (műszaki egyetem eken jeles rendű) hallgatók 
50%-os kedvezm ényben részesülhetnek.

5. A 3/a), c) és e) pontok a lap ján  já ró  tandíjm entesség feltételeit 
igazolni kell.

A tandíjkedvezm ény csak azok részére engedélyezhető, akik aziránt 
a dékánhoz (igazgatóhoz) az I. félévre vonatkozóan szeptem ber 30-ig, a 
II. félévre vonatkozóan pedig feb ru ár 28-ig írásbeli kérelm et n y ú jtan ak  
be. A kérelem hez a  feltételeket igazoló ok iratokat csatolni kell.

6. Ha az e lta rtók  együttes jövedelm e a hav i 4000 F t-ot meghaladja,, 
a hallgató  a  4. pontban feltün te te tt tandíjkedvezm ényben m ég az  egyéb
ként előírt feltéte lek  fennállása esetén sem  részesíthető.

7. A 3., 4. és 6. pontban  fe ltü n te te tt jövedelem határok olyan ese
tek re vonatkoznak, am ikor a  hallgatónak  e lta rto tt testvére, illetve gyer
m eke nincs. M inden e lta rto tt ' testvér, áll. gyerm ek 400 F t - t a l . (40 arany
koronával) növeli a m egadott jövedelem határt.

8. A tanulm ányi eredm ényt az utóvizsgaidőezak lezárása u tán  (az
I. évf. első (félévére az érettségi eredm énye alapján) kell m egállapítani..

9. Az anyagi helyzeteit igazoló hivatalos ira tokat illetően az egyete
m ek (főiskolák, akadém iák) az új ösztöndíjrendszerről szóló 77/1957 (M. 
K. 14.) M. M. sz. u ta sítá s  értelm ében kötelesek eljárn i.

10. A tandíjkedvezm ény m értékét a  dékán  (igazgató) a  D iákjóléti 
Bizottság javasla ta  a lap ján  állap ítja  meg. A m egállapításról ill. a vál
toztatásokról jegyzőkönyvet kell készíteni. A dékán  (igazgató) döntése 
végérvényes.

1L A tandíjtoesorolást úgy kell végezni, hogy az  a tanév  eleji és fél
évi statisztikai felterjesztések idejére elkészüljön. A besorolás eredm é
nyéről a hallgató t a  m egállapítást (követő ké t héten  belül értesíteni kell.

12. A  szülők (eltartók) anyagi helyzetében beálló m inden — a  tan 
díj m egállap ítására kiható  — változást a változástól szám ított 15 napon, 
belül be kell jelenteni. H a az anyagi helyzetben olyan változás követke
zett be, am elynek következtéiben a hallgató  a  korábban  élvezett ta n d íj-
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kedvezm ényt részben, vagy egészben elvesztette, az új jövedelem  alap ján  
m egállapított tan d íja t az anyagi helyzetben bekövetkezett változást kö
vető hó első nap já tó l kell fizetni. H a a szülők (eltartók) anyagi helyzeté
ben olyan változás következett be, am elynek a lap ján  a  hallgató tandíj- 
kedvezm ényre ta r th a t igényt, a  beállo tt változást a  folyó egész félévi 
tand íjná l figyelembe kell venni, h a  a hallgató a változást az első félév
ben novem ber 15-ig, a m ásodik félévben április 15-ig bejelenti. Később 
történő bejelentés esetén  a hallgatót a bejelentést követő hó 1-től illeti 
meg a  megfelelő tandíjkedvezm ény.

13. A tand íja t legkésőbb a m indenkori vizsgaidőszak megkezdése 
előtt két héttel kell befizetni. A tandíj k é t részletben is fizethető. Az a 
hallgató, aki tand íjá t nem  fizette bd, vizsgára nem  bocsátható.

14. A tandíjfizetés illetékbélyeggel történik. A bélyegeket e célra 
szolgáló, a  hallgató  legfontosabb személyi ad a ta it tartalm azó  űrlapba 
(füzetbe) kell beragasztani. Az illetékbélyeget az egyetem , főiskola bé
lyegzőjével a  beragasztás u tán  azonnal felül kell bélyegezni. A  tandíj 
befizetését az indexbe be kell vezetni. Az érvényteleníte tt bélyegeket a 
dékáni h iva talban  (tanulm ányi osztályon) meg kell őrizni, hogy a  befi
zetés bárm ikor ellenőrizhető legyen.

15. A dékáni h iva ta lban  (tanulm ányi osztályon) a  tand íj m egállapí
tásáró l és befizetéséről, ellenőrzésre is m indenkor alkalm as hivatalos 
ny ilván tartást kell vezetni. A ny ilván tartás összefűzött lapszám ozott és 
h ite lesíte tt könyvben vezetendő, am elyben fel kell tü n te tn i m indazon 
adatokat, am elyek alap ján  az egyes hallgatók tandíjm egállapítása tör
tént.

16. Az 1957/1958-as tanévben III. vagy ennél m agasabb évfolyam ú 
hallgatók tand íjának  m egállapítására vonatkozóan, tanu lm ányainak  a 
tanulm ányi rendnek megfelelő időben tö rténő befejezéséig a  74/1955. (O. 
K. 17.) О. M. sz. u tasítást kell változatlanul alkalm azni.

Jelen  u tasítás a közzététel nap ján  lép hatályba.
17. A 74 1955. (О. K. 17.) O. M. sz. u tasítás az  1957/58. tanévben az

I. és II. évfolyam ú hallgatókra vonatkozóan hatá lyá t veszti.

Kimaradt hallgatók tandíjfizetési kötelezettségének 
megállapítása

1. Azok a hallgatók, akik az őszi félévben novem ber hó 15-e, illetve 
a  tavaszi félévben m árcius 31-e elő tt m aradnak  k i bárm ilyen okból az 
egyetem ről (karról, főiskoláról, akadém iáról), a  tandíjfizetési kötelezett
ség alól m entesülnek.

2. Azok a hallgatók, ak ik  az előbbi pontban  m egjelölt időpont u tán  
m aradnak  ki, a  k im aradás időpontjáig esedékes tan d íja t kötelesek befi
zetni.

3. A m ennyiben a tandíjfizetésre kötelezett hallgatók tand íjhá tra lé 
kukat nem hajlandók kiegyenlíteni, az 1955. évi 21. tv r. 14 §-ában (Ma
gyar Közlöny 1955. VII. 26.) m egállapított e ljárás szerint, b írósági úton 
kell a tandíj befizetéséről gondoskodni.
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A 172/1958. (M. К. 16.) М. М. 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, akadém iai) ösztöndíjrendszernek több 

olyan h ib á ja  van, am elyek m ia tt nem  szolgálja kielégítő m értékben a 
felsőoktatási politika célkitűzéseinek elérését. A Forradalm i M unkás- 
Paraszt K orm ány határoza tában  foglalt felhatalm azás alap ján  az é rde
kelt minisztereikkel egyetértésben a h ibák  k ijav ítása  céljából az a láb 
b iakat rendelem  el:

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

miák) nappali tagozatának I. és II. évfolyam ain, a következő tanévekben 
pedig fokozatosan a m agasabb évfolyam okon is, az alábbiakban szabá
lyozott ösztöndíjrendszert kell bevezetni.

2. Az egyetemi, főiskolai, illetőleg akadém iai hallgatók tanu lm á
nyaik  fo ly ta tásának  elősegítése érdekében állam i ju ttatásokban  része
sülhetnek.

A ju tta tások  a  következők:

a) tanulm ányi ösztöndíj,

b) rendszeres szociális tám ogatás,

c) rendkívüli segély,

d) „Népköztársasági Egyetemi és Főiskolai Ö sztöndíj”,

e) egyéb ösztöndíj.

A tanulm ányi ösztöndíj és a rendszeres szociális tám ogatás pályázat 
ú tján  nyerhető  el.

3. Az a  hallgató, aki sa já t hibájából évet ismétel, rendszeres állam i 
ju tta tásban  nem  részesíthető.

I. Tanulmányi ösztöndíj
4. Tanulm ányi ösztöndíjat az a hallgató  kaphat, akinek tanulm ányi 

átlageredm énye legalább „jó”.
5. A tanulm ányi ösztöndíj m értéke — a  rendelkezésre álló keret 

erejéig — a tanulm ányi eredm énytől függően havi 250, 200 vagy 100 Ft 
lehet. 250 forintos tanulm ányi ösztöndíjban csak k itűnőrendű hallgató 
részesíthető, 200 forintos ösztöndíjat legalább jelesrendű, 100 forin tos 
ösztöndíjat legalább jó rendű  hallgató  kaphat.

6. Az I. évfolyam  I. félévében a hallgatók az érettségi és felvételi 
vizsga eredm ényétől függően havi 100, illetve 150 F t tanulm ányi ösztön
díjban  részesíthetők.

7. Nem részesülhet tanulm ányi ösztöndíjban az a  hallgató, akinek 
eltartó i havi 3000 F t-o t m eghaladó jövedelemmel, illetve, akinek a h á 
zastársa havi 2500 F t-o t m eghaladó jövedelem m el rendelkezik.
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II. Rendszeres szociális támogatás
8. A rendszeres szociális tám ogatás pénzből, ill. term észetbeni ju t

tatásból áll.
a) Pénzbeli ju tta tásban  a tanulm ányi eredm énytől függően a közölt 

kere t erejéig elsősorban m unkás-, mezőgazdasági m unkás-, falusi félpro
le tár- és mezőgazdasági term előszövetkezeti tag  szülők gyermekei ré
szesíthetők, h a  e ltartó ik  havi jövedelm e az 1600 fo rin to t nem  halad ja  
meg, ill. az, akinek házastársa havi 1300 forin to t m eg nem  haladó jöve
delem m el rendelkezik.

Fenti jövedelem határokat az intézm ény vezetője rendkívül indokolt 
esetben 200 fo rin tta l felem elheti, azonban az ílymódon szociális tám o
gatásban részesülő hallgatók szám a nem  haladha tja  m eg a  pénzbeli ju t
ta tásban  részesülő hallgatók 10%-át.

b) Term észetbeni ju tta tá sb an  a szociális körülm ényeik folytán a rra  
ráu ta lt hallgatók részesíthetők a  közölt kere t erejéig.

9. A pénzbeli ju tta tás  80, 120, vagy 150 F t lehet. Legalább jó  rendű 
(műszaki egyetemeken, az A grártudom ányi Egyetem Mezőgazdasági Gé
pészm érnöki K arán, az Erdőm érnöki Főiskolán legalább közepes rendű) 
hallgatók részére 150, ill. 120 Ft, legalább közepes rendű (műszaki egye
tem e'-en, az A grártudom ányi Egyetem Mezőgazdasági Gépészm érnöki 
K arán, az  Erdőm érnöki Főiskolán legalább elégséges rendű) hallgatók 
részére pedig havi 80 F t tám ogatás engedélyezhető.

10. A term észetbeni ju tta tá s: kedvezm ényes diákotthoni elhelyezés 
és ingyenes m enzai étkezés biztosítását jelenti. A term észetbeni ju tta tá s
ról a  hallgatók az intézm énytől személyre szóló, á t nem  ruházható  u ta l
vány t kapnák, am elyen fel kell tün te tn i a  term észetbeni ju tta tá s  teljes 
fo rin t é rték é t és az  érvényesség időtartam át.

A dható napi egyszeri (ebéd), kétszeri (ebéd, vacsora) és napi három 
szori (reggeli, ebéd, vacsora) étkezésre jogosító utalvány. Napi háromszori 
étkezésre jogosító u ta lvány t elsősorban m unkás-, mezőgazdasági m un
kás-, falusi fé lp ro le tár és term előszövetkezeti tag szülők gyerm ekei kap
hatnak.

Nem részesülhet ingyenes m enzai étkezésben az a  hallgató, akinek 
e ltartó i havi 2500 F t-on felüli, ill. 'akinek házastársa  2000 Pt-on felüli 
jövedelem m el rendelkezik. r

11. Az új ösztöndíjrendszer hatálya alá tartozók közül azok, akik 
nem  az ingyenes utalvány alap ján  veszik igénybe a m enzát, teljes ön
költséget, napi három szori étkezés esetén havi 393 Ft-ot, kétszeri étke
zésnél (ebér. vacsora) havi 331 Ft-ot, és egyszeri étkezésnél (ebéd) hayi 
183 .Ft-ot ta rtoznak  fizetni.

12. A diákotthoni elhelyezésért a  hallgatók havi 50 F t-o t tartoznak  
téríteni.

III. Rendkívüli segély
13. A rendkívüli segély pénzből és term észetbeni ju ttatásból áll. Pl. 

tankönyv, tanszersegély.
Rendkívüli segélyt a m eghatározott kereten  belül a  hallgatók szo

ciális helyzetüktől függően kaphatnak. Az e rre  vonatkozó írásbeli kérel
m et az egyéni körülm ények vizsgálata u tán  a D iákjóléti Bizottság véle
ményezi s a kérelem  teljesítéséről vagy elutasításáról a  dékán (igazgató) 
dönt.
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IV. „Népköztársasági Egyetemi és Főiskolai ösztöndíj”

14. A „Népköztársasági Egyetemi és_ Főiskolai ösztöndíj” pénzbeli 
összege havi 700 .Ft. Ez ösztöndíjban részesíthetőket m inden tanév  meg
kezdése elő tt az intézm ényekkel külön közlöm. A „Népköztársasági 
Egyetemi és Főiskolai ösztöndíj” I. éves hallgató részére nem  adom á
nyozható. Indokolt esetben ebben az ösztöndíjban részesülő hallgatók 
részére term észetbeni ju tta tá s t is lehet adni.

A „Népköztársasági Egyetemi és Főiskolai ösztöndíj’̂ ban részesülő 
hallgató tanulm ányi ösztöndíjat és rendszeres pénzbeli szociális tám o
gatást nem  kaphat. Az ösztöndíj elnyerésére a 846—0120. (1952. К. M. szá
m ú utasításiban foglaltak az  irányadók.

V. Egyéb ösztöndíj
15. A term elési gyakorlatos ösztöndíj, a tanulm ányi ú tta l kapcsola

tos költségtérítés, a  nyári ösztöndíj és a  dem onstrátori ösztöndíj je len 
legi m értéke változatlan m arad  s az I. és II. évfolyam ú hallgatókra is 
az érvényben, levő rendelkezéseket kell alkalm azni.

B.

16. Az 1958/59. tanévtől a IV. vagy ennél m agasabb évfolyam h a ll
gatói tanulm ányi ösztöndíjat az új ösztöndíjrendszer előírásainak m eg
felelően kaphatnak.

Ezen évfolyamok hallgatói — tanulm ányaiknak  az  előírt idő a la tt 
történő befejezéséig — a régi ösztöndíjrendszer a lap ján  részesülhetnek 
rendszeres pénzbeli szociális tám ogatásban. (Ez havi 50 Ft-tól 330 Ft-ig 
terjedhet.)

Ezen évfolyam ok hallgatói részére külön segélykeretet állapítok 
meg, m elyet eltérően a  rendkívüli segélytől rendszeresen is lelhet folyó
sítani. Ebből az összegből elsősorban azokat a szakérett, valam int a  szo
ciális helyzetüknél fogva arra  érdem es és rászoruló m unkás-paraszt 
szárm azású hallgatókat kell tám ogatni, ak iknél az új tanulm ányi ösztön
d íjra  való á tté ré s  komoly anyagi kiesést je len t. Ez az összeg azonban h a
vi 200 F t-nál m agasabb nem  lehet.

17. Ezen évfolyam ok hallgató ira — tanulm ányaiknak az előírt ha
táridő a la tt történő befejezéséig — a 16. pont kivételével a korábbi ösz
töndíj és tandíj szabályokat kell alkalm azni azzal, hogy azok a -h a llg a 
tók, akik sa já t hibájukból félévet ism ételnek, rendszeres állam i ju tta 
tásban  nem  részesülhetnek. A „Népköztársasági Egyetem i és Főiskolai 
ösztöndíj” összege ezeken az évfolyamokon változatlan.

VI. Általános rendelkezések
18. A 7., a 8/a) és a 10. pontokban fe ltün te te tt jövedelem határok 

olyan esetekre vonatkoznak, am ikor a hallgatónak e lta rto tt testvére, ill. 
gyerm eke nincs. M inden e lta rto tt testvér, ill. gyerm ek 400 fo rin tta l nö
veli a m egadott jövedelem határt.

19. Osztályidegen szárm azású hallgatók tanulm ányi ösztöndíjat és 
rendszeres szociális tám ogatást csak  az egyetem  (főiskola, akadém ia) fe
lett felügyeletet gyakorló m iniszter hozzájárulásával kaphatnak.
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20. Termelési (üzemi) gyakorlat ta rtam ára  term elési gyakorlatos ösz
töndíj és tanulm ányi ösztöndíj, ill. rendszeres szociális tám ogatás egy- 
időre nem  folyósítható. Am ennyiben a term elési gyakorlat az oktatási 
időben kerül lebonyolításra, úigy a  hallgatók részére csak az egyik j út
tartás adható.

21. Pályázat.

A pályázatot a részletes feltételek  m eghatározásával az egyetem 
(főiskola., akadém ia) vezetőije ír ja  ki. A pályázatban m inden olyan hall
gató részt vehet, aki a k iírt feltételeknek megfelel.

A pályázatot — a hivatalos igazolásokkal együtt — az I. éveseknek 
a  jelentkezés alkalm ával, a felső évfolyamú hallgatóknak legkésőbb a 
tanév megkezdése előtt 1 hónappal keil benyújtani a dékáni hivatalhoz 
(tanulm ányi osztályhoz). Az 1957/58. tanévben a pályázat benyújtásának 
h atáridejé t az egyetem ek (főiskolák, akadém iák) m aguk határozzák meg.

22. Hivatalos igazolások.

A hallgatónak a pályázattal együtt h ivatalos igazolást kell benyú j
ta n i á  szülő (házastárs) jövedelm éről s 'az e lta r to tt , családtagok szám áról 
a  dékáni hivatalba (tanulm ányi osztályra).

A jövedelem  m egállapítása az alábbi igazolás alapján  történik:
Jövedelm en a két szülő (eltartó) együttes keresete és jövedelm e 

értendő. Bérből élőknél az összkereset m egállapításánál figyelmen kívül 
hagyandó a családi pótlék, az egyszeri ju talom  és a nem  rendszeresen 
fizetett prémium, összkereset a la tt a nyugdíjjárulékkal és egyéb terhek
kel nem  csökkentett bért kell érteni.

Fizetésből élőknél az eltartó, ill. a  'házastárs havi jövedelm ét a m un
kaadónak, mezőgazdasági-, term előszövetkezeti tagoknál a zárszám adás 
szerint összjövedelmet (pénzbeli- és term észetbeni járandóságok együt
te s  pénzösszegét) a tanács végrehajtóbizottságának, egyénileg dolgozó 
parasztoknál földjük ar. K-toan m egállapított kát. tiszta jövedelm ét a  
tanács végrehajtó  bizottságának, önálló foglalkozásúak (pl. kisiparos, 
kiskereskedő stb.) jövedelm ét a  tanács végrehajtóbizottságának igazolása 
a lap já n  kell m egállapítani. Azt a körülm ényt, hogy m indkét szülő önálló 
keresettel rendelkezik-e, illetve az eltarto tt gyerm ekek szám át Budapes
ten  a lakóbizottság elnökének és a  lakóbizottsági összekötőnek, vidéken 
a tanács végrehajtóbizottsága igazolása a lap ján  kell m egállapítani.

A földjövedelm et a kát. tiszta jövedelem  alap ján  kell m egállapí
tan i, akként, hogy a forin t érték  egytized aranykorona értéknek  tek in 
tendő (pl. 300 aranykorona: 3000 forint).

A  hallgatók az anyagi helyzetükben évközben beállott olyan változá
sokat, am ely kizárja, vagy lehetővé teszi az állam i ju tta tá sb an  való ré
szesítést, 15 napon belül — fegyelmi büntetés terhe m elle tt — kötelesek 
a  dékáni hivatalhoz (tanulm ányi osztályhoz) bejelenteni.

23. Állami juttatás megállapítása.

A tanulm ányi ösztöndíjat és  rendszeres szociális tám ogatást a Diák
jó léti Bizottság jav asla tá ra  a dékán (igazgató) egy te ljes tanévre ítéli 
oda. A tanév  első félévének lezárása u tán  az odaítélést felül kell vizs
gálni s  az elért eredm ényeknek megfelelően — a közölt keretet betartva
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— m ódosítani kell. Az I. évfolyamon csak I. félévre állapítható meg' /ta
nulm ányi ösztöndíj, a II. félévben a  tanulm ányi eredm ények (figyelembe 
vételével újból m eg kell állapítani.

A tanulm ányi ösztöndíj és a  rendszeres szociális tám ogatás odaíté
lésénél a  rendes vizsgaidőszak lezárása u tán  m egállapított tanulm ányi 
eredm ényt, valam in t a  pályázó m agatartásá t és tanulm ányi fegyelm ét 
kell figyelembe venni.

A művelődésügyi m iniszter a felügyeletet gyakorló m inisztérium m al 
egyetértésben állap ítja  meg, m elyek azok a felsőoktatási intézm ények, 
am elyeknél az egy tan tárgyból utóvizsgázó hallgatók részére — az utó
vizsga időszakban le te tt sikeres utóvizsga u tán  — pénzbeli állam i tá 
m ogatás ju tta tha tó . Erről és a kedvezm ény m értékéről az intézm ény 
külön értesítésit kap. A  tám ogatást az  ú. v.-t követő hónap első nap játó l 
lehet folyósítani. A kettő vagy ennél több tantárgyból utóvizsgás hallga
tókra a kedvezm ények nem  vonatkozhatnak. Ez a  kedvezm ény az egy 
tantárgyból utóvizsgázó hallgatókra is, csak az 1959/60. tanév befejezé
séig biztosítható.

Azok szám ára, akik  a  vizsgájukat sa já t h ibájukon  kívül (betegség 
stb.) engedéllyel csak a  rendes vizsgaidőszak uitán teszik le  és rendsze
res állam i tám ogatásra m ár előreláthatólag esélyesek lennének, a dékán 
(igazgató) indokolt esetben kere te t tartalékolhat.

A tanulm ányi ösztöndíjat és a rendszeres szociális tám ogatást a 
hallgatók a szorgalmi időben évente 10 hónapon keresztül kaphatják.

A szülők (eltartók) jövedelm i változásának megfelelően (Lásd 22.) 
a  közölt kere ten  belül m ódosítani kell az állam i ju tta tá s  m értékét leg
később a következő félév elejétől.

A ttól a  hallgatótól, aki a term észetbeni ju tta tá sra  jogosító u ta lvány
nyal visszaél — évfolyam ától függetlenül — az állam i tám ogatást a  ta n 
év hátralevő részére m eg kell vonni.

Az egyetemi és főiskolai hallgatók fegyelmi szabályzatáról szóló 
81/1955. (О. K. 18.) О. M. sz. u tasítás 2. §-ának (2) és (3) bekezdésében 
m eghatározott esetekben a tanulm ányi ösztöndíj és rendszeres szociális 
tám ogatás m eghatározott időre csökkenthető, illetve megvonható.

24. D iá k jó lé ti B izottság .

Elnöke: a tan ári testü letnek a dékán (igazgató) á lta l megbízott tag
ja, elnökhelyettese: a KISZ képviselője; titkára : a dékáni h ivatal (tanul
m ányi osztály) megbízott dolgozója; tagjai: a k a ri pártszervezet képvi
selője és a KISZ á lta l kiküldött k é t hallgató. Diákotthoniban lakó hall. 
gató esetében a diákotthon igazgatójának a vélem ényét is  ki kell kérni.

Az állam i tám ogatás m egállapításáról, illetve a D iákjóléti Bizottság 
üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni.

25. Tanulmányi átlag.
A tanulm ányi átlag  szám ítását a  m indenkori vizsgaszabályzat sze

rin t kell eszközölni.

26. Nyáron folyósítható állami juttatás.
A nyári két hónapra az állam i ju tta tá s t а II. félév végén külön kell 

m egállapítani.
E két „hónap a la tt a rendelkezésre álló kere ten  belül a június hó

napban folyósított tanulm ányi ösztöndíj, ill. rendszeres szociális tám oga
tásnál nem  m agasabb összegű ju tta tá sb an  részesíthetők:
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a) m indkét nyári hónapban azok a m unkaképtelen, beteg hallgatók, 
ak ik  szülői segítség nélkül, kizárólag állam i tám ogatásból élnek;

b) az egyik nyári (július vagy augusztus) hónapban azok a legin
kább ráu ta lt hallgatók — elsősorban árvák, családosak, családfenntar
tók — akik  vizsgájuk u tán  szabadság idejükben anyagi okok m iatt pi
henni nem  tudnának.

Az itt m egjelölt hallgatók közül azok részére, ak ik  term elési vagy. 
katonai gyakorlaton vesznek réget, a ju tta tásokat csak a gyakorlaton kí
vül eső pihenő idejük ta rtam ára  Lehet kifizetni.

27. Külföldi hallgatók.

Külföldi hallgatók a belföldi hallgatók részére biztosított állam i ju t
tatásokból — kivéve a diákotthoni elhelyezést — nem  részesíthetők.

28. Betegség esetén fizethető állami juttatások.

Tanulm ányi idő a la tt egy hónapnál hosszabb ideig beteg hallgatók 
gyógyintézeti ápolás esetében tanulm ányi ösztöndíjuk és rendszeres 
pénzbeli szociális tám ogatásuk együttes összegének 50%-át, a  házi ápolás 
esetén pedig 80%-át kapják. A tanulm ányi ösztöndíj és a rendszeres 
pénzbeli szociális tám ogatás ebben az esetben legfeljebb a hallgató meg
betegedésétől szám ított 12 hónapon á t; tüdőmegbetegedés esetén 24 hó
napon át fizethető.

29. Állami juttatásokból eszközöKiető levonások.

A tanulm ányi ösztöndíjból és rendszeres havi pénzbeli szociális tá 
m ogatásból az alábbi elm eken eszközölhető levonás;

a) diákotthoni térítési díj,
b) menzai tartozás,
c) a hallgatóknak az egyetem (főiskola, akadém ia), d iákotthon vagy 

m enza vagyontárgyainak szándékos vagy gondatlan rongálása, 
ill. eltulajdonításából eredő kártérítések,

d) tankönyv használati díj,
e) bírósági határozat.

30. N yilvántartás.

A hallgatók szociális ju tta tásáva l kapcsolatosan a dékáni h ivatalok
ban (tanulm ányi osztályon) az ellenőrzésre m indenkor alkalm as nyil
ván tartás t kell vezetni.

VII. Pénzügyi zárórendelkezések
31. Az állam i ju tta tások  csak a közölt, keret erejéig adom ányozha

tok. A közölt keret be tartásáé rt az egyetem  (főiskola, akadém ia) vezető
je fegyelmileg és anyagilag is felelős.

32. Az ösztöndíj költségvetési rovat összegét túllépni, ill. a  tételek 
között h ite látruházást foganatosítani csak a felügyeletet gyakorló minisz
térium  előzetes hozzájárulásával lehet.

33. A tanulm ányi ösztöndíjat és a rendszeres pénzbeli tám ogatást 
a tárgyihót megelőző hónap 25. és 30. között kell a balig at ók részére kifi
zetni.
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Az a hallgató, aki a tanulm ányi ösztöndíját, ill. a  rendszeres szociá
lis  tám ogatást a kifizetés napjátó l szám ított 15 nap  a latt igazolt alapos 
o>k nélkül nem  veszi fel, a további ju tta tá stó l elesik.

34. A m ennyiben az egyes évfolyamokon (szakokon) az állam i ju tta 
tásban részesülő hallgatók a tanév kezdése, ill. befejezése következtében 
szeptem berben és jún iusban  nem  tö ltenek teljes hónapot az egyetemen 
(főiskolán, akadém ián), úgy ezen hónapokra a  tanulm ányi ösztöndíjat és 
rendszeres szociális tám ogatást a tényleges tanév kezdésnek, ill. befeje
zésnek megfelelően hetekre kell megállapítaini.

35. Je len  utasítás a közzététel nap ján  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—17Д1955. (I. 19.) Np. M. 
számú, a  846—3—2/1955. Eü. M. szám ú, a 3,11955. 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. szám ú utasítások az 1957,(58. tanévtől kezdődően 
az I. és II. évfolyam ú hallgatókra vonatkozóan nem  alkalm azhatók.

36. A jelen utasítás végrehajtásáról, megfelelő közzétételéről a rek to r 
(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. számú fegyelmi szabályzatáról

Egyetem eink és főiskoláink életében a fegyelmi szabályzatnak az a  
rendeltetése, hogy az egyetemi és főiskolai hallgatók szocialista nevelé
sének, a fegyelem m egszilárdításának, a tanulm ányi színvonal em elésé
nek hathatós eszköze legyen.

A fegyelmi büntetést a  vétség súlyához és a vétkesség fokához 
m érten  valam ennyi súlyosbító és enyhítő körülm ény figyelem bevételével 
úgy kell kiszabni, hogy fegyelem re nevelő célját betöltse.

Valam ennyi egyetem  és főiskola fegyelmi rend jé t — a nappali, esti 
és levelező tagozatok hallgató ira  kiterjedően — az egyetem ek és főis
kolák fe le tt felügyeletet gyakorló m iniszterekkel egyetértésben a követ
kezőképpen szabályozom:

I. FEJEZET 

Fegyelmi vétségek 

1. §.
Fegyelmi e ljá rás t kell ind ítan i és fegyelmi büntetést kell kiszabni 

a r ra  a  hallgatóra, aki
a) a M agyar N épköztársaság törvényes ren d je  ellen vét.
b) -olyan m agata rtást tanúsít, am elyből k itűnik , hogy szemben áll a 

népi dem okrácia állam i és társadalm i rendjével;
c) a tanulm ányi fegyelmet, az  egyetem (főiskola) vagy diákotthon, - 

illetve m enza rend jé t sérti (ism ételten igazolatlanul késik; az előadáso
kat, gyakorlati foglalkozásokat, tá rsa i tanulm ányi m unká já t zavarja ; en
gedély nélkül egyetem en (főiskolán) kívüli m unkát rendszeresen vállal;
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a  tanulm ányi segédeszközöket felszólítás ellenére sem szolgáltatja vissza; 
a  gyakorlati foglalkozásokra ism ételten nem  készül fel; az egyetem  (fő
iskola) szerveinek u tasításait megszegi; a h iteltérdem lően tudom ására 
ju to tt, hallgató társa á lta l elkövetett, az a) és b) pontokban foglalt fe
gyelm i vétségről az egyetem (főiskola) szerveit nem  értesíti; a  tan u l
m ányi és m unkafegyelem  k ia lak ításá t destruk tív  m agatartásával gá
to lja  stb.);

d) a  szocialista erkölccsel ellentétes m agata rtást tanpsít, a tá rsa 
dalm i tu la jdon t rongálja  vagy tá rsa i vagyontárgyait eltu la jdonítja  — 
am ennyiben ezek a cselekm ények bűn te ttnek  nem  m inősülnek, — a 
tanulm ányi ellenőrzések alkalm ával jogosulatlan segédeszközöket vesz 
igénybe; az  egyetem et (főiskolát) vagy annak  egyes szerveit fontos sze
m élyi vagy családi körülm ényekről, vagyoni viszonyokról m egtéveszteni 
törekszik; az egyetem (főiskola) ok ta tó jával vagy m ás dolgozójával szem
ben tiszteletlenül, avagy hallgató társaival szemben sértő  módon visel
kedik; botrányos m agatartást tanúsít stb.

II. FEJEZET 

Fegyelmi büntetések

2. § .

(1) A fegyelmi vétség elkövetőjére a vétség súlyához és a  vétkesség 
fokához m érten, az ügy összes körülm ényeire figyelemmel a  következő 
fegyelm i büntetések valam elyikét kell kiszabni:

a) m egintés;'1

b) m egrovás;

c) szigorú m egrovás; végső figyelm eztetéssel;

d) eltiltás az egyetem  (főiskolai) tanulm ányok folytatásátó l 2 vagy 
4 félévre;

V )  kizárás az egyetemről (főiskoláról);

f) kizárás valam ennyi egyetem ről és főiskoláról.

(2) A 2. §. (1) b) pontjában  m eghatározott büntetés kiszabása esetén 
a  hallgató körülm ényeinek figyelem bevételével ki lehet m ondani az 
állam i tám ogatásnak egy hónaptól egy tanulm ányi évig te rjedő  időre 
szóló csökkentését. A csökkentés m érve az 50 százalékot nem  haladha tja  
meg.

(3) A 2. §. (1) c) pontjában  m eghatározott büntetés kiszabása esetén 
alkalm azni kell az állam i tám ogatás csökkentését, különösen súlyos eset
ben teljes m egvonását. Ezekben az esetekben a  csökkentés, illfetőleg a 
m egvonás ugyancsak egy hónaptól egy tanulm ányi évig terjedő időre 
szólhat.

(4) A fegyelmi vétséget elkövetett hallgató t a 2. §. (1) pontjában  
m eghatározott valam elyik büntetés alkalm azása m elle tt szándékosság 
esetén az okozott kár teljes vagy részleges, gondatlanság esetén részleges 
m egtérítésre kell kötelezni.
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(1) Több k a rra  tagozódó egyetemen a 2. §. (1) a)—d) pontja iban  
m eghatározott fegyelmi büntetést kiszabó határozatot a  k a r  dékánja, а
2. §. (1) e) pontjában  m eghatározott fegyelmi büntetést kiszabó h a tá
rozatot — a dékán  javaslatára — az egyetem  rek to ra  hozza.

(2) A karokra nem  tagozódó egyetem eken és főiskolákon a 2. §.
(1) a)—e) pontja iban  m eghatározott fegyelmi büntetést kiszabó határo 
zatot a  dékán, illetőleg az igazgató hozza.

(3) A 2. §. (1) f) pontjában m eghatározott felgyelm i büntetést ki
szabó határozat hozatala az oktatásügyi m iniszter hatáskörébe ta rto 
zik. A határozatot az oktatásügyi m iniszter a felügyelete alá tartozó  
felsőoktatási intézm ény vezetőjének, illetőleg a felsőoktatási intézm ény 
felett felügyeletet gyakorló m iniszternek a javasla tá ra  hozza.

IV. FEJEZET

Fegyelmi eljárás
4. §.

(1) A fegyelmi e ljá rás t a k a r dékánja, ill. főiskola igazgatója — a 
hozzá érkezett javaslatok, illetőleg adatok  a lap ján  — rendeli el.

(2) A fegyelmi vizsgálat fo ly ta tására  a  dékán (igazgató) egy évre 
egy — nagyobb karokon több — állandó fegyelmi vizsgálóbizottságot 
jelöl ki. A vizsgálóbizottság elnöke: egyetem i (főiskolai) tanár, vagy 
docens, kivételesen ad junk tus; tagjai:

a) a k ar (főiskola) egyik oktatója,

b) az egyik tanulm ányi előadó (a dékáni h ivatal megbízottja),

c) a kari (főiskolai) pártszervezet á lta l m egbízott oktató,

d) a K I S Z ........................... szám ú rendelet értelm ében szervezet ál
tal megbízott hallgató.

A vizsgálóbizottság akkor határozóképes, ha az ülésen a bizott
ságnak legalább három  tag ja  van jelen. A vizsgálóbizottság a 3. §-ban 
m eghatározott szervnek a hozandó határoza tra  nézve javaslato t tesz. 
Javasla tá t szótöbbséggel állap ítja  meg.

(3) A fegyelmi e ljá rás t a vétség elkövetésétől, illetőleg felfedezésé
től szám ított egy héten belül meg kell indítani, és legkésőbb négy hé
ten  belül érdem i ha tároza tta l be kell fejezni. A m ennyiben a  fegyelmi 
e ljárás e lh áríth a ta tlan  akadály  következtében ezen idő a la tt nem  fe
jezhető be, a vizsgálóbizottság elnöke köteles a  fegyelmi e ljá rás t e lren
delő szervnek je len tést tenni.

Az 1. §. c) pontjában  foglalt fegyelmi vétség elkövetése m ia tt az 
eljárás az elkövetésétől szám ított egy n ap tári éven belül ind ítható  meg.

Az 1. §. a), b) és d) pontja iban  foglalt fegyelmi vétség elkövetése 
esetén az eljárás m egindítására a 15. §. (1) bekezdése az irányadó.
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5. §.
(1) A vizsgálat során a fegyelmi vizsgálóbizottság elnöke:
a) a hallgatót írásban értesíti az eljárás m egindításának az oká

ról, a m eghallgatására k itűzö tt időpontról, továbbá arról, hogy igazo
la tlan  távolm aradása esetén a vizsgálatot távollétében is lefo ly tatják;

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

színi szemle stb. ú tján);
d) az e ljárás során jegyzőkönyv készítéséről gondoskodik. A jegy

zőkönyvnek ta rta lm azn ia  kell: a hallgató személyi ad a ta it — ideértve 
azt is, hogy a hallgató korábban  íegyelm ileg büntetve volt-e, — a bi
zonyítás anyagát, az esetleges enyhítő és súlyosbító körülm ényekre js 
kiterjedően, a netán  okozott anyagi kárt, a hallgató védekezését;

e) m eghallgatja az évfolyam  KISZ-szervezete, valam in t a fegyelmi 
eljárás m egindítására javaslato t tevők vélem ényét;

f) a jegyzőkönyvet indokolt határozati javasla tta l az eljárás elren
delésétől szám ított 10 napon belül a dékán  (igazgató) elé terjeszti. Mel
lékelni kell a határozati javasla tta l ellentétes esetleges különvélem ényt 
és az a rra  vonatkozó jegyzőkönyvet, hogy a határoza ti javaslato t a 
vizsgálóbizottság egyhangúan, vagy m ilyen szótöbbséggel hozta. A  ha
tározati javaslato t a hallgatóval közölni nem  szabad.

(2) A fegyelmi vizsgálat (tárgyalás) a megfelelő módon értesíte tt 
hallgató  távollétében is lefolytatható, kivéve, h a  a  hallgató  a  m eghallga
tá sá ra  k itűzött időpontot megelőzően távolm aradását elfogadható okkal 
kim enti. A m ennyiben a  hallgató  távolm aradását az értesítés kézhezvé
telétő l szám ított 8 nap a la tt igazolja, egyúttal kérheti a vizsgálat (tár
gyalás) újbóli, je lenlétében tö rténő lefolytatását.

(3) Az e ljárásró l készült jegyzőkönyvnek a  hallgató vagy a tanú  
m eghallgatásáról felvett nászét a hallgatóval, illetőleg a tanúval — fel
olvasás u tán  — alá  kell íra tn i és az esetleges észrevételeket is bele 
kell foglalni a  jegyzőkönyvbe.

C. §.

(1) A dékán (igazgató) a hallgató t az egyetem (főiskola) lá togatá
sátó l a jogerős határozat m eghozataláig terjedő időre — az eljárás so
rá n  bárm ikor — ideiglenesen e ltilthatja , h a  a fegyelmi vétség súlya 
következtében az e ljá rás t előreláthatóan a hallgatónak legalább is az 
egyetem ről (főiskoláról) való k izárásával kell befejezni.

(2) El kell tiltan i a hallgató t az egyetem  (főiskola) látogatásától ak 
kor, ha a rek tor (dékán, igazgató) valam ennyi egyetem ről (főiskoláról) 
k izárást elrendelő fegyelm i határoza t hozata lára tesz előterjesztést az 
illetékes m iniszternek.

(3) H a a fegyelmi eljárás nem  kizárással fejeződik be, az előadások 
látogatásától ideiglenesen eltilto tt hallgatónak módot kell adni az el
m ulaszto tt gyakorlatok, illetőleg vizsgák pótlására.

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

előterjesztése u tán :
a) érdem i határozato t hoz: felm enti a hallgatót, vagy büntetést 

szab ki rá ;
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b) szükséghez képest, a vizsgálat kiegészítése irán t intézkedik;
c) kivételes esetben az ügy sú lyára és annak term észetére való te 

k in te tte l nevelési érdekből az ügy nyilvános tárgyalását rendeli el.
(2) A m ennyiben a dékán á lta l helyesnek ta rto tt fegyelmi büntetés 

kiszabása hatáskörét m eghaladja, a dékán a fegyelmi ügy összes ira ta it 
(jegyzőkönyvét stb.) javaslatával ellátva a rek to r elé terjeszti.

(3) Az 1. §. a) és b) pontja iban  m eghatározott fegyelmi vétség el
követése esetén a hallgatónak valam ennyi egyetem ről és főiskoláról ki
zárására  javaslato t kell tenni.

8.  § .

(1) A fegyelm i ügy nyilvános tá rgyalását a  dékán (igazgató) — 
akadályoztatása esetén a helyettese — fo ly ta tja  le. A nyilvános tá rgya
lásra  — a fegyelm i ügy jelentőségéhez m érten  — a  hallgatók m egfeleld 
csoportját (tanulócsoport, évfolyam, szak stb.) meg kell hívni. A tá r
gyalásról jegyzőkönyvet kell felvenni.

(2) A nyilvános tárgyaláson —, am ely nem  je len ti a  fegyelmi el
já rás teljes m egism étlését — az ügyet a vizsgálóbizottság elnöke, aka
dályoztatása esetén a dékán (igazgató) á lta l kijelö lt egyik vizsgálóbi
zottsági tag ad ja  elő. A hallgató észrevételeket tehet. A jelenlevők kö
zül bárk i felszólalhat, a hallgatóhoz kérdéseket azonban csak a nyilvá
nos tárgyalást vezető intézhet. A tárgyaláson bizonyításkiegészítést is 
lehet foganatosítani és — szükséghez képest — a nyilvános tárgyalás 
ezért folytatólagos is lehet.

(3) A nyilvánosan tá rgya lt ügyben a tárgyalás befejezése u tán  az  
érdem i határozato t nyom ban meg kell hozni, és ki kell hirdetni.

(4) A m ennyiben a fegyelmi büntetési kiszabó határozat meghoza
ta la  m eghaladja a dékán (igazgató) fegyelmi hatáskörét, a határoza tra  
vonatkozó jav asla tá t kell ism ertetnie.

9. §
A fegyelmi határozatnak  ta rta lm azn ia  kell:
a) a hallgató nevét és személyi adata it (születési hely, év, hó, nap , 

any ja neve, évfolyam, szak);
b) a fegyelmi vétségként a hallgató te rhére  ró tt cselekm ény m eg

jelölését és e szabályzat megfelelő rendelkezésére való hivatkozással a 
kiszabott fegyelmi büntetést, vagy a felm entésre vonatkozó rendelke
zést;

c) a határozat indokolását, am ely m agában foglalja a bizonyítási 
eljárás során m egállapíto tt tényeket, az enyhítő és súlyosbító körülm é
nyeket, az esetleg okozott vagyoni kárt.

10. §.
(1) A fegyelmi határozato t — a határozat m eghozatalától számí

to tt 8 napon belül — a hallgatóval írásban  kell közölni. A hallgató t 
fel kell világosítani a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségekről.

(2) A fegyelmi határozatró l értesíten i kell a  nappali tagozathoz ta r 
tozó m egbüntetett hallgató szüleit, illetőleg törvényes képviselőjét, a 
fegyelmi eljárás m egindítására javaslato t te tt szervezet —, am ennyiben 
a hallgató  diákotthonban lakott — a diákotthon vezetőjét. A m ennyi
ben a m egbüntetett hallgató az esti, illetőleg levelező tagozathoz ta r 
tozik, a m unkáltató  hely vezetőjét kell értesíteni.



V. FEJEZET

Jogorvoslatok
11. §•

(1) A 2. §. (1) c)—e) pontja iban  m eghatározott fegyelmi büntetések 
valam elyikének kiszabása esetén fellebbezésnek van helye. A fellebbe
zést a határozat kézhezvételétől szám ított 8# napon belül lehet a fegyel
mi határoza to t hozó szervhez benyújtani.

(2) A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésnek halasztó hatálya 
van. K izárás esetén azonban a hallgató addig nem  lá togathatja  az elő
adásokat, am íg a  fellebbezésről döntés nem  történik.

12. § .

A 2. §. (1) c) és d) pontja iban  m eghatározott fegyelmi büntetést ki
szabó határoza t ellen elő terjesztett fellebbezés tekintetében több k a rra  
tagozódó egyetem eken a rektor, a karokra nem  tagozódó egyetemeken 
és főiskolákon, valam int a  2. §. (1) e) pon tjában  m eghatározott fegyelmi 
büntetést kiszabó határozat ellen elő terjesztett fellebbezés tek in te tében  
a felügyeletet gyakorló m iniszter a fellebbezés beérkezésétől szám ított 
30 napon belül dönt.

13. §.

(1) A több kan ra  tagozódó egyetemeiken a fellebbezések megvizsgá
lására  a rek tor fegyelmi felülvizsgáló bizottságot jelöl ki a 4. §. (2) 
pontjában  foglaltaknak megfelelően. A felülvizsgáló bizottság elnöke 
csak egyetemi ta n ár lehet.

(2) A több k arra  nem  tagozódó egyetemek, továbbá a főiskolák 
vezetője a fegyelmi ügy ira ta it a fellebbezéssel együtt a felügyeletet 
gyakoroló m iniszternek küldi el.

14. §.

(1) A valam ennyi egyetem ről és főiskoláról kizárást kiszabó h a tá
rozat ellen ú jrafelvéte li kérelem m el lehet éln i az alape ljá rásban  fel 
nem  használt bizonyítékok alapján.

(2) A kérelm et annak  az egyetem nek (főiskolának) vezetőjéhez kell 
benyújtani, am elynek a kérelmező a fegyelmi vétség elkövetésekor h all
gató ja volt. Az egyetem (főiskola) vezetője a kérelm et közvetlenül, il
letőleg a  felügyeletet gyakorló m in iszter ú tjá n  az  oktatásügyi m inisz
terhez terjeszti döntés végett.

VI. FEJEZET

Vegyes rendelkezések
15. §.

(1) Az egyetem ek és főiskolák hallgatói első beiratkozásuktól 
kedzve elbocsátásukig, vagy oklevelük megszerzéséig, illetve az állam - 
és jogtudom ányi, orvostudom ányi, fogorvosi karon, valam in t az Á lla t
orvosi Főiskolán doktorrá avatásukig e szabályzat hatálya alá tartoz
nak.
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(2) A fegyelmi szabályzat külfödi állam polgárságú hallgatókra is 
vonatkozik. Fegyelmi e ljá rás t külföldi állam polgárok ellen azonban 
csak a felügyeletet ellátó m iniszter hozzájárulásával lehet indítani. 
A  2. §. (1) c) pontjában  m eghatározott fegyelmi büntetést az állam i 
tám ogatás csökkentése nélkül, a 2. §. (1) d)—f) pontokban m eghatáro
zott fegyelmi büntetést csak az oktatásügyi m iniszter hozzájárulásával 
lehet kiszabni.

16.  § .

Az esti és levelező tagozat hallgatói kötelesek az egyetem  (főiskola) 
vezetőjének bejelenteni m unkahelyükön kapott fegyelmi büntetésüket.

17. §.

(1) Azokat a fegyelmi határozatokat, am elyek jelentősége nevelői 
szem pontból nagy, az ügy term észetéhez képest a  kar, a  szak, az év
folyam  hallgatói előtt szóbelileg ism ertetn i kell. Az ism ertetés során 
rá  kell m u ta tn i a  vétség elkövetésének előzményeire, fe lderíte tt okaira  
és a fegyelmi vétséget elkövetett hallgató felelősségének m érvére. Az 
ilyen a lkalm at különösen fel kell használni a  hallgatók felelősségtuda
tának  fokozására, a  h ibák  csírá jukban  történő felism erésére, a k ritika i 
szellem fejlesztésére, a fegyelm i ha tároza tta l sú jto tt hallgató fejlődé
sének az elősegítésére (a feladatok megjelölése, tanácsok stb. útján).

(2) Mellőzni kell az olyan határoza t indokolásának nyilvános köz
lését, am ely közérdeket vagy jogos m agánérdeket sért.

(3) A fegyelmi büntetést kiszabó jogerős határozat rendelkező ré
szét a fegyelmi vizsgálatot folytatott szerv h irdető táb lá ján  8 nap  időtar
tam ra ki kell függeszteni.

(4) A fegyelmi büntetést kiszabó jogerős határozat rendelkező ré 
szét a hallgató törzskönyvébe be kell vezetni. A határozat rendelkező 
részének és indokolásának m ásolatát a  hallgató személyi iratgyű jtő jé
ben kell elhelyezni. A rek tor (dékán, igazgató) elrendelheti a fegyelmi 
határozatnak  a hallgató leckekönyvébe való bejegyzését is.

(5) A valam ennyi egyetem ről és főiskoláról k izárást elrendelő ha
tározat rendelkező részét az O ktatásügyi M inisztérium  hivatalos lap já
ban  közzé kell tenni. Az ilyen határozato t valam ennyi dékán (igazgató) 
köteles ny ilván tartásba venni.

(6) A fegyelmi eljárások során készült jegyzőkönyveket és határo 
zatokat „fegyelmi ügyek” gyűjtőjében időrendi sorrendben az egyetem 
(kar, főiskola) tartozik  megőrizni. A gyújtó t a  rek to r (dékán, igazgató) 
bizalm as anyagként köteles kezelni.

1 8 . § .

(1) A 2. §. (1) a)—c) pontokban m eghatározott fegyelmi büntetést 
kiszabó határozat — a fegyelmi büntetéssel sú jto tt hallgató kérelm ére, 
továbbá az illetékes tanulócsoport és az évfolyam KISZ-szervezete ja 
vaslatára — hatályon kívül helyezhető abban az esetben, ha a határo 
zat m eghozatalától legalább egy év  eltelt és a hallgató a fegyelmi vét
ség elkövetése óta kifogástalan m agata rtást tanúsíto tt.

(2) A hatályon kívül helyezett határozato t a ny ilván tartásból tö
rölni kell és — am ennyiben a fegyelmi határozato t a hallgató lecke-
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könyvébe bejegyezték —, a hatályon kívül helyezését is be kell ugyan
od a  vezetni.

(3) A határozat h atá ly ta lan ítására  az a szerv jogosult, am ely a ha
tározato t hozta. A hatályon kívül helyező határoza tnak  visszaható ereje 
nincs.

19. §.

A felügyeletet gyakorló m iniszter a 2. §. (1) a)—e) pontja iban  meg
határozo tt fegyelmi büntetést kiszabó határozato t felülvizsgálhatja és 
ha úgy ta lá lja , hogy a hozott határoza t törvénysértő, vagy azt a tény
állás nem  kellő ferderítésével hozták, hatályon k ívü l helyezi, és új fe- 
gj elmi e ljárás lefo ly tatását rendeli el. A  2. §. (1) f) pontjában  m eghatá
rozott fegyelmi büntetést kiszabó határozat felü lv izsgálatára az okta
tásügyi m iniszter jogosult.

20 . § .

(1) A m ennyiben a  fegyelmi eljárás során bűncselekm ény elköveté
sének a gyanúja m erü l fel, a büntető feljelen tést a  fegyelmi eljárástó l 
függetlenül meg kell tenn i abban az esetben is, ha a hallgató m á t 
nem  tartozik  az egyetem  kötelékébe. A fegyelmi e ljárást a büntető el
já rá s  jogerős befejezéséig fel kell függeszteni, kivéve, ha a tényállás 
egyébként is tisztázható és az 1. §. b)—d) pontja i valam elyike alap ján  
kell az ügyben határozato t hozni.

(2) A m ennyiben a hallgató t valam ely bűn te tt m ia tt jogerősen eltil
to tták  állam polgári jogainak a gyakorlásától, a hallgatót a büntetőbírói 
íté le t a lap jáu l szolgáló tényállás közelebbi vizsgálata nélkül ki kell 
zá rn i valam ennyi egyetem ről és főiskoláról.

(1) E fegyelmi szabályzat hatálybalépésével a felsőoktatási m inisz
te r  85— 1/1955. sz. u tasítá sa  hatályá t veszti.

(2) E fegyelmi szabályzat 1955. szeptem ber hó 1-én lép hatályba, 
Ezt a szabályzatot m ár folyam atban levő olyan fegyelmi ügyekben is 
a lkalm azn i kell, am elyekben elsőfokú határozatot még nem  hoztak.

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

ta r tó  m egbetegedését a dékánnak bejelenteni és gyógyulása u tán  a 6 
hétnél nem  hosszabb idejű  m ulasztását a tanszéken (ill. előadónál) h a 
tósági orvosi, (SZTK), vagy klin ikai (kórházi) bizonyítvánnyal haladék
ta lanu l igazolni, ahol is a gyakorlatok pó tlására u tasítást kap.

2. a) A hallgató köteles a  6 hétnél hosszabb idejű  m ulasztás ese
tében a tanszéken tö rtén t s az 1. pontban m egszabott igazolás u tán  a 
kari dékánhoz kellő megokolással elláto tt kérelm et intézni s abban fél
évének  elism erését és az elm ulasztott tananyag pótlására u tasítást 
kérni.

b) A kari dékán a m ulaszto tt anyag pótlására csak abban az eset
ben  adhat engedélyt, ha a hallgatónak a tanszékvezető professzorok 
vélem énye szerint a tananyag pótlására — figyelemmel a hallgató előző
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tanu lm ányaira is — lehetősége van. A félévet a dékán csak akkor 
érvényesíthe.i, ha az illetékes professzorok (docensek, m egbízott elő
adók) igazolják a m ulaszto tt tananyag és gyakorlatok kielégítő pótlá
sát. Ugyanilyen elb írálás alá esnek azok a hallgatók is, akik valam ely 
tárgyból m egszakításokkal m ulasztanak összesen 6 hétnek  megfelelő 
óraszám nál többet, még akkor is, h a  a m ulaszto tt ó ráka t esetenként 
igazolták.

3. a) A bban az esetben, ha a  hallgató  az 1. és 2. pontokban fog
la ltak  szerin t m egszabott í'eltételekneik meg: tu d  felelni, de kötelező- 
vizsgáit a  rendes vizsgaidőben letenni nem  képes, a k ari dékán enge
délyezheti, hogy a hallgató vizsgáit az utóvizsga-időszakban, de utó
vizsga jelleg nélkül letehesse.

c) Az a  hallgató, aki a félév folyam án 6. hétnél rövidebb ideig 
betegség m ia tt m ulasztott, ebből nem  tám aszthat igényt arra , hogy 
vizsgái utóvizsga jelleg  nélkül, a z  utóvizsga időszakra halasztassanak-

4. A hallgatók rendkívüli esetekben — beleértve a sport és m ű
vészeti esem ényekkel kapcsolatban is — szabadságot csak előzetesen 
benyújto tt kérelem re kaphatnak. Egy heti tanulm ányi szabadságot a  
k ar dékánja, ennél hosszabb szabadságot csak az egyetem rek to ra  en
gedélyezhet.

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

bevezetéséről
A felsőoktatási intézm ények hallgató inak egy része tanulm ányai

val összefüggő határidőhöz kötött ügyekben hanyag, késedelm eskedő 
m agatartást tanúsít, s ezzel az egyetem  (főiskola, akadém ia) h iva talé
nak m unkáját, sok esetben az oktatóm unkát is akadályozza. Az ilyen 
hanyag hallgatók ügyeit a  felsőoktatási intézm ények szervei csak kü
lön eljárássel intézhetik  el. Az egyetemi (főiskolai, akadém iai) h iva ta
lok m unkájának  zavartalansága, valam in t a hallgatók rendszereteíre, 
pontosságra való nevelése érdekében a földm űvelésügyi és az egészség- 
ügyi m iniszterrel egyetértésben különeljárási-d íj fizetését rendelem  el 
az alábbiak  szerint:

1. K ülöneljárási-díj a t kell fizetni annak  a hallgatónak, aki a tan u l
m ányi ügyeinek intézésével kapcsolatos határidőhöz kötött feladata it 
az előírt határidőn  belül nem  te ljesíti (pl. a hallgató az előírt h a tá r
időre nem  iratkozott be; leckekönyvét, a kereseti igazolásokat, évközi
feladata it nem  ad ja  be; az előírt vizsga-, illetve utóvizsga időszak u tá n  
kéri e lm arad t vizsgáinak pótlását, stb.)

2. A különeljárási-d íj nagysága a hanyagság m értékétől, ism étlő
désétől függően 5 forin ttó l 20 forintig  terjedhet.

3. A fizetendő kü löneljárási-d íja t — az esetek és a díj összegének 
feltüntetése m elle tt — a k ar dékánja, a főiskola (akadémia) igazgatója, 
a kari (főiskolai, akadém iai) tanács határoza ta alap ján  á llap ítja  meg,

4. A különeljá rási-d íja t a dékáni (igazgatói) h ivataloknak — a hi
vatalvezető á ltal k ijelö lt — előadója (előadói) szedi be. A befolyt ösz- 
szegeket költségvetésen k ívüli letéti szám lán kell kezelni. A negyed
évi beszámolóban a letéti szám la forgalm ára és egyenlegére vonatkozz
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adatoknál külön ki kell m utatn i a kü löneljárási-d íjakkal kapcsolatos 
pénzforgalm at is.

5. Az illetékes előadó a  befizetett összegről három  példányban 
nyugtát á llít ki. A  nyugta első példánya elszám olásra szolgál, máso
dik példányát a hallgató kérvényére kell ragasztani, a harm adik  példá
nyát a hallgatónak kell átadni.

6. A befolyt összeg fele tt a k a r dékánja, a főiskola (akadémia) 
igazgatója rendelkezik. Az összegből m inden évben egy alkalom m al a 
d iák jó lé ti bizottság javasla tá ra  a dékán (igazgató) segélyben részesíti 
azokat a  rászoruló hallgatókat, akiknek m agatartása ellen kifogás nem 
m erül fel.

A különeljárási-d íj kezelését a  felsőoktatási intézm ény gazdasági 
szerve köteles rendszeresen ellenőrizni.

7. Ennek az u tasításnak  hatálya k ite rjed  az egyetemek (főiskolák, 
akadém iák) nappali, esti és levelező tagozatának hallgatóira. Segélyben 
csak a nappali tagozatok hallgatói részesíthetők.

8. Ez az u tasítás 1958. április 1-én lépett hatályba.

Különél járási-díjak összege az Általános Orvosi Karon:

első esetben: továbbiakban:
1. Beiratkozás határidejének  elm ulasztása eseten 10,— 20,—
2. Leckekönyv határidőre történő beadásának

elm ulasztásáért — ---------------------------------- 10,— 20,—
3. K ereseti igazolások beadásának (változások)

e lm u la s z tá s á é r t---------------------------------------10,— 20,—
4. Szociális ju tta tások  irán ti kérelm ek beadási

határidejének  e l m u l a s z t á s a ----------------- 5,— 15,—
5. T andíjnak  határidő  u tán  történő befizetése

esetén — ------------------------------------------------ 10,— 20,—
6. Ösztöndíj elszámolás késleltetése m ia tt (idő

ben fel nem  vett ö sz tö n d íj---------------------- 5,— 10,—
7. Kötelező orvosi vizsgálat elm ulasztásáért — 20,— 20,—
8. Lakcím - és névváltozások bejelentésének el

m ulasztása e s e t é n ------------------------------------5,— 15,—
9. K atonai ügyek intézésének elm ulasztásáért — 10,— 20,—

10. Különböző megbízólevelek és igazolványok
(diákigazolvány stb.) e lv e s z té s é é r t-------------10,— 20,—

11. L aboratórium i kártérítési díjak, kólcsönköny-
vek időbeni rendezése, ill. visszaadása elm u
lasztásáért — ---------------------------------------— 10,— 20,—

12. Ö ram ulasztások 2 héten  túli igazolásáért----10,— 20,—

Különél járási dijak összege a  Fogorvosi Karon
első esetben: továbbiakban:

1. Beiratkozás határidejének  elm ulasztása esetén 10,— 20,—
2. Leckekönyv határidőre tö rténő beadásának

elm ulasztásáért — — — — — — 10,— 20,—
3. K ereseti igazolások beadásának (változások)

elm ulasztásáért — — — — — — 10,— 20,—
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első esetben: továbbiakban:
4. Szociális ju tta tások  irán ti kérelm ek beadási

határidejének  elm ulasztása — — — — — 5,— 15,—
5. T andíjak  határidő  u tán  történő befizetése

esetén — — — — — — — — — 10,— 20,—
6. ösztöndíj elszámolás késleltetése m ia tt (idő

ben fel nem  v ett ösztöndíj) — — — — — 5,— 10,—
7. Kötelező orvosi vizsgálat elm ulasztásáért — 20,— 20,—
8. Lakcím  és névváltozások bejelentésének el

m ulasztása esetén — — — — — — — 5,— 15,—
9. K atonai ügyek intézésének elm ulasztásáért — 10,— 20,—

10. Különböző m egbízólevelek és igazolványok
(diákigazolvány stb.) elvesztéséért — — ' — 10,— 20,—

11. Laboratórium i k árté rítési díjak, kölcsönköny-
vek időbeni rendezése, ill. visszaadása elm u
lasztásáért — — — — — — — — — 10,— 20,—

12. Hiányzások igazolásának elm ulasztásáért, 
am ennyiben a hiányzástól szám ított 2 héten
belül nem  igazolja — — — — — — 10,— 20,—

Különeljárási díjak összege |a Gyógyszerészi Karon

első esetben: továbbiakban
1. Beiratkozás határidejének  elm ulasztása esetén 10,— 20,—
2. Leckekönyv h a tárid ő re  tö rténő beadásának

elm ulasztásáért < — — — — — — — 10,— 20,—
3. K ereseti igazolások beadásának (változások)

elm ulasztásáért — — — — — — — 10,— 20,—
4. Szociális ju ttatások  irán ti kérelm ek ' beadási

határidejének  elm ulasztásáért — — — — 5,— 15,—
5. Tandíjak  határidő  u tán  történő befizetése

esetén — — — — — — — — — 10,— 20,—
6. Ösztöndíj elszám olás elm ulasztása m ia tt — 5,— 10,—
7. Kötelező orvosi vizsgálat elm ulasztásáért — 20,— 20,—
8. Lakcím és névváltozások bejelentésének el

m ulasztása esetén — — — — — — — 5,— 15,—
9. K atonai ügyek intézésének elm ulasztásáért — 10,— 20,—

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

11. Laboratórium i k árté rítési d íjak, kölcsönköny-
vek időbeni rendezése, ill. visszaadása elm u
lasztásáért — — — — — — — — — 10,— 20,—

12. Ó ram ulasztások 2 héten tú li igazolásáért — 10,— 20,—
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Л Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 35/1952. (V. 4.) 
M. T. számú rendelete az egyetemi és főiskolai hallgatók 

munkaviszonyba lépésének szabályozásáról
1. §.

Az egyetemi és főiskolai hallgatókat (a továbbiakban: hallgatók) — 
a 3. es 4. §-okban m eghatározott kivételektől e ltek in tve — m unkára  nem  
szabad alkalm azni.

2 . § .

(1) Ennek a  rendeletnek végrehajtása szem pontjából tanu lm ányai
ka t folytató hallgatóknak  (kell tek in ten i:

a) az egyetem i és főiskolai hallgatókat a beiratkozás nap já tó l szám í
to tt egy évig, kivéve, h a  időközben oklevelüket megszerezték.

b) Azokat akiket szakérettségire előkészítő tanfolyam ra felvettek, 
a szakérettségi vizsga letételének időpontjától szám ított egy évig akkor 
is, h a  egyetem re, fő iskolára nem  iratkoztak  be.

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

(3) Az (1) bekezdés b) pon tja  alkalm azása szem pontjából a  sikerrel 
le te tt szakérettségi vizsgát igazoló bizonyítvány nem  tekinthető  okle
vélnek.

(4) A rendelet h : tá ly a  nem  te rjed  ki a fegyveres testü letek  tag ja ira  
a fegyveres testü le tek  á lta l fen n ta rto tt akadém iák és főiskolák hallga
tóira, valam int az egyetem ek és főiskolák esti tagozatait látogató, illető
leg a levelező ok tatásban részesülő hallgatókra.

3. §.

(1) Az egyetem  vagy főiskola vezetőjének engedélyével a  szorgalmi 
idő a la tt állandó jellegű vagy időszakos m unkára  egyetemi és főiskolai 
hallgató t is lehet alkalm azni, ha a m unkaidő a tanulm ányi időbeosztás
hoz igazodik és a  heti 18 ó rá t nem  h alad ja  meg.

(2) Az engedély m egadását a m unkáltató  vállalat vagy h ivatal k ér
heti. Az engedélyt csak akkor szabad megadni, h a  azt a  hallgató  szemé
lyi körülm ényei indokolják és a m unka a hallgató tanulm ányi előm e
netelét előrelátható lag  nem  gátolja.

(3) Az engedélyben k ifejezetten  meg kell jelölni az t a vállalatot, 
vagy h ivatalt, am elyekhez a m unkábaállás történik , s azt a  m unkaidőt 
am elyn é e lválla lására  az engedély szól.

(4) Ha a hallgató  előm enetelében a  m unka következtében vissza
esés m utatkozik, a  tan in tézet vezetőjének az  engedélyt vissza kell von
nia. Az engedély visszavonásáról a m unkálta tó t egyidejűleg értesíteni 
kell. A m unkálta tó  az értesítés vételétől szám ított 3 napon belül köteles 
a m unkaviszonyt 15 n ap ra  felm ondani.

(5) Az engedély — tek in te t nélkül k iá llításának  időpontjára a  
következő oktatási év kezdetéig, legkésőbb azonban szeptem ber hó 1. 
napjáig  érvényes. Az esetleges újabb engedély kiadásakor a m unkavál
lalás indokait és körülm ényeit újból m érlegelni kell.
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4. §.
(1) 'A  nyári Oktatási szünet a la tt a m unkaidő csak abban az esetben 

esik korlátozás alá, h a  a  tan in téze t vezetője — a  tanulm ányi eredm ény
től függően — kifejezetten így rendelkezik.

(2) Ha az oktatási szünet a la tt a  hallgató a kötelező tanulm ányi 
rend szerin t szakm ai gyakorlat fo ly ta tására van kötelezve, a  tan in tézet 
vezetője köteles errő l a  m unkálta tó t értesíteni. A m unkálta tó  ilyen é rte 
sítés esetén a  m unkaviszonyt olyan időpontban köteles m egszüntetni, 
hogy a hallgató  szakm ai gyakorla tát a m eghatározott időpontban meg
kezdhesse.

5. §.
(1) A jelen rendelet alap ján  alkalm azott hallgatók részére m unka

könyvét k iá llítan i nem  szabad.
(2) Ha a  hallgatónak a  beiratkozáskor m ár van m unkakönyvé, a 

m unkakönyvét a  tan in tézet vezetőjének át kell adnia.
6. §..

(1) A m ennyiben a  cselekm ény súlyosabb büntető rendelkezés alá 
nem esik, k ihágást követ el és ö tezer forin tig  terjedhető  pénzbüntetéssel 
büntetendő, az a  m unkáltató , aki az ebben a  rendeletben foglalt a lkal
mazási tila lm at megszegi vagy kijátssza. Ha a  m unkálta tó  valam ely h i
vatal, válla la t vagy m ás jogi személy, a  büntető  felelősség azt az a lk a l
m azottat terheli, ak i az alkalm azási tilalom  megszegésében vagy k ijá t
szásában közvetlenül közrem űködött.

(2) K ihágás elkövetése esetén az egyetem vagy főiskola vezetője 
köteles feljelentést tenni. A kihágás m ia tt az e ljárás a  végrehajtóbizott
ságnak, m in t kihágási bíróságnak hatáskörébe tartozik.

(3) M unkaerőcsábítás b ű n te tte  m ia tt h a t hónapig te rjedhető  b ö r
tönnel kell bün te tn i azt, aki a  tanu lm ányait folytató hallgató t e rende
let rendelkezéseitől eltérő  m unkaviszonyba lépésre b ír ja  rá , vagy a r r a  
ráb írn i törekszik.

7. §.
A 137/1951. (VII. 7.) M. T. szám ú rendelet 8—13. §-ainak az egye

tem i és főiskolai hallgatók, valam in t a szakérettségis tanfo lyam ra fe lve tt 
tanulók alkalm azására vontkozó rendelkezései hatályukat vesztik.

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

Az egyetemi (főiskolai, akadém iai) vizsgákat a  földm űvelésügyi és 
az egészségügyi m iniszterrel, valam int a M agyar Testnevelési és Sport 
Tanács elnökével egyetértésben az alább iak  szerin t szabályozom.

I. FEJEZET

Általános rendelkezések \
1. §.

(1) Az egyetemek, főiskolák, egyetemi jellegű akadém iák hallgatói 
(továbbiakban: hallgatók) az egyes tanulm ányi időszakok végén vizsgá
kon szám olnak be tanulm ányi előm enetelükről. A vizsgaidőszakot a  ta n 
tervek alapján az egyetem (főiskola, akadém ia) vezetője á llap ítja  meg.

(2) A vizsgák fa ja i: kollokvium , szigorlat, állam vizsga, illetve a dip
lom aterv (diplomamunka) megvédése.
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(3) A vizsgák célja, hogy a  vizsgáztató a hallgató elm életi és gyakor
lati ism ereteit, jártasságát az elm életnek az egyes feladatok m egoldására 
való alkalm azásában, készségei és képességi fejlődését ellenőrizze. A 
vizsga a hallgató fokozott m unkára  serkentésével, felelősségérzetének 
em elésével és önálló gondolkodása fejlesztésével a  nevelés célját is 
szolgálja.

2 . § .

Az egyes szakokon m egkívánt vizsgákat és azokat a  tárgyakat, illetve 
gyakorlati foglalkozásokat, am elyekből gyakorlati jegy szükséges, a tan 
te rv  á llap ítja  meg.

3. §.

(1) Vizsgára csak az a hallgató bocsátható, akinek leokekönyvét a 
vizsg: időszak kezdetéig a tárgyak  előadói (a gyakorlat vezetői) a lá 
írták . A leckekönyv csak akkor írható  alá, ha a hallgató az adott félév
ben az előírt tanulm ányi és egyéb kötelezettségeinek eleget te tt (a kö te
lező előadásokon, gyakorlati foglalkozásokon, konferenciákon részt vett, 
az elő írt dolgozatokat, laboratórium i jegyzőkönyveket, rajzokat, gyűj
tem ényeket stb. kielégítő módon elkészítette).

(2) A. leckékönyv aláírásának, valam in t a hiányzó aláírások  pó tlá
sának feltételeit a  dékán (igazgató) állap ítja  meg és közli a hallgatókkal.

(3) A hallgHtó abból a  tárgyból, am elyből az előadó a lá írása  h iány
a ik ,  nem  bocsátható vizsgára mindaddig, am íg a hiányzó aláírást nem
szerezte tneg.

4. §.

(1) A hallgató a  vizsgaidőszakokon belül a  tanszékek á lta l kitűzött 
időpontok között választhat, a választott és a tanszék á lta l jóváhagyott 
időpontban azonban köteles a vizsgákon m egjelenni. A dékán (igazgató) 
tanulócsoportonkénti vizsgát is előírhat.

(2) A levelező tagozat hallgatói részére a  rendes vizsgaidőszak az 
őszi félév vizsgáiból jan u ár és feb ruár hó, a tavaszi félév  vizsgáiból 
június és szeptem ber hó. Ezen vizsgaidőszakon belül havonként és tá r 
gyanként legalább két vizsgaalkalm at kell biztosítani.

(3) A hallgató  vizsgáinak egy részét kivételesen indokolt esetben a 
dékán (igazgató) engedélye a lap ján  a vizsgaidőszak u tán  is le teheti — 
lehetőleg még az utóvizsgaidőszskban — utóvizsga jelleg nélkül.

(4) A vizsgáról igazolatlanul távolm aradó hallgató t utóvizsgára kell 
utasítani.

5. §.

(1) A vizsgák nyilvánosak.
(2) A vizsgák fegyelm éért, színvonaláért4 a tanszékvezető és a vizs- 

: gáztató, bizottság előtt, te tt vizsga esetén a bizottság elnöke is felelős.

6 . § .

(1) A hallgatók feleletét a vizsgáztató értékeli és az osztályzatot 
beírja  a leckekönyvbe, a  vizsgalapra, illetve a jegyzőkönyvbe. Ha a 

■ vizsga bizottság elő tt folyik, a résztárgyak osztályzatát a  vizsgáztatók,
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az összesített eredm ényt — a  többtárgyas szigorlatok kivételével [11. §..
(2)] — a  bizottság elnöke ír ja  be. Az osztályzattal szemben ellenvetésnek 
helye nincs. Az elégtelen osztályzatot is be kell írn i a  hallgató lecke
könyvébe.

(2) A vizsgák értékelése a  jeles (5), jó  (4), közepes (3), elégséges 
(2), elégtelen (1) osztályzatok valam elyikét kell alkalm azni.

Jeles (5) osztályzatot k ap  az a  hallgató, aki a  teljes vizsgaanyagot 
alaposan és összefüggéseiben ism eri és  azt önállóan és biztosan tud ja 
alkalm azni.

Jó (4) osztályzatot k ap  az a hallgató, aki a  te ljes vizsgaanyagot jól 
ism eri, és az anyag alkalm azásában biztonságot m utat.

Közepes (3) osztályzatot kap  az a hallgató, ak i a  vizsgaanyag lénye
ges részeit jól ism eri, és az anyag alkalm azásában megfelelő jártasságot 
m utat. *

Elégséges (2) osztályzatot kap  az a hallgató, aki a  vizsgaanyag lé
nyeges részeit elfogadható m ódon ism eri és az anyag  alkalm azásában 
még elfogadható jártasságot m utat.

Elégtelen (1) osztályzatot k ap  az a  hallgató, aki a .továbbhaladáshoz, 
illetve szakm ájának gyakorlásához feltétlenü l szükséges elm életi és gya
korlati ism eretekkel nem  rendelkezik.

(3) A hallgató tanulm ányi á tlagá t a tan tervben  előírt kötelező tá r 
gyak osztályzatainak (kollokvium, szigorlat) és gyakorlati jegyeinek 
szám tani középarányosa ad ja  (egyszerű szám tani átlag).

(4) A hallgató általános tanulm ányi eredm énye:
a) kitűnő, h a  tanulm ányi átlaga 5;
b) jeles, ha tanulm ányi átlaga 4,51—4,99;
c) jó, h a  tanulm ányi á tlaga 3,51—4,50; 1
d) közepes, h a  tanulm ányi á tlaga 2,51—3,50;
e) elégséges, h a  tanulm ányi átlaga 2,00—2,50;
f) elégtelen, h a  tanulm ányi átlagától függetlenül elégtelen (1) é r 

dem jegye van.
(5) Az általános tanulm ányi eredm ény m egjelölése u tán  a  tanu lm á

nyi átlago t is fel kell tün te tn i (pl. jó, 4,50).
(6) Sikeres utóvizsgát te tt  hallgató  általános tanulm ányi eredm ényét 

a jav íto tt jegy figyelem bevételével kell ú jra  m egállapítani.

II. FEJEZET

Gyakorlati jegy, kollokvium
7. §.

(1) Azoknak a gyakorlati foglalkozásoknak értékelése, m elyekre a  
tan terv  gyakorlati jegy m egállapítását ír ja  elő, a félévben (évben) vég
zett m unka alap ján  az ötfokozatú osztályzat szerint történik.

(2) A kórházi (klinikai) és gyógyszertári gyakorlatokon végzett m un
kát a gyakorlatvezető főorvos, illetve gyógyszerész osztályozza és az 
eredm ényt bevezeti a hallgató leckekönyvébe.

(3) Azokból a gyakorlati foglalkozásokból, melyekből a tan terv  gya
korlati jegyet nem  ír  elő, szorgalm i jegy adható. A szorgalmi jegy foko
zatai: igen szorgalmas, szorgalmas.
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(4) A dékán (igazgató) az elégtelen eredm ényű vagy el nem  végzett 
gyakorlatok pótlására az illetékes tanszékvezetők vélem ényének figye
lem bevételével az utóvizsgaidőszak kezdetéig engedélyt adhat. Indokolt 
esetben a gyakorlat te ljes m egism étlésére vagy félévism étlésre is u ta 
s íth a tja  a  hallgatót.

(5) Abból a tárgyból, am elyből a  tan terv  a  vizsga m ellett gyakor
lati jegyet is előír, az elégtelen vagy el nem  végzett gyakorlat a  dékán 
(igazgató) engedélye alap ján  a szóbeli vizsgát legalább egy hétte l m eg
előző időpontig pótolható.

(6) E lm ulasztott term elési (munka) és tan ítási gyakorlatok pó tlá
sának  feltételeit a dékán (igazgató) határozza meg.

8 . § .

(1) A kollokvium  valam ely tan tárgy  (kollégium) egy vagy több fél
évi anyagának számonkérése. K ollokvium m al lezárt előző félévek anyaga 
tételesen nem  kérdezhető a kollokviumon, csak annyiban, am ennyiben 
a kollokvium  anyagának m egértéséhez és alkalm azásához szükséges.

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

(3) A hallgató  a  dékán (igazgató) engedélye a lap ján  a tárgy elő
adásának  befejezése után, a vizsgaidőszak elő tt is kollokválhat.

(4) A hallgató  — kötelező vizsgái sikeres letétele u tán  — kollok
vá lha t a nem  kötelező tárgyakból és azokból a  kötelező tárgyakból is, 
am elyekből a  tam terv vizsgát nem  ír  elő. Az ezekre- a  tá rgyakra  kapo tt 
osztályzat azonban nem  szám ít be az általános tanulm ányi eredm énybe. 
Az osztályzatot a  leckekönyv „Hivatalos bejegyzések” rovatába kell be
vezetni.

III. FEJEZET 

Szigorlat

9. §.

(1) A szigorlat valam ely tantárgy(ak) (kollégiumok) több félévi anya
gának átfogó és tételes tu d ást m egkívánó, összefoglaló számonkérése. 
Az egyes tárgyak  szigorlati követelm ényeit a  felügyeletet gyakorló m i
niszter á llap ítja  meg.

(2) A szigorlat szóbeli (orvostudom ányi egyetem eken szóbeli és gya
korlati) vizsga. Egyes tárgyaknál a szóbeli szigorlatot, gyakorlati vagy 
írásbeli feladatok elvégzése egészítheti ki.

(3) Szigorlatot professzor, docens, a dékán (igazgató) megbízásából 
adjunktus is ta rthat.

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

10. §.

(1) Egytárgyas szigorlat egyes tudom ányegyetem i szakon több rész
tárgyból is állhat, (összevont szigorlat.)
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(2) Az összevont szigorlatot bizottság elő tt kell tartan i. A bizottság 
annyi tagból áll, ahány résztárgya vsn  a  szigorlatnak. A bizottság elnö
k é t és tag jait a dékán (igazgató) jelö li ki. Az elnök professzor vagy do
cens lehet.

(3) Összevont szigorlatnál a  résztárgyaikra adott feleletet külön kell 
értékelni. A szigorlat eredm ényét a résztárgyak osztályzatainak figye
lem bevételével a bizottság állap ítja  meg.

(4) Am ennyiben a hallgató  valam elyik résztárgyból nem  felelt meg, 
szigorlatának eredm énye elégtelen. Ebben az esetben a bizottság dönti 
el, hogy a  hallgatónak valam ennyi résztárgyból vagy csak azon rész tár- 
gy(ak)iból к-ell pótszigorlatot tennie, amely(ek)ből elégtelenre szigorla
tozott.

(5) Az összevont szigorlatot — h a  a tan te rv  m ást nem  ír  elő — egy 
napon kell a hallgatónak letennie.

11. § •

(1) Többtárgyas szigorlatot bizottság elő tt kell ta rtan i. A bizottság 
annyi tagból áll, ahány tárgya van a  szigorlatnak. A bizottság elnökét 
és tag ja it a  dékán (igazgató) jelöli ki. Az elnök professzor vagy docens 
lehet.

(2) Többtárgyas szigorlatnál valam ennyi tá rgyat külön-külön kell 
osztályozni, á tlageredm ényt m egállapítani nem  kell.

(3) A többtárgyas szigorlatot lehetőleg egy napon vagy egym ást kö
vető napokon kell m egtartani.

12. § .

A bizottság elő tt te tt szigorlatokról jegyzőkönyvet kell vezetni. A 
jegyzőkönyvet az  elnök és a bizottság tag ja i aláírják .

IV. FEJEZET

Államvizsga, illetve a diplomaterv (diplomamunka) 
megvédése

13. §.

(1) Az állam vizsga, ille tve a  d iplom aterv (diplomamunka) megvé
dése a hallgató egyetemi (főiskolai, akadém iai) tanulm ányainak záró
vizsgája, m elynek a lap ján  m egállapítható, hogy rendelkezik-e m inda
zokkal az ism eretekkel, képességekkel és készségekkel, m élyek az okle
vél a lap ján  betöltendő m unkakörének ellátásához szükségesek.

(2) Á llam vizsgát (diplom atervet, diplom am unkát) a  tan tervben  m eg
határozo tt tárgyakból kell tenn i (megvédeni). Az egyes tárgyak  vizsga- 
követelm ényeit a felügyeletet gyakorló m iniszter á llap ítja  meg.

(3) Az állam vizsga letétele (a diplom aterv, diplom am unka m egvé
dése) Á llam i Vizsgáztató Bizottság (továbbiakban: ÁVB) elő tt történik . 
M inden karon (főiskolán, akadém ián) legalább annyi ÁVB-t kell szer
vezni, ahányféle szakképesítést ad a k a r  (főiskola, akadém ia). Az azonos 
szakképesítést szerző vizsgázók nagy szám a esetén több ÁVB is szer
vezhető.
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(4) Az ÁVB-nek az elnökön kívül 2—6 tagja van (professzorok, docen
sek, a szakm inisztérium ok álta l m egbízott szakem berek stb.). A m ennyi
ben az ÁVB tagjai között valam ely tárgy v izsgáztatására nincs speciális 
szakem ber, az illető tárgyból a dékán (igazgató) á lta l m egbízott Oktató 
(professzor, docens, adjunktus) vizsgáztat.

(5) Állam vizsgát (diplom atervet, diplom am unkát) a  hallgató csak a 
dékán (igazgató) á lta l m egállapított (tanévenként legfeljebb három ) á l
lam vizsgaidőszakban tehet le (védhet meg).

Az állam vizsgát lehetőleg egy napon kell letenni.
(6) Ha a tan terv  aa állam vizsgához szakdolgozat készítését ír ja  elő, 

•akkor a szakdolgozat elfogadása előfeltétele az állam vizsgára való bocsá
tásnak. A szakdolgozatot a 6. §. (2) bekezdése szerin t osztályozni kell.

(7) Az állam vizsgáról (a diplom aterv, d iplom am unka megvédéséről) 
jegyzőkönyvet kell vezetni.

14. §.

(1) A diplom aterv  a tan tervben  m egállapított tárgyakhoz kapcsolódó 
m űszaki vagy gazdasági feladato t megoldó önálló m érnöki m unka, illet
ve ku ta tási jellegű feladat (diplomamunka).

(2) A feladat m egoldását b írá la tra  kell bocsátani. A diplom aterv  fe l
ada t konzultánsa nem  lehet a te rv  bírálója. A lehetőség szerin t a  tan 
székvezető á lta l elfogadott d iplom atervet (diplom am unkát) az ÁVB olyan 
szakem bernek ad ja  á t b írá la tra , aki szervezetileg nem  tartozik a terve
zést (munkát) vezető tanszékhez.

(3) A dinlom aterv (diplomamunka) m egvédésekor az ÁVB elnöke, 
illetve tagjaiba szorosan vett d iplom atervvel (diplom am unkával) kapcso
latos kérdéseken kívül a tan tervűén  m egállapított legfontosabb tá rgyak
ból is tehetnek  fel összefoglaló kérdéseket.

15. §.

(1) A h Ugató feleletét az  ÁVB tagjai és a  vizsgáztatók tárgyanként 
külön osztályozzák. Az ÁVB zárt ülésen m egállapítja a  hallgatónak az 
egyes tárgyakból e lé rt érdem jegyét. V ita esetén szavazással döntik  el az 
osztályzatot. Szavazategyenlőség esetén az elnök határoz.

(2) Az állam vizsga általános tanulm ányi eredm ényét a 6. §. (4) be
kezdés alap ján  kell m egállapítani a szakdolgozat érdem jegyének figye
lembevételével. Az állam vizsga (diplom aterv diplom am unka megvédés) 
m inősítését — jelen §. (3) bekezdésében foglalt felsőoktatási intézm ények 
kivételével — a hallgató oklevelébe is be kell vezetni.

(3) Az orvostudom ányi egyetemek — kivéve a  gyógyszerésztudomá
n y i karokat —, a tudom ányegyetem ek állam - és jogtudom ányi karai, 
v a lam in t az Á llatorvostudom ányi Főiskola hallgató inak doktori ókleve
lébe a  „sum m a cum laude”, „cum laude” „rite” m inősítés valam elyikét 
kell bevezetni az alábbi m eghatározás szerin t: h a  a hallgató  egyetemi 
(főiskolai) tanulm ányai folyam án valam ennyi kötelező vizsga (kollok
vium , szigorlat) eredm ényének, továbbá az állam vizsga általános tan u l
m ány i eredm ényének szám ítani középarányosa:

4.51— 5,00, akkor „sum m a cum laude”,
3.51— 4,50, akkor „cum laude”,
2,00—3,50, akkor „rite” m inősítést kap doktori oklevelébe.
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16. §.
Az állam vizsgára (diplom aterv, diplom am unka megvédésére) vonat

kozó egyéb kérdésekre az 1082/1955. (VII. 6.) és az 1034,1956. (V. 16.) Mt. 
h. szám ú határozatokkal m ódosított 1032|1952. (IX. 27.) Mt. h. szám ú 
határozat rendelkezései irányadók.

V. FEJEZET •

Utóvizsga
17. §.

(1) Az elégtelen vizsgák pó tlása céljából, valam int a 4. §. (4) bekez
désében szabályozott esetben a hallgató  utóvizsgát tehet. Az utóvizsga 
fajai: pótkollokvium, pótszigorlat, javító  állam vizsga, ism ételt á llam 
vizsga, illetve d iplom aterv (diplom am unka) megvédés.

(2) A hallgató utóvizsgát csak utóvizsga-jegy váltása u tán  a  (kijelölt 
utóvizsgaidőszakban tehet. Az utóvizsgajegyet a dékáni (igazgatói) h iva
talok á llítják  ki.

(3) Az utóvizsgaidőszakot a  rek tor (igazgató) á llap ítja  meg. Befeje
zésének időpontja az őszi félév vizsgáiból álta lában  feb ruár 28., a  tavaszi 
félév vizsgáiból szeptem ber 30.

(4) A levelező tagozat hallgatói részére az utóvizsgaidőszak befeje
zésének időpontja az  őszi félév vizsgáiból m árcius 31., a  tavaszi félév 
vizsgáiból Október 31., utóvizsgát azonban a rendes vizsgaidőszakban is 
tehetnek.

(5) K ivételesen indokolt esetben a dékán (igazgató) m eghosszabbít
h a tja  az utóvizsgaidőszakot olyan hallgatók szám ára, ak ik  az első utó
vizsgán nem  feleltek  meg.

18. §.

(1) A hallgató félévenként legfeljebb 5 kötelező vizsga esetén k é t 
tárgyból, ötnél több kötelező vizsga esetén három  tárgyból, tárgyanként 
csak k é t ízben tehet pótkollokvium ot, illev te pótszigorlatot.

Az Á ltalános Orvosi K aron  a VI. évben az  eredm énytelen, vagy 
igazolatlanul e lm arad t szigorlatokat a  .kérdéses tárgyból legfeljebb k é t 
alkalom m al újabb 2 hónapi kórházi (klinikai) gyakorlat elvégzése u tán  
lehet pótolni.

(2) A másodszori pótszigorlatot csak a  dékán (igazgató) engedélyez
heti, egyben m egállap ítja  a pótszigorlat h a táride jé t is. A  másodszori 
pótszigorlatot a hallgató  csak a dékán (igazgató) vagy m egbízottja jelen
létében teheti le.

(3) Azt a  hallgatót, aki az (1) bekezdés a lap ján  kettőnél, ille tve h á 
rom nál több tárgyból kollokvált, szigorlatozott sikertelenül, a  dékán 
(igazgató) — egy félév  kihagyásával — a félév ism étlésére u tasítja  vagy 
elbocsátja a karró l (főiskoláról, akadém iáról). K ivételesen indokolt eset
ben engedélyt adha t a rra , hogy egy év kihagyásával folytathassa tanu l
m ányait abban az esetben, ha ezen idő a la tt vizsgáit sikerre l leteszi.
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19. §.
(1) Ha a hallgató  a három  vagy annál kevesebb tárgyból álló állam 

vizsgán egy tárgyból, vagy a  három nál több tárgyból álló állam vizsgán 
legfeljebb két tárgyból vizsgázott sikertelenül, javító  állam vizsgát tehet 
ezekből a tárgyakból. Am ennyiben a hsllgató  a javító  állam vizsgán is 
eredm énytelenül vizsgázik, még egy alkalom m al, u to ljára  kísérelheti 
m eg a javító  állam vizsga letételét.

(2) Ha a hallgató  a  legfeljebb három  tárgyból álló állam vizsgán 
egynél több tárgyból, vagy a  három nál több tárgyból álló állam vizsgán 
kettőnél több tárgyból vizsgázott sikertelenül, az egész állam vizsgát meg 
kell ism ételnie. Am ennyiben a  hallgató az ism ételt állam vizsgán egy, 
vagy — ha az állam vizsga három nál több tárgyból á ll — k é t tárgyból 
vizsgázott sikertelenül — m ég egy alkalom m al, u to ljára  kísérelheti meg 
a jav ító  állam vizsga letételét.

(3) A javító  állam vizsga legkorábban a sikertelen vizsgát követő, az 
ism ételt állam vizsga pedig legkorábban a sikertelen vizsgát legalább 
6 hónap m úlva követő állam vizsgaidőszakban tehető le.

(4) Az a hallgató, aki a  másodszori javító  állam vizsgán vizsgázott 
sikerjelenül, illetve az ism ételt állam vizsgán egynél több, vagy — h a  az 
állam vizsga három nál több tárgyból á ll — kettőnél több tárgyból vizs
gázott sikertelenül, továbbá, ha az ism ételt állam vizsga u tán  te tt javító 
állam vizsgája sikertelen, oklevelet nem  kaphat.

20. § .

(1) A diplom aterv (diplom am unka) sikertelen m egvédésének pótlása 
céljából a hallgató legfeljebb kétszer kísérelheti m eg diplom atervének 
(diplom am unkájának) újbóli megvédését. A diplom aterv (diplomamunka) 
m egvédése másodszori ism étlését kivételes esetben a dékán (igazgató) 
engedélyezheti új feladat kijelölése m ellett.

(2) A hallgató  a  d iplom aterv (diplomamunka) ism ételt megvédését 
első alkalom m al legkorábban 6 hónap m úlva, m ásodik alkalom m al egy 
év m úlva kísérelheti meg.

(3) Ha a hallgató dip lom aterv  (diplomamunka) megvédése m ásod
szori ism étléskor is sikertelen  volt, oklevelet nem  kaphat.

21.  § .

(1) H arm adszori utóvizsgának helye nincs.
(2) A dékán (igazgató) kivételesen indokolt esetben a  tanu lm ánysi- 

ban jelentősen elm arad t hallgató részére egy év kihagyást engedélyez
he t abból a  célból, hogy ezen idő a la tt e lm arad t (halasztott, elégtelen 
eredm ényű) vizsgáit letegye.

(3) A dékán (igizgató) — egy félév k ihagyásával — a félév m eg
ism étlésére u tasítja , •vagy elbocsátja a k arró l (főiskoláról, akadém iáról) 
az t a hallgatót, aki

a) a m ásodízben m egkísérelt pótkollokvium ait, pótszigorlstait nem  
te tte  le  eredm ényesen;

b) kettőnél, ille tve három nál több tárgyból elégtelenre kollokvált, 
illetve szigorlatozott, kivéve, h a  a 18. §. (3) bekezdése alapján  évkiha
gyással utóvizsga le tételére engedélyt kapott;

c) nem  szerezte meg az elő írt határidőre a félév-végi alá írások ;t.
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Az utóvizsgák lebonyolítására, valam in t az eredm ények e lb írá lására  
a rendes vizsgákra vonatkozó szabályok az irányadók. Az utóvizsgán, 
kapott érdemjjegy elé „uv.” jelzést kell írn i (pl. uv. közepes).

23. §.

(1) A hallgató tanulm ányai folyam án egyszer ism ételhet félévet é s  
ezenkívül a  nappali és esti tagozaton egyszer, a  levelező tagozaton két
szer kaphat elm arad t tanulm ányainak pó tlására évkihagyást.

(2) Az ism étlő hallgató t a dékán (igazgató) az illetékes tanszék- 
vezetők vélem énye a lap ján  egyes tárgyak  hallgatása és vizsgái, ille tve 
egyes gyakorlatok alól felm entheti. Betegség következtében vagy dékáni 
(igazgatói) engedéllyel m egszakított félév ú jrakezdése nem  szám ít ism ét
lésnek.

(3) A hallgató a következő félévre leckekönyvének lezárása [53 )1956 
(О. K. 14.) О. M. szám ú u tasítá s  III. 3. pont (7) bekezdés] nélkül 
csak feltételesen iratkozhat be. B eiratkozása leckekönyvének lezárásával 
válik  érvényessé. A hallgató a  következő félév vizsgáira csak akkor bo
csátható, ha előző íélévi tanulm ányi kötelezettségeinek te ljesítését a  dé
kán (igazgató a  leckekönyv lezárásával igazolta.

VI. FEJEZET 

Zárórendelkezések
24. 'S.

A vizsgaszabályzat hatá lya  a m űvészeti főiskolák kivételével v a la
m ennyi egyetem, főiskola, egyetem i jellegű akadém ia nappali, esti és 
levelező tagozatára k iterjed .

A jelen utasítás 1958. decem ber 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. Főm., 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 I I ,  
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 К. 1 ) OTSB szám ú utasítás, továbbá 
a szabályzat hatálya 'alá eső felsőoktatási intézm ények tekintetében a. 
77/1957. (M. K. 14.) M. M. szám ú utasítás 25. pon tja  h a tá ly á t veszti.

A művelődésügyi miniszter 174/1958. (M. K. 17.) M. M, számú 
utasítása az egyetemi (főiskolai, akadémiai) utóvizsgadíjakról

A 279/1950. (XI. 26.) M. T. szám ú rendeletben foglalt felhatalm azás 
alap ján  a pénzügym iniszterrel, a földm űvelésügyi m iniszterrel az egész
ségügyi m iniszterrel és a  M agyar Testnevelési és Sport Tanács elnökével 
egyetértésben az utóvizsgadíjakat az alábbiakban állapítom  meg:

1. A hallgató a  vizsgaszabályzatban m eghatározott utóvizsgát csak 
utóvizsga-jegy váltása u tán  teheti le.



2. Az utóvizsgajegyet a  dékáni (igazgatói) h ivataloknak  — a h iva
talvezető á lta l k ije lö lt — előadója á llítja  'ki k é t példányban. Az első pél
dányt a  hallgatónak kell átadni, ezzel je lentkezhet az utóvizsgára.

3. Az utóvizsgajegy váltásakor az alábbi d ijak a t kell leróni:
a) gyakorlati jegy pótlása esetén gyakorlatonként — 5.— F t
b) kollokvium  esetén tá rgyankén t — — — — — 10.— F t
c) szigorlat esetén tárgyanként — — — — — — 20.— F t
d) javító  állam vizsga esetén tá rgyankén t — — — 40.— F t
e) teljes állam vizsga, illetve d iplom aterv (diplomamunka) 

m egvédése esetén — — — — — — — — 200.— F t
4. A sikertelen utóvizsga pó tlására te tt  utóvizsga esetén a  3. pont

ban foglalt d íjak  kétszeresét kell leróni.
5. Az utóvizsgadíj lerovása illetékbélyeggel történik . A bélyegeket 

az utóvizsgajegy m ásodpéldányára kell ragasztani, s a  felsőoktatási in 
tézm ény bélyegzőjével felül kell bélyegezni.

6. Jelen u tasítás hatá lya  k ite rjed  valam ennyi egyetem, főiskola, 
egyetemi jellegű akadém ia nappali, esti és levelező tagozatának h a ll
gatóira.

7. Ez az u tasítás 1958. decem ber 15-én lép hatályba, egyidejűleg a  
4019/1949. (V. 7.) Korm. sz. rendelet 1. §. (3) (bekezdése h a tá ly á t veszti.

Az egészségügyi miniszter 142/1955. (Eü. K. 12.) Eü. M. sz. 
utasítása az orvostanhallgatók kórházi gyakorlatának 

szabályozásáról
1. Az általános orvosi k a r  hallgatói, az orvosképzés egyetemi ta n 

tervének  megfelelően, a III. és IV. egyetem i tanév  befejezése u tán  négy
négyhetes, a VI. egyetem i tanév  keretében pedig tizenkét hónapos kór
házi gyakoris tot végeznek.

2. A kórházi gyakorlatok célja az, hogy
a) a III., illetve IV. éves hallgatók — az egyetemen fo ly ta to tt elmé

leti és gyakorlati tanulm ányok m elle tt — a  betegápolás, a  betegekkel 
való- foglalkozás és a gyógyító-megelőző m unka egyéb területéről köz
vetlen tapasztalato t' nyerjenek, és hogy e lsajátítsák  azoknak az alap - 
vizsgálatoknak a gyakorlatát, am elyeket az egyetemi ok tatásban meg
ism ertek;

b) a  VI. éves hallgatók részére — az egyetem  elm életi és gyakorlati 
képzése alapján  — olyan gyakorlati készséget biztosítson, am ely lehe
tővé teszi, hogy jól képzett, á ltalános orvosokká váljanak.

3. (1) A gyakorlatok ide je  a III. és IV. éves hallgatók részére július 
és augusztus hónap, a VI. éves hallgatók részére pedig augusztus 16. 
nap játó l a következő év augusztus 15. nap jáig  terjedő idő.

(2) A III. és IV. éves hallgatók belgyógyászati és sebészeti gyakor
lato t folytatnák. A VI. egyetem i tanév kórházi gyakorlatának beosztása 
a következő:

Belgyógyászat: 3 hónap (ebből két hét ideggyógyászati cszály vagy 
am bulancia).

95



Sebészet: 3 hónap (ebből ké t-ké t hét fogászati és fiül-orr-gége oszt. 
vagy am b , egy hónap traum atológia, ahol kü lön  traum atológiai osztály 
van).

Gyermekgyógyászat: 3 hónap (éhből k é t hé t fertőző-osztály).
Szülészet-nőgyógyászat: 3 hónap (ebből 'legalább ké t hé t nőgyógyá

szat).
(3) A VI. éves hallgatók  az egyes tárgyak gyakorla tát ugyanabban 

a kórházban (klinikán) kö te lesek  végezni.
(4) A VI. éves hallgatók a (2) bekezdésben m egjelölt tárgyaik anya

gából, azok gyakorla ti idejének utolsó öt napján, kötelesek vizsgázni. 
Ezért a  tényleges gyakorlato t a  vizisigahonapokbami (november, február, 
m ájus és augusztus 15-e helyett 10-én kell befejezni.

4. Az orvostudom ányi egyetem  feladata i az orvostanhallgatók kó r
házi gyakorlatával kapcsolatban:

a) A hallgatóikat a  rendelkezésre álló kórházakba és k lin ikákra — 
a nyári gyakorlatra lehetőleg csoportbeosztásuknak megfelelően — be
osztja.

b) A hallgatók gyakorlati ösztöndíját — a  vonatkozó rendelkezések 
a lap já n  — m egállapítja és annak  kifizetéséről gondoskodik.

c) A gyakorlatok tem atikájá t elkészíti és az t a gyakorlatra kijelölt 
kórházak igazgató-főorvosának és az érdekelt osztályos (főorvosoknak 
megküldi.

d) A hallgatókat a  gyakorla t céljáról, az azon tanúsítandó m aga
tartásukról, a  kórházi fegyelem ről stb. megfelelően kioktatja .

e) A gyakorlatokat a nyári gyakorlat idején legalább egy, az  egész 
év folyam án legalább k é t alkalom m al közvetlen lá togatással is  ellen
őrzi. A m ásodik látogatás alkalm ával a következő évi nyári kórházi gya
korlat m egszervezését is elő kell készíteni. A lá togatás során fel kell 
venni a  kapcsolatot a  gyakorla tra  k ije lö lt kórházat fenn tartó  tanács vb. 
egészségügyi osztály (csoport) vezetőjével, a kórház igazgató főorvosával 
és osztályos főorvosaival. A látogatásokon az egyetem  adm inisztratív 
vezetője és >az érdékelt klinikáik oktatói vesznek részt. K ívánatos, hogy a 
kórházaknál a  dékán és a  gyakorla t tárgyait oktató  tan áro k  is tegyenek 
látogatást.

f) Azoikát a hallgatókat, akik  a  gyakorlati m unka követelm ényeinek 
nem  felelnek meg, a dékán  a  gyakorlatoknak részben, vagy egészben 
történő m egism étlésére u tasítha tja . A sa já t hibájükból ismétlő hallgatók 
ösztöndíjat nem  kaphatnak.

lg) A gyakorlatokat a  közvetlen ellenőrzések során szerzett tapasz
ta latok  és a kánházak észrevételei a lap ján  értékeli. Az értékelés ered 
m ényéről az  egészségügyi m inisztérium hoz beszámoló je len tést tesz.

5. A gyakorla tra  k ije lö lt kórházak  feladata:
a) A kórház igazgató főorvosa és valam ennyi dolgozója kellő tám o

gatást nyújt ahhoz, hogy a hallgatók a gyakorlati ism ereteket alaposan 
elsajátíthassák.

b.) A kórház igazgató-főorvosa gondoskodik a hallgatók haladéktalan  
m unkábaáliításáról. A gyakorlatok során, a m egadott tem atika  alapján, 
a hallgatókat fokozatosan,, egyre nagyobb feldatok ellátásával kell meg
bízni.
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d) A hallgatók kórházi gyakorla tát az igazgató-főorvos, valam int az 
osztályos főorvos ellenőrzi, ak inek  az osztályán a hallgatók a .gyakor
latokat végzik. Az osztályos főorvos az igazgató főorvosnak felelősséggel 
tartozik  azért, hogy a hallgatók a részükre m egállapított m unkaidőt, a  
kórházi fegyelm et pontosan betartsák  és őket megfelelően foglalkoztas
sák.

e) Ha a  hallgató a kórházi fegyelm et m egsérti, az igazgató-főorvos 
errő l az egyetem  d ékán já t értesíti, ak i a  szükséges fegyelmi intézkedést 
foganatosítja. Az igazgató-főorvos, a  súlyos fegyelem sértést elkövető hall
gatót — a dékán egyidejű értesítésével — a  kórházból eltávolíthatja.

f) A hallgatókat be kell vonni a  kórház klinikópathológiai konferen
ciáiba. valam int az orvosok továbbképzését szolgáló előadásokba' (össze
jövetelekbe).

g) A kórház igazgató-főorvosa gondoskodik arról, hogy a  kórházban 
gyakorlatot folytató VI. éves hallgatók m indegyike három  havonként egy 
egészségügyi felvilágosító előadást ta rtson  üzemben, gépállomáson, te r 
m előszövetkezetben vagy tanfolyam on. Az előadást ta rtó  hallgatónak — 
az egészségügyi m inisztérium  által m egküldött brossúrák alapján  — a 
tanács vb. egészségügyi osztály (csoport) vezetője ad ja  meg a helyi v i
szonyoknak megfelelő tém át és szempontokat.

h) A kórház érdekelt osztályos főorvosa a  III. és a IV. éves hallgatók 
m u n k á já t a gyakorlat befejezésekor, a VI. éves hallgató m unká ját pedig 
három  havonként értékeli. Az értékelésnek a következőket kell ta rta l
maznia:

1. M ilyen a hallgató  elm életi tudása?
2. M iként alkalm azza tudását a  gyakorlatban?
3. M ilyen a hallgató szorgalma, öntevékenysége?
4. Elvégezte-e az  előírt gyakorlatokat?
5. A lkalm asnak, rá te rm ettnek  látszik-e az adott szakra?
A hallgató m unkáját szám szerűen is m inősíti (5 jeles, 4 jó, 3 köze

pes, 2 elégséges, 1 elégtelen). A m inősítéseket az igazgató-főorvos az 
egyetem nek megküldi.

6. A gyakorla tra  beosztott hallgatók kötelességei:
a) Kötelesek a  k ijelölt időben jelentkezni a  gyakorlat helyén az 

igazgató-főorvosnál vagy m egbízottjánál és a  tőle kapott u tasításnak  
megfelelően azonnal m egkezdeni m unkájukat.

b) Kötelesek a kórház rendjéhez alkalm azkodni, a föléjük rendelt 
orvosok u tasításait követni.

c) A gyakorlati ism eretek e lsa já títása  végett e l kell végezniük a 
tem atikában  e lő írt gyakorlati feladatokat, el kell sa já títan iok  az osztályos 
feladatokat és meg kell tanu ln iok  a  kórházi m unka egyéb tennivalóinak 
az e llá tásá t is (járóbeteg rendelés, ügyelet, laboratórium i m unka, kliniko- 
pat'hológiai konferencia, kórházi referáló ülések stb.).

d) ösztöndíjukból a kapott szolgáltatásokért (lakás, élelmezés) a 
térítési d íja t előre meg kell fizetniük.

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 
igazgató főorvosa, ennél hosszabb ta rtam ú eltávozásra a dékán adhat 
engedélyt. H ét végén a hallgatók egy része— az igazgató-főorvos enge
délyével — a  kórház székhelyéről eltávozhat. Az a  hallgató, aki m unka- 
kezdetre nem  érkezik vissza, további eltávozást nem  kaphat.
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f) A VI. éves hallgatók egyetemen kívüli m unkát (ideértve az ügye
le tét is), csak a dékán engedélyével vállalhatnak.

g) /А VI. éves hallgatóknak  három  hónaponként — az  illetékes ta 
nács vb. egészségügyi osztály (csoport) vezetője á ltal adott szempontok
nak megfelelően — egy egészségügyi felvilágosító előadást kell ta r ta 
mok. Az előadások m egtartásáról szóló igazolást a szigorlat előtt a tanu l
mányi osztálynál be kell m utatni.

7. A jelen  u tasítás hatálybalépésével a 841 /24-3.11952. Eü. M., a. 
841/24-17/1952. Eü. M., a 841/99/1952^ Eü. M., a  841/3-2/1953. Eü. M„ a 
841/9/1953. Eü. M. és a 841/8-2,11954. Eü. M. számú utasítások (hivatalos 
lapban  nem  je len tek  meg) hatá lyukat 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 gyógyszerészhallgatóknak gyógyszertári gyakorlatot kell folytatniok-

A IIL .évesek gyógyszertári gyakorlatának célja:
. A gyógyszertár helyiségeinek, berendezéseinek, felszerelésének, m un

kaeszközének és azok technikai használatának, a gyógyszerek elhelye
zésének és e lta rtásának  megismerése.

A IV. évesek gyógyszertári gyakorlatának célja:
A  tá ra  m elle tti m unka megismerése, a receptkészítés gyakorlása* 

anyagism eretük bővítése.
A IV. évet végzettek gyógyszertári gyakorlatának célja:
Az egyetem i tanulm ányok gyakorlati alkalm azása a teljes gyógy

szerészi m unkakörben.
A III. és IV. évesek gyógyszertári gyakorla tának  tem atikáját a je len  

utasítás m elléklete tartalm azza. A  IV. évet végzettek m űködését az ál
lamvizsga tem atika  szabja meg.

Az egyetem feladatai.

1. A  hallgatók beosztása gyógyszertárakba az Anyagellátási Igaz
gatósággal egyetértésben.

2. A gyógyszertári gyakorlati ösztöndíj m egállapítása a III. és IV_ 
évesek szám ára.

A hallgatók tájékozta tása a gyógyszertári gyakorlat céljáról, fel
adatairól, a gyakorlat a latt 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 ké t
szer kell ellenőrizni. K ívánatos, hogy a lehetőségek határa in  belül e llen 
őrizzenek néhány vidéki gyakorlatot is.)

5. Az oktató  gyógyszerészek díjazása a 3/a-377/1954. P. M. sz. ren d e le t 
alapján (III. és IV. évesek m ellé kijelö ltek  szám ára).

6. Azokat a  hallgatókat, akik a gyakorlaton: nem  vettek  részt, vagy 
a gyakorlati m unka követelm ényeinek nem  feleltek  meg, a dékán  a  gya
korlatoknak résziben történő m egism étlésére utasítja.

7. M indhárom  évfolyam gyógyszertári gyakorlatáról a  dékán az: 
Egészségügyi M inisztérium hoz beszámoló jelentést küld.
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Az A nyagellátási Igazgatóság feladatai.

1. A, megfelelő gyógyszertárak és oktató  gyógyszerészek kijelölése, 
a Gyógyszertári Központokkal egyetértésben.

2. A hallgatók beosztása a  gyógyszertárakba az O rvostudom ányi 
Egyetem ekkel egyetértésben.

3. A Gyógyszertári Központok megfelelő tájékoztatása a kijelölt 
gyógyszertárakról, ok ta tó  gyógyszerészekről, a gyakorla t idejéről, a  hall
gatók beosztásáról és a  vállalatok feladatairól.

Gyógyszertári Központok és oktató gyógyszerészek feladatai

1. A gyakorlatra jelentkező hallgatókat haladéktalanul m unkába ál
lítják  és m inden segítséget m egadnak szám ukra a kitűzött feladatok 
megoldásához.

2. Gondoskodnak arról, h o g y -a hallgatók m unkaidejük legjobb ki
használásával a gyakorlati tem atikában m egadott szempontok szerint vé
gezzék m unkájukat. A gyakorlaton levő hallgatók m unkaideje heti 48 
óra. Ez kizárólag a nappali üzem időre eshet. A IV. évet végzett gyógy
szerészjelöltek szám ára a heti 48 órából 12 ó rát elm életi tanu lásra kell 
biztosítani, azonban ezt az időit is a gyógyszertárban kötelesek eltölteni.

3. A Gyógyszertári Központ főgyógyszerésze és szakfelügyelői ellen
őrzik a gyakorlatot.

4. H a a hallgató  a  gyógyszertári fegyelm et m egsérti, a  válla la t errő l 
az egyetem dékánját értesíti, aki a szükséges intézkedéseket megteszi.

5. Az oktató  gyógyszerész a gyakorlat befejezésekor igazolja a gya
korlat elvégzését, m ulasztás esetén ennek indokát is közli az egyetem 
mel és a hallgató  m unkáját értékeli. Az értékelés tartalm azza a hallgató 
szorgalmát, elm életi (felkészültségét és gyakorlati m unkáját. A III. éve
sek gyakorlatát, tek in te tte l annak  ta rta lm ára , osztályozni nem  kell. M un. 
kájuikról csak szöveges értékelést kell adni. A leckekönyvbe „teljesítette”, 
illetve „nem te ljesíte tte” írandó. A IV. évesek és a  IV. évfolyamot vér
zettek gyakorlatát a szöveges értékelés m ellett érdem jeggyel is osztá
lyozni kell (5 jeles, 4 jó, 3 közepes, 2 elégséges, 1 elégtelen).

6. A Gyógyszertári Központok az oktató  gyógyszerészek jelentését, 
valam int a gyakorlattal kapcsolatos észrevételeket az Anyagellátási Igaz
gatóságon keresztül m egküldik az egyetemnek.

Az oktató gyógyszerészek gyakorlati szaktudásra, a gyógyszerészi 
m unka szeretetére és a  betegekkel való helyes bánásm ódra neveljék a 
hallgatókat, akik egész gyógyszertári tevékenységüket kizárólag szigorú 
gyógyszerészi felügyelet és ellenőrzés m ellett végezhetik.

A gyógyszertári gyakorlatra beosztott hallgatók a m egállapított idő
ben jelentkeznek a kijelölt gyógyszertár felelős vezetőjénél és az oktató 
gyógyszerész irányításával kezdik meg a  m unkát. A gyógyszertár m unka
rendje szám ukra is kötelező.

A 841/16-5/1952. Eü. M. és a 841/Ep|ll. 1953. Eü. M. sz. u as tás (h:- 
'. atalos lapbsn 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 
szorosan vett szakm ai tárgyakat még nem  tanu llak , csak egy-egy fél 
éven át heti 2 ó rában hallgatták  a „Gyógyszerészet tö rténeté t” és 
Gyógyszerészeti propedeutikát”.

A gyakorlat menete:
1. A gyógyszertár helyiségeinek, beosztásának, berendezésének 

edényzetének bem utatása, ism ertetése.
2. A gyógyszerészi munkaeszközök ism ertetése, karbantartásuk , 

használatuk módja.
3. Gyógyszerészi alapm űveletek gyákorlása, olyan m értékben, aho

gyan azt a technikusok végzik (a 8360-2/1954. Eü. M. sz. utasítás 8. §. 
(2) f) és g) pon tjának  megfelelően.)

Nem feladatuk: a receptkészítés, galenikum ok készítése, gyógyszer
vizsgálat, gyógyszertári adm inisztráció megismerése.

IV. éves gyógyszerészhallgatók gyógyszertári 
gyakorlatának tematikája.

А IV. éves hallgatók m ár 1 éven á t tanu ltak  elm életi és gyakor
lati recep turát, gyógyszerészi kém iát, gyógynövény- és drogism eretet.

A gyakorlat menete:
1. a hallgató t be kell vonni a tá ra  m elletti napi m unkába.
a) A gyógyszerészi alapm űveleteket m ost m ár receptkészítés kere

tében végezzék.
b) G yakorolják a  receptolvasást, ism erkedj eneik meg a gyógysze

rek  neveinek szokásos rövidítésével, az előforduló szinonim ákkal stb.
c) A tá ra  m elletti m unka keretében vegyenek részt a kézi eladás

ban is.
2. A nyagism eretük bővítésére rendszeresen vegyenek részt az im - 

pleálásban. Figyeljék meg a különböző gyógyszerek helyes eltartását.
3. Ism erjék  meg a napi m unka során előforduló gyógyszerkülönle

gességeket (lehetőleg hatástan i csoportosításban a Form ulae Norm ales 
vagy gyógyszerhatástani kézikönyv alapján.)

N em  fe la d a tu k : galenikum ok előállítása, gyógyszerek vizsgálata, a 
gyógyszertári adm inisztráció megismerése.

Az egészségügyi miniszter 22 1960. (Eü. K. 13.) Eü. M. számú 
utasítása az egyetemi tanulmányaik befejezése után szakmai 
gyakorlatra kötelezett orvosok, fogorvosok és gyógyszerészek 

munkahelyének megállapításáról
Az egyetem i tanujm ányaikat befejező egészségügyi szakem berek 

m unkahelyének m egállap ítását szabályozó utasítás m a m ár több szem 
pontból nem  felel m eg az egészségügy fejlődése á lta l tám aszto tt k ívánal
m aknak, nincs összhangban a szakm ai gyakorlat célkitűzésével és nem  
biztosítja a tervszerű  általános gyakorló orvosi utánpótlást, több in téz
kedése elavult.
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A z  egyetemi tanulm ányukat befejező orvosok, fogorvosok, gyógy
szerészek m unkahelyének m egállapításánál figyelem m el kell lenni az 
egészségügyi ellátás jelenlegi és távolabbi érdekeire, továbbá a  szakm ai 
gyakorlat azon célkitűzésére, hogy a  fia ta l szakem berek pályájuk  kezde
tén kellő irányítás m elle tt szerezhessék m eg további tevékenységükhöz 
szükséges gyakorlati jártasságot.

Ennek érdekében az a lább iakat rendelem :

1 . § .

Az egyetem i tanulm ányok befejezése u tán  az orvosok, fogorvosok, 
gyógyszerészek szakm ai gyakorla tra  kötelezettek és m unkahelyük meg
állap ításá t az orvostudom ányi egyetem eken a 2. § alap ján  szervezett 
bizottság végzi (astovábbiakbau Bizottság) és javasla ta  a lap ján  — m ég 
az oklevél á tad ásá t megelőzően — az Egészségügyi M inisztérium  hagyja 
jóvá.

2. § .

(1) A Bizottság elnöke az egyetem  illetékes karának  dékán ja  (rek
torhelyettes), vagy az  á lta la  m egbízott egyetemi tanár. Tagjai: a kari 
ülés á ltal kijelö lt ké t tanszékvezető, az MSZMP, az egészségügyi szak- 
szervezet és a KISZ k ari szervezetének egy-egy m egbízottja.

(2) A Bizottság m unká jáé rt az  egyetem  rek to ra  felelős.

3. §.

(1) Az Egészségügyi M inisztérium  m inden nap tári évben július hó 
15. napjáig m eg k ü ld  az orvostudom ányi egyetem ek rek torainak  az újon
nan  végzett orvosok, fogorvosok á lta l betölthető és m árcius hó 1. nap 
jáig az ú jonnan végzett gyógyszerészhallgatók á lta l betölthető állások 
jegyzékét.

(2) A jegyzék tartalm azza az ország egész terü letén  e rre  a célra ren 
delkezésre álló állásokat, a hely, a  szak, a  m unkakör, az illetm ény és a  
lakáskörülm ények megjelölésével.

(3) A Bizottság köteles az (1) bekezdésben em líte tt jegyzéket az 
orvos, fogorvos és gyógyszerészjelöltekkel ism ertetn i azzal, hogy a m un
kahely re vonatkozó k ívánságaikat írásban közöljék a Bizottsággal. A 
benyú jto tt kívánságok figyelem bevételével az Egészségügyi M inisztérium  
az  orvostudom ányi egyetem ek bevonásával az országosan rendelkezésre 
álló m unkahelyeket m egosztja az egyetem ek között és az egyes egyete
m ek részére k ije lö lt m unkahelyek jegyzékét m egküldi az egyetem ek 
rek torainak .

4. §.

(1) A Bizottság az  országosan rendelkezésre álló m unkahelyeknek 
egyetem ek közötti m egosztása u tán  az illető  egyetem  részére k ije lö lt 
m unkahelyek jegyzékét ism erteti az orvos, fogorvos és gyógyszerészje
löltekkel.

(2) Az orvos, fogorvos és gyógyszerészjelöltek a jegyzék a lap ján  a  
m unkahelyük m egállapítására vonatkozóan írásbeli kérelm et terjeszte
nek  elő a Bizottsághoz. A kérelem ben három  m unkahelyet lehet m egje
lölni. A  m egjelölhető m unkahelyek közül legfeljebb ke ttő t lehet ugyan
azon városban megnevezni. A kérelm et indokolni kell.
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(3) A  végző orvosok elhelyezhetők valam ennyi gyógyító-megelőző 
fekvőbetegellátó intézm énybe, am ely szakképesítéshez szükséges gyakor
la to t nyújt, tudom ányos ku ta tó in tézetekbe és közegészségügyi já rvány
ügyi állomásokon.

(4) A végző fogorvosok elhelyezhetők gyógyító-megelőző fekvőbeteg
ellátó intézm ények és a szakorvosi rendelőintézetek fogászati és száj- 
sebészeti osztályán.

(5) A m unkahelyek kijelölésénél az egészségügyi ellátás érdekeit, 
szükségleteit kell a lapul venni, de ennek keretében a lehetőséghez ké
pest figyelem be kell venni az orvos és fogorvosjelölt indokolt kérelm ét 
is. Ha valam ely orvos, fogorvos je lö lt részére a  kérelem ben m egjelölt 
m unkahelyek egyike sem  biztosítható, a  Bizottságitok az orvos, fogorvos
je lö lte t szem élyesen meg kell hallgatni.

(6) A Bizottság először az  egyetemi intézetekbe és k lin ikákra, v a la
m in t az országos tudom ányos intézetekbe beosztandó orvosjelöltek és 
ezt követően a többi orvosjelölt m unkahelyének m egállap ítására tesz 
javaslatot.

Az egyetem i in tézeti és klinikai, valam in t az országos tudom ányos 
intézeti állásokra vonatkozóan beadott kérelm eket a  Bizottság köteles az 
illetékes tanszék vezetőjének, illetve országos tudom ányos in tézet veze
tő jének m egküldeni és annak  írásbeli vélem ényét döntésénél figyelembe 
venni. Egyetemi vagy országos tudom ányos in tézetbe á lta lában  csak 
kitűnő, vagy jeles tanulm ányi átlageredm ényt e lé rt és az ok tatási felada
tok követelm ényeinek m inden szem pontból megfelelő orvos, fogorvos 
osztható be. K ivételesen beosztható olyan jó  tanulm ányi átlageredm ényt 
e lért orvos, fogorvos is, aki valam ely tárgyból átlago t m eghaladó képes
ségről te tt bizonyságot, (Elméleti in tézetben végzett kiem elkedő m unka, 
tudom ányos közlemények, kiválóan kidolgozott pályázatok stb.)

(7) Az elm életi és k lin ikai szakok m elle tt szükséges a  végző orvosok 
egy részének általános gyakorló-orvosi m unkaterü le tre  való irányítása. 
Az általános gyakorlóorvosi m unkaterü le tre  irány íto tt orvosok a  kétéves 
szakm ai gyakorlat ideie a la tt a négy alapszakm ában (belgyógyászat, 
gyermekgyógyászat, sebészet,, szülészet-nőgyógyászat) a  katonai szolgá
la tra  bevonulok 4V2—47г hónapot, a  többiek 6—6 hónapot tö ltenek el. A 
kétéves szakm ai gyakorlat le telte u tán  a  megyei főorvos köteles részükre 
megfelelő körzeti orvosi á llás t felajánlani.

5. §.

(1) Az egyetem  rek to ra  az újonnan végző orvosok, fogorvosok és 
gyógyszerészek m unkahelyi beosztásáról jegyzéket terjeszt fe l jóváha
gyás végett az Egészségügyi M inisztérium hoz. A jóváhagyás u tán  az 
egyetem rek tora írásban értesíti a  jelö lteket m unkahelyi beosztásúkról. 
A m unkahely 'kijelölése ellen  jogorvoslatnak helye nincs.

(2) Az értesítésnek tarta lm azn ia  kell: m unkahely, az állás m egneve
zését (munkakör), a  szakot, az illetm ényt, valam in t a jelentkezés helyét 
és a  jelentkezés végső időpontját. A jelentkezés végső időpontja az  ok
levél á tadását követő 21 nap.

(3) A m ennyiben a végző orvos, illetve fogorvos a kijelö lt m unka
helyét 21 napon belül nem  foglalja el, a  m unkaadó köteles je len ten i azt 
az Egészségügyi M inisztérium nak. A szakm ai gykorlatra kötelezett o r
vos, fogorvos, ha a k ije lö lt m unkahelyét nem  foglalja el, az orvosi gya
korla t fo ly tatásátó l eltiltható.
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6. §.

(1) Az Egészségügyi M inisztérium  az újonnan végzett orvosok, fog
orvosok és gyógyszerészek m unkahelyei beosztását közli az érdekelt 
tanácsok végrehajtó  bizottsága egészségügyi osztályának vezetőiével és 
az érdekelt egészségügyi intézm ények vezetőivel.

7. §.

(1) A szakm ai gyakorla tra  kötelezett orvost szakm ai gyakorlatának 
idő tartam a a la tt — egyévi kórházi gyakorlat le telte  e lő tt — más, fekvő
beteg intézm ényen kívüli m unkakörbe áthelyezni, ille tve helyettesítésre 
k irendeln i nem  lehet. Fekvőbeteg intézm ényen belül m ás osztályra idő
legesen átrendelhető , azonban az átrendelés a  szakorvosi képesítés m eg
szerzését nem  gátolhatja.

(2) A szakm ai gyakorla tra  kötelezett orvos egy év  után, legfeljebb 
8 heti idő ta rtam ra az egészségügyi ellátás érdekében m ás m unkaterü 
le tre  kirendelhető, azonban szakorvosi m unkakör (pl. rendelőintézeti 
szakorvos) betöltésére helyettesítésképpen sem  vehető igénybe.

(3) Az általános gyakorló-orvosi előképzésben részesülő orvosokat, 
valam in t a közegészségügyi-járványügyi állom ásokra irányíto tt orvoso
k a t a kétéves szakm ai gyakorla t a la tt más m unkakörbe sem áthelyezni, 
sem  kirendelni nem  lehet.

8 . § .

(1) A szakm ai gyakorla tra  kötelezett orvosok, fogorvosok, gyógysze
részek m inden m unkahelyi és szakbeosztásának m egváltoztatásához, 
ille tv e  áthelyezéséhez az egészségügyi m iniszter előzetes hozzájárulása 
szükséges.

9. §.

(1) Az 1. §-ban em líte tt B izottság a gyógyszerészek kötelező szakm ai 
gyakorlatának helyét a  gyógyszerészi állam vizsga előtti 6 hónapos gya
korla t m egkezdése elő tt köteles m egállapítani annak figyelem bevételé
vel, hogy a gyógyszerészjelölt az állam vizsga előtti 6 hónapos gyakor
la to t is a kötelező szakm ai gyakorla t helyéül k ije lö lt m unkahelyen köte
les eltölteni.

(2) A szakm ai gyakorla tra  kötelezett gyógyszerész szakm ai gyakor
la tán ak  kezdő időpontjától szám ított h a t hónapon belül beleegyezésével, 
ha t hónán eltelte  u tán  pedig előzetes beleegyezése nélkül is az egész
ségügyi ellátás érdekében — képességeinek és egyéni körülm ényeinek 
figyelem bevételével — m ás m unkahelyre helyezhető át. Az áthelyezést 
követő egy éven belül a szakm ai gyakorla tra  kötelezett gyógyszerész 
csak beleegyezésével helyezhető á t  újból m ás m unkahelyre. A gyógy
szerészek áthelyezésére egyébként a M unka Törvénykönyvének 133—137. 
§-ai az irányadók.

10. §.

(1) Jelen u tasítás 1960. évi jú lius hó 1. nap ján  lép hatályba.
(2) Je len  u tasítás hatálybalépésével a 111/1955. (Eü. K. 4.) Eü. M. sz. 

u ta s ítá s  ha tá lyá t veszti.
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Tudnivalók az egyetemi testnevelésről
A M inisztertanács 1026/1952. (VIII. 9.) szám ú határoza ta értelm é

ben m inden I. és II. évfolyam ra beiratkozott egyetem i hallgató test
nevelésre kötelezett.

Ez alól a Testnevelési Tanszék engedélye alap ján  m entesíthető az,
aki:

1. az Egyetemi Egészségvizsgáló Intézet (Üllői ú t 22.) á ltal k iá llíto tt 
igazolványába „C” bejegyzést, vagy betegségből kifolyólag hosz- 
szabb-rövidebb időre szóló írásbeli felm entést kap;

2. az egyetem  sportkörének szakosztályaiban rendszeresen sportol, 
vagy

3. valam elyik sportágban a m agyar válogatott keret tagja.
A m entesítés m egadásához szükséges iratokat (orvosi-, szakosztá

lyi-, vagy sportszövetségi igazolást) m inden félévben előre (szeptem ber 
30, illetve feb ruár 28-ig) kell a Testnevelési Tanszékhez benyújtani.

M inden I. és II. éves hallgató (felm entett is) a félév első testne
velési ó ráján  köteles m egjelenni. Szükséges egyéni felszerelésről (tor
nacipő, nadrág, mez, úszóruha) a hallgatók gondoskodnak.

A hiányzásokat a m ulasztástól szám ított 15 napon belül kell az 
ó rá t vezető tan árn ak  igazolni.

M inden félév első hetében az orvos- és fogorvoskari hallgatók férfi 
csoportjai részére ta rtu n k  testnevelési ó rát a Tanszék á ltal m eghirde
tett helyen.

Tudnivalók az egyetemi hallgatók sportolásáról
A M űvelődésügyi M inisztérium  81.782/1958. számú rendelete érte l

m ében: az egyetemek, főiskolák nappali tagozatának  I. éves hallgatói 
az 1958/59. tanévtő l kezdve . . . kizárólag egyetemi főiskolai sportklub 
tag jaikén t sportolhatnak. A II—V. éves hallgatók is kötelesek az 
1958/59-es tanévtől kezdődően a jelen  rendeletben foglaltak  szerint en
gedélyt kérni az egyetemen, főiskolán kívüli sportk lubban való sporto
lásra.

Az egyetem vezetője a sportoló írásban  beadott kérésére engedé
lyezheti a régi sportkörében való sportolását, ha egyetem i sportköre 
nem  tu d ja  fejlődését és eredm ényes versenyzését biztosítani. Ehhez a 
M agyar Testnevelési és Sporttanács javasla ta  szükséges.

A kérvényt az egyetem rektorához kell címezni és a Testnevelési- 
Tanszékhez benyújtan i szeptem ber 25-ig. A döntésről írásban  kapnak 
értesítést.

Az engedély az egyetemi tanévre  szól, ha az külön feltéte lt nem 
közöl.

Az engedély a testnevelési kötelezettség alól nem  m entesít.

Az 1960/61. tanévre szóló pályatételek meghirdetése
A Budapesti O rvostudom ányi Egyetem általános orvosi-, fogorvosi 

és gyógyszerészi fakultása hallgatói szám ára az 1960/61. tanévre az 
alábbi pálya tételeket h irdetem  meg:
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A kidolgozott pályázatokat 1961. január hó 10-ig géppel írva, a be
adó pontos nevének és évfolyamának m egjelölésével kell a megfelelő 
kar Dékáni hivatalához benyújtani.

A legjobb pályázatok pénzjutalom ban részesülnek.
A ju ta lm aknak  kiosztása az 1961. m árcius hó 15-i ünnepség kere -

tében fog történni.

Belgyógyászat:

ALTALANOS ORVOSI KAR:

A hypertonia betegség gyakorisága, 
szövődményei és gyógykezelésére vo
natkozó adatok  az egyetemi k lin ikák 
beteganyagában.

Sebészet: A kéz sérülései.

Gyerm ekgyógyászat: Poliom yelitis elleni védőoltások.

Szülészet- és nőgyógyászat: A klim ax korában és a  m enopausában
fellépő rendellenes méhvérzések.

Elm egyógyászat: A vágy-paranoiáról.

Ideggyógyászat: Az idegrendszer gombás eredetű fertó-
zéses megbetegedései. j

Bőr- és nem ikórtan: K órszövettani vizsgálatok az akantho-

Szemészet:

lysissel járó  bőrbetegségekben.

Az am blyopia elleni küzdelem je len 
tősége és módszerei.

Fül, orr, gégészet: Az idü lt középfülgyulladás korszerű 
gyógyítása.

Urológia: A só és v ízháztartás kérdései és rende
zése anaem iás betegeken.

Tüdőgyógyászat: A kis és nagy hörgők tágulata.

Röntgenológia: A radiológia szerepe a tüdőrák  felis
m erésében és gyógyításában.

O rthopaedia: A habitualis váll- és térdkalácsficam  
pathológiai sajátosságai.

A natóm ia: I. éves orvostanhallgatók számára:
A szív ingerképző és ingervezető rend
szerének leírása eredeti készítm ények 
alapján .
II. éves orvostanhallgatók számára:
Az u terus fasciculus cervic-angularisá- 
nak vizsgálata, eredeti készítm ények 
alapján.
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S zövettan : A m etachrom asia jelenségének elmé
leti és gyakorlati jelentősége.

Fejlődéstan: Korai fejlődési stádium ok enzym jei- 
nek hisztokém iája.

Biológia: A sex-chrom atin vizsgálata.

É lettan: Bioelektromos jelenségek összefüggése 
biológiai m em bránák ion-perm eabilitá- 
tával.

Biokémia: Az am inosavak anyagcseréje és patho- 
lógiai vonatkozásai.

Orvosi vegytan: A m akrom olekulák szerkezetének sajá
tosságai.

Orvosi fizika: A dozim etria alapjai.

K órbonctan : A m ucopolisaccharidák pathológai je
lentősége.

G yógyszertan: A trankvillánsok  farm akológiai vizs
gálata.

K óré le ttan : A szerves foszfát mérgezések kórélet
tani problém ái.

M ikrobiológia: A bélbaktérium ok pathogenetikai sze
repe és jelentősége a népegészségügy
ben.

K özegészségtan: Nagyvárosok levegőrom lásánák okai, 
. valam in t korszerű törekvések az assza- 

nálásra.

Já rvány tan : A járványos betegségek hullám zásából 
levonható gyakorlati következtetések.

Igazságügyi orvostan: H alálos közlekedési balesetek m echa
nizm usa a sérülések alapján.

Sebészeti anatóm ia- és 
té t ta n :

m ű- A vese vérellátása és m űtéti vonatko
zásai.

Egészségügyi szervezés: A falusi lakosság egészségügyi ellátá
sának alapvető  m ódszertani és szerve
zési problém ái a term előszövetkezeti 
mozgalom fellendülésének korszakában.

Idegennyelvi lektorátus: „Szovjetszkaja M egyicina” c. folyóirat 
1959. évf. 12. szám ából a 8—33. olda
lon ta lá lh a tó  aterosklerosisról szóló 
cikk k ifogástalan ford ítása m agyarra .
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A natóm ia:

FOGORVOSI KAR:

A fog finom abb anatóm iai szerkezete, 
sa já t készítm ények alapján.

Belgyógyászat: A fog, m int góc belgyógyászati beteg
ségekben.

Biokémia: Az am inósavak anyagcseréje és pato
lógiai vonatkozásai.

Biológia: Fogászati vonatkozású örökletes elvál
tozások.

Egészségügyi szervezés: A statisztikai adatgyűjtés és feldolgo
zás módszerei a fogszuvasodás gyako
riságának vizsgálatában.

É lettan : Bioelektromos jelenségek összefüggése 
biológiai m em bránák ion-perm eabilitá-
sával.

Fejlődéstan: A fejlődő fog hisztokém iája.

Fogászati fém tan- és anyag- a  porcelán és ak rilá t műfog összeha-
ism eret: Bonlító ism ertetése.

Fogászati pathológia: A fogbél sapkázásának módszerei és a 
fogbélsapkázás m ai állása.

Fogászati röntgenológia: Radiológiai anyagvizsgálatok, — külö
nös tek in te tte l a hazai viszonyokra.

Fogászati sebészet: A sinus m axillaris dentalis vonatko
zásai.

Fogpótlástan: Extensios és redukált alaplem ezű pro
tézisek.

Fogszabályozás: Preventio a  fogszabályozásban.

G yerm ekfogászat: Protectiv anyagok szerepe a caries 
megelőzésében.

G yerm ekgyógyászat: Heveny fertőző betegségek hatása  a 
gyerm ekek tuberculosisára.

Gyógyszertan: Űj helyi érzéstelenítők farm akoló
giája.

Ideggyógyászat: Az arc te rü le té re  localizált fájdalom  
ideggyógyászati vonatkozásai.
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Konzerváló fogászat: Gócos betegek konzerváló fogászati el
látása.

Kórbonctan: A szájüreg elváltozásai a vérképzőszer
vek betegségei következtében.

K órélettan: A kóros fehérje anyagcsere jelentősé
ge a csontrendszerre és a fogakra.

Közegészségtan és já rvány , 
tan:

A fogszuvasodás megelőzése különböző 
életkorokban.

Mikrobiológia: Újabb légúti vírusbetegségek etiológiai 
és diagnosztikai kérdései.

Odontotechnológia: Esztétikus horgonyodé és hídtestek k é
szítése és azok alkalm azása.

Orvosi fizika: A dozim etria alapjai.

Orvosi kémia: A m akrom olekulák szerkezetének sa
játosságai.

Parodontológia: A fogas és fogatlan száj miikroflórá- 
jának  összehasonlító vizsgálata.

Sebészeti anatóm ia és m űtét- 
tan:

A m andibula csontgerendái (trajektó- 
riuimai) és azok traum atológiai vonat
kozásai.

Szájsebészet: Allcsonttörések sebészi kezelésének 
fejlődése.

Szemészet: S tatisztikai összeállítás és értékelés 
góekeresés céljából a  Fogászati K li
n ikák ra  kü ldö tt szem betegekről.

Szövettan: A gingiva hámfészkei.

Táplálkozástan és dietetika: A szoptató anya táplálkozásának és a 
csecsemő táplálkozásának befolyása az 
állandó fogak fejlődésére, valam int 
szuvasodási hajlam ára.

Idegen nyelv:

'

„Sztom atclogija” c. folyóirat 1959. évf.. „ 
1. számából:
1. a folyóirat 6—10 oldalán
2. a folyóirat 34—40 oldalán  és
3. Sztomatologija 1959. évf. 5. számá
ból a 3—9 oldalon levő cikkek fordí
tása.
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GYÓGYSZERÉSZI KAR:

Á ltalános és szervetlen ké
m ia:

Kém iai analízis:

G yógyszerellenőrzés:

A fém ek szerkezete és előállítási mód
jai.

A vízm eghatározás analitikai m ód
szerei.

i

Gyógyszerként használt n itroészterek 
analitikája.

Növény tan: A hazai V inca-fajok elterjedése, ösz-
szehasoniító alaktani és szövettani 
vizsgálata.

Fizika: A dozim etria alapjai.

Biológia: A biológiai ism eretek jelentősége a 
gyógyszerész m indennapi m unkájában.

Szerves kémia:

Funkcionális anatóm ia:

Fém organikus vegyületek kém iája és 
reakcióinak értelm ezése elektronelm é
let i alapon.

* /

A m ellékvesekáreg-horm onok fizioló
giás hatásai és therápiás jelentőségük.

Gyógynövény és drosism eret: Hazai gyógynövények alkalm azása a
népgyógyászatban.

Gyógyszerészi kém ia: Gyógyszerként alkalm azott szénhidro
gének (szénhidrogén-elegyek) és vizs
gálatuk. III. éves gyógyszerészhallga
tók szám ára.

Gyógyszerészeti technológia: 
(receptura)

Gyógyszerészeti technológia 
(galenikumok)

Gyógyászati felü letaktív  anyagok és 
analitikájuk. IV. éves gyógyszerész- 
ha'.ligatck szám ára.

A szolubilizálás jelentősége a recep
turában.

Injekciós oldatok készítése a gyógy
szertárban.

Gyógyszertan: Összefoglalandó a baktérium os fertő
zésekben hatékony kem oterápiás 
gyógyszerek hatástana, különös tekin
te tte l a szulfonam idokra.

Közegészségtan: M ilyen laboratórium i vizsgálatokkal
segítheti a gyógyszerész falun  a körzeti 
orvos m unkáját.
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Idegen nyelv: Aptyecsnoje Gyelo c. folyóirat 1959.
é \ f .  3. számából 3 cikk 'helyes fordí
tása m agyarra.

Részletezve: 3—10. oldalig: Szesztojá-
nyije 1 perszpektyivü .............................
31—38. oldalig: О szosztojányii .......... ..
és 74—78. oldalig: íz isztorü .................
kezdetű cikkek.

Mindhárom fakultás hallgatói részére:

M arxizm us—leninizm us: 1. Nacionalizmus az 1956-os ellenfor
radalom  sajtójában.

2. A ntim ilitarista és szocialista if jú sá
gi mozgalom M agyarországon az I. 
világháború a la tt és u tán  1919-ig.

3. Ifjúság problém ái az illegális kom
m unista irodalom ban 1929—39 között.

4. A biolcgizmus és az orvostudo
mány.

5. A feltételes reflexről szóló pavlovi 
tanítás a m arxista filozófia megvilá
gításában.

6. M arxista ism eretelm élet és diag
nosztika.

7. A „biogenetikai alaptörvény” elem 
zése a  m arxi dialektika alapján.

8. A klasszikus darw inizm us, m int a 
dialektikus m aterializm us egyik elm é
leti forrása.

9. M althus túlnépssedési elm életének 
és az ú.'m althuziánusck eszmei tevé
kenységének b írálata .

Budapest, 1960. április 2.

Dr. Gegesi Kiss Pál sk.
* rektor
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