
A BUDAPESTI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM

TANRENDJE
Az 1961/62. tanév 

első félévére

Kiadja:
A BUDAPESTI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORA





A BUDAPESTI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM

I
T A N R E N D J E

Az 1961/62. tanév 
első félévére

Kiadja:
A BUDAPESTI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORA





- 3 -

A BUDAPESTI ORVOSTUDOMÁNYI EGYDl'iílí

rektora;
Dr. TÖRŐ IMRB

Kossuth-dijas egyetemi tanár, 
a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja,

rektorhelyettes;
Dr. ISSEKUTZ BÉLA 

Kossuth-dijas egyetemi tanár 
a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja,

rektorhelyettest
Dr. RADNÓT MAGDA 
egyetemi tanár,

a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja,
az Általános Orvosi Kar dékánja

Dr. TARJÁN IMRE 
egyetemi tanár,

a fizikai tudományok kandidátusa,

dékánhelyettes;
Dr. GÁBOR GYÖRGY 
egyetemi docens, 

az orvostudományok kandidátusa

a Fogorvosi Kar dékánja;
Dr. BALOGH KÁROLY 
egyetemi tanár 

az orvostudományok doktora,
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dékánhelyettes:
Dr. BOROS SÁNDOR 
egyetemi docens,

a Gyógyszerészi Kar dékánjai
Dr, MQZSONYI SÁNDOR 

egyetemi tanár,
a gyógyszerészeti tudományok kandidátusa,

dékánhelyettesi
Dr. НА1Л1А1 JÁNOS 
egyetemi tanár,

a gyógyszerészeti tudományok kandidátusa.
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A BUDAPESTI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM TANSZÉKEI 
ÉS INTÉZMÉNYEI*
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Központi intézmények és tanszékek*

REKTORI HIVATAL, VIII, Üllői ut 26,
KÖNYVTÁR, VIII. % Üllői ut 26.
ÉGÉSZSÉGVIZSGÁLÓ INTÉZET, VIII, Üllői ut 22.

Vezető* Der. MOLNÁR VILMOS egyetemi docens. 
EGYETEMI GYÓGYSZERTÁR, II,Hőgyes Endre utca 7-9.

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

Tanszékvezető* MÉSZ LÁSZLÓ egyetemi docens. 
IDEGENNYELVI LEKTORÁTUS IX,Hőgyes Endre utca 5.

Tanszékvezető* Dr. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor. 
TESTNEVELÉSI TANSZÉK VIII, Üllői ut 26.

Tanszékvezető* EARKAS PÁL testnevelő tanár
DIÁKOTTHONOK*

I, Naphegy tér 1.
V, Irányi utca 21.

VII, Hársa utca 57/b.
VIII, Üllői ut 22.

IX, Ernő utca 7.
IX, Üllői ut 25.
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Általános Orvosi Kar:

DÉKÁNI HIVATAL, VIII, Üllői ut 26.
ANATÓMIAI INTÉZET, IX, Tűzoltó utca 58.

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

Tanszékvezető: Dr. SZÉKESSY VIIMOSNÉ 
egyetemi tanár

EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZÉSI INTÉZET, IX, Gyáli ut 4.
Tanszékvezető: Dr. SIMONOVITS ISTVÁN 

egyetemi tanár
ÉLETTANI INTÉZET, VIII, Puskin utca 9.

Tanszékvezető: Dr. BÁLINT PÉTER egyetemi 
tanár

GYÓGYSZERTANI INTÉZET, VIII, Üllői ut 26.
Tanszékvezető: ISSEKUTZ BÉLA egyetemi tanár.

IGAZSÁGÜGYI ORVOSTANI INTÉZET, IX, Üllői ut 93.
Tanszékvezető: Dr. ÖKRÖS SÁNDOR egyetemi 

tanár
I. SZ.KÓRBONCTANI ÉS KÍSÉRLETI RÁKKUTATÓ INTÉZET,

VIII., Üllői ut 26.
Tanszékvezető: Dr. BALÓ JÓZSEF egyetemi 

tanár.
II. SZ. KÓRBONCTANI INTÉZET, IX, Üllői ut 93.

Tanszékvezető: Dr. HARANGHY LÁSZLÓ egyete
mi tanár.

KÓRÉLETTANI INTÉZET, IX, Hőgyes Endre utca 7-9.
Tanszékvezető: Dr. SOS JÓZSEF egyetemi 

tanár.
KÖZEGÉSZSÉGTANI INTÉZET, VIII, Mária utca 40.

Tanszékvezető: Dr. MELLY JÓZSEF egyetemi 
tanár.

MIKROBIOLÓGIAI INTÉZET, IX, Hőgyes Endre utca 7-9.
Tanszékvezető: Dr. ALFÖLDY ZOLTÁN egyetemi 

tanár.
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ORVOSI FIZIKAI INTÉZET, VIII, Puskin utca 9.

Tanszékvezető: Dr. TARJÁN IMRE egyetemi tanár. 
ORVOSI VEGYTANI INTÉZET, VIII, Puskin utca 9.

Tanszékvezető: Dr. STRAUB F. BRÚNÓ egyetemi 
tanár.

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

SZÖVETTANI ÉS FEJLŐDÉSTANI INTÉZET, IX, Tűzoltó 
utca 58.
Tanszékvezető: Dr. TÖRŐ IMRE egyetemi tanár.

I. SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA, V-III, Korányi
Sándor utca 2/a.
Tanszékvezető: Dr. RUSZNYÁK ISTVÁN egyetemi 

tanár.
II. SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA, VIII, Szentkirályi

utca 46.
Tanszékvezető: Dr. GÖMÖRI PÁL egyetemi tanár.

III. SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA, VIII, Mező Imre 
ut 15-17.
Tanszékvezető: Dr. GERO SÁNDOR egyetemi 

tanár.
IV. SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA, IX, Nagyvárad tér 1.

Tanszékvezető: Dr. GOTTSEGEN GYÖRGY
egyetemi tanár.

BŐR- ÉS NEMIKCRTANI KLINIKA, VIII, Mária utca 41. 
Tanszékvezető: Dr. FÖLDVÁRI FERENC

egyetemi tanár.
FÜL- ORR- GÉGE KLINIKA, VIII, Szigony utca 36.

Tanszékvezető: Dr. VARGA GYULA egyetemi tanár.
I. SZ. GYERMEKKLINIKA, VIII, Bókay János utca 53.

Tanszékvezető: Dr. GEGESI KISS PÁL egyetemi 
tanár.

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

tanár.
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NEUROLÓGIAI KLINIKA, VIII, Balassa utca 6.

Tanszékvezető: Br. HORÁNYI BÉLA egyetemi 
tanár.

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

II. SZ. NŐI KLINIKA, VIII, Üllői ut 78/a.
Tanszékvezető: Br. ZOLTÁN IMRE egyetemi 

tanár.
ORTHOPAEBIAI KLINIKA, XI, Karolina ut 27.

Tanszékvezető: Br, GLAUBER ANBOR 
egyetemi tanár. ,

PSICHIATRIAI KLINIKA, VIII, Balassa utca 6.
Tanszékvezető: Br. NYÍRÓ GYULA 

egyetemi tanár.
RÖNTGENKLINIKA, VIII, Üllői ut 78/b,

Tanszékvezető: Br. RATKÓCZY NÁNBOR 
egyetemi tanár.

I. SZ. SEBÉSZETI KLINIKA, VIII, Üllői ut 78.
Tanszékvezető: Br. HEBRI ENBRE 

egyetemi tanár.
II. SZ.SEBÉSZETI KLINIKA,VIII.,Baross utca 23-25»

Tanszékvezető: Br. RUBÁNYI PÁL egyetemi
_ tanár ....

III. SS.SEBÉSZETI KLINIKA,IX.,Nagyvárad-tér 1.
.. legbisott tanszékvezető: 7

Dx. STEPANICS JÁNOS--.
IV. SZ.- SEBÉSZETI KLINIKA, XII, Városmajor utca

68.
Tanszékvezető: Br. KUDÁSZ JÓZSEF 

egyetemi tanár.
I. SZ. SZEMKLINIKA, VIII, Illés utca 15.

Tanszékvezető: Br. RADNÓT MAGDA 
egyetemi tanár.

II. SZ. SZEMKLINIKA, VIII, Mária utca 39.
Tanszékvezető: Br. NÓNAY TIBOR 

egyetemi tanár.
520/É
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A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 
dr. M o l n á r  L á s z l ó t  a budapesti Or
vostudományi Egyetem, Fogpótlástani Klinika 
docensét a Budapesti' Orvostudományi Egye
tem Fogpótlástani Klinikájára; dr. V a r g a  
I s  t v á n t. a Fővárosi István-kórház igaz
gató-hely ettes főorvosát a Budapesti Orvostu
dományi Egyetem Gyermekfogászati és Fogszabá
lyozási Klinikájára egyetemi tanárrá kinevez
te.

/Megjelent a Magyar Közlöny 57» számában, 
az I96I. évi augusztus hó 10.-én./
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TÜDŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA» XII, Diósárok 1. 
Tanszékvezető: Dr. KOVÁTS FERENC 

egyetemi tanár.
UROLÓGIAI KLINIKA, VIII, Üllői ut 78/b.

Tanszékvezető: Dr. BABICS ANTAL egyetemi 
tanár.

- 9 -

Fogorvosi Kars

DÉKÁNI HIVATAL, VIII, Üllői ut 26.
FOGPÓTLÁSTANI KLINIKA» VIII, Mikszáth Kálmán tér 5.

Tanszékvezető; Kinevezendő tanár. 
GYERMEKFOGÁSZATI ÉS FOGSZABÁLYOZÁSI KLINIKA

VIII., Mikszáth Kálmáa tér 5» ,
Tanszékvezető: Kinevezendő tanár,

KONZERVÁLÓ FOGÁSZATI KLINIKA, VIII, Mikszáth 
Kálmán tér 5*
Tanszékvezető3 Dr, BOROS SÁNDOR 

egyetemi docens.
SZÁJSEBÉSZETI KLINIKA, VIII, Mária utca 52. 

Tanszékvezető: Dr, BALOGH KÁROLY 
egyetemi tanár.

Gyógyszerészi Kar:
DÉKÁNI HIVATAL, VIII, Üllői ut 26,
GYÓGYNÖVÉNY- ÉS DROGISMERETI INTÉZET,

VIII, Üllői ut 26.
Tanszékvezető: Dr. HALMAI JÁNOS egyetemi 

tanár.
GYÓGYSZERÉSZETI INTÉZET, IX, Hőgyes Endre utca ?0 

Tanszékvezető Dr. MOZSONYI SÁNDOR 
egyetemi tanár.
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GYÓGYSZERÉSZETI KAR SZERVES VEGYTANI INTÉZETE,
IX, Hőgyes Endre utca 7.
Tanszékvezető: Dr, CLAUDER OTTÓ egyetemi 

tanár,
GYÓGYSZERÉSZI KÉMIAI INTÉZET, VIII, Puskin utca 1. 

Tanszékvezető: Dr. VÉGH ANTAL egyetemi tanár.

- 10 -

Félfogadási idő az egyetemen:

Rektor: Szerda 12-13 óráig.
Rektori Hivatal, VIII, Üllői ut 26. Tel.: 134-610..

12-15 óráig; szombaton 11-12 
óráig.

Általános Orvoskari Dékán: hétfő, szerda, pén
tek: 15-16 óráig.

Általános Orvoskari Dékáni Titkárság,
VIII, Üllői ut 26.
Telefon: 331-364.
Szombat kivételével 13-15 óráig.

Általános Orvosk ári Dékáni Hivatal. VIII, Üllői ut. 
26. Telefon 131-063.
Szombat kivételével 12-16 óráig.

Fogorvoskari Dékán: kedd: 14-15 óráig, pénteken: 
12-13 óráig.

Fogorvoskari Dékáni Hivatal, VIII, Üllői ut 26.
Telefon: 141-705« 14-16 óráig; 
szombaton 10-12 óráig.

520/É.



11
Gyógyszerészkari Dékáni kedd, szerda, péntek: 

14-15 óráig.
Gyógyszerészkari Dékáni Hivatal, VIII, Üllői 

ut 26. Telefon: 131-825»
Szombat kivételével 13-15 óráig.

Az 1961/62. tanév beosztása
I. Utóvizsga 1961.aug.28 - szept.9» 

/2 hét/
II. Utóvizsga 1961.szept. 11 - szept. 

23. /2 hét/Beiratkozás 1961. szept. 4 - szept. о
Tanévnyitó ünnepély

у •
1961. szept. 11.

Első előadási nap 1961. szept. 12.
Tanév időtartama I. 1961. szept. 11. - dec.
félév /, 23. /15 hét/
Szünet 1961. dec. 25. - dec.28.
I. félévi vizsga- 1961. dec. 29. - 1962.
időszak jan. 20.
Első utóvizsga 1962. jan. 22. - febr.3.
Második utóvizsga. 1962. febr. 3. - febr.10
Beiratkozás: 1962. jan. 22. - jan.27.
II. félév első elő
adási napja

1962. jan. 29.

II. félév időtartama 1962. jan. 29* - május
12. /15 hét/

II. félév vizsgaidő- szak 1962. máj. 21. - junius
Oktatási szünnapok
52C/É.

nov. 7, márc. 15. ápr.4.
május 1.

52C/É
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А/ ÁLTALÁHOS ORVOSI KAR
1, Általános orvosképzés tanterve és vizsgarendje 

.,_ „ .az 1961/62» tanév: X» félévében _____
I» évfolyam

Tantárgyak: Heti óraszám: Vizsgaforma:
elmélet: gyakorlat: .. - •

Orvosi fizika 2 3 -
Orvosi kémia 4 4 kollokvium
Orvosi biológia 3 2 m
Anatómia 4 4 kollokvium
Filozófia 2 - kollokvium
Orosz nyelv - 2 -
Testnevelés

15
1

16
mm

Latin nyelv heti 1 órában azok számára, akik la
tint a középiskolában nem tanultak.
4 heti nyári kórházi gyakorlat.

II. évfolyam
Tantárgyak: Heti óraszám: Vizsgaforma:

elmélet: gyak orlat: - - - r - ■ - - - *
Élettan 6 4 kollokvium
Biokémia 2 2 —
Anatómia 
Szövet- és

2 4 kollokvium

fejlődéstan 3 3 -
Filozófia 3 » kollokvium
Orosz nyelv* ** 2 -
Testnevelés

15----
1

16
ф

520/S
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Oroszból a II. évfolyam végéig utóvizsga idő
szak előtt köteles a hallgató kollokválni.
4 heti nyári kórházi gyakorlat.

III. évfolyam

elmélet; gyakorlat t
Kórélettan 3 2 kollokvium
Kórbonctan 4 
Mikrobiológia

4 kollokvium
és parazitológia 3 2 -
Belgyógyászati
propedeutika 3 
Általános sebé-

2 kollokvium
szét 3
Politikai gazda-

2 —
ságtan 2 m kollokvium
Idegen nyelv - 2 -

18 14
4 heti nyári kórházi gyakorlat.

520/S.



Tantárgyak:

IV.
Heti

évfolyam

óraszám: Vizsgaforma:
elmélet : gyakorlat:

Gyógyszertan és
méregtan 4 2 kollokvium
Részletes belgyó-
gyászát 5 3 kollokvium
Részletes sebészet 4 1 -

Sebészeti anató-
mia és mütéttan 1 2 -

Szülészet és nő-
gyógyászat 4 1 -
Bőr- és nemibe-
tegségek 2 1 -
Radiológia 2 1 kollokvium
Tudományos szó-
cializmus 2 - kollokvium
Idegen nyelv - 2 -

24 13
A tanév folyamán 3 nap sebészeti és 3 nap szú-
lőszobai inspekció.
4 heti nyári kórházi gyakorlat.

A második idegen nyelvből a IV. évfolyam végé
ig az utóvizsga idószalf előtt köteles a hallga
tó kollokválni.

520/É
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V, évfolyam

Tantárgyak; Heti óraszám; Vizsgaforma;
elmélet;

Közegészségtan
gyakorlat

és járványtan 
Egészségügyi

3 3 —
szervezés 
Részletes bel
gyógyászat /fer
tőző betegségek

2 1

előadásával/ 
Gyermekgyógyászat 
/fertőző betegsé-

5 2 kollokvium

gek előadásával/ 
Elmekórtan A-B

3 2 -
csoportok 
Idegkórtan C-D

3 2 -
csoportok 
Szemészet A-B

3 2
csoportok 
Fül-orr-gégegy <5-

3 2 szigorlat
gyászát
Igazságügyi or-

2 2 kollokvium
vostan
Urológia C-D

2 1 -
csoportok 
Tudományos szó-

1 . 2 kollokvium
cializmus 2

29 19
kollokvium

520/É
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VI» évfolyam

12 hónap /augusztus 16-tól augusztus 15-ig/ 
klinikai-kórházi gyakorlat. Ebből: belgyógyá
szat 3 hónap /2 hét ideggyógyászati ambulancia/, 
sebészet 3 hónap /2 hét fogászat, 2 hét fül-orr- 
gégegyógyászát, 1 hónap traumatológia/, gyer
mekgyógyászat 3 hónap /2 hét fertőző betegségek/, 
szülészet-nőgyógyászat 3 hónap.

A hallgatók kötelesek résztvenni a klinika-kór
ház klinikopathológiai konferenciáin, szekcióin.

Belgyógyászatból: /ideértve a tbc-t és felnőttko
ri fertőző betegségeket is/ 
szigorlat: a gyakorlat utolsó 5 napjában.

Sebészetből: /ideértve a fogászatot, fül-orr-gé- 
gegyógyászatot, urológiát és orthopaediát 

■ is/
szigorlat; a gyakorlat utolsó 5 napjában.

Gyermekgyógyászatból: /ideértve a csecsemő- és 
gyermekkori fertőző betegségeket is/ 
szigorlat: a gyakorlat utolsó 5 napjában.

Szülészet-nőgyógyászátból:
_,... szigorlat: _a gyakorlat utolsó 5 napjában.

Államvizsga

1. Igazságügyi orvostan.
2. Közegészségtan és járványtan.
3. Egészségügyi szervezés.
4. Filozófia.

520/É
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2. Kötelező tantárgyak 

I. évfolyam
Orvosi fizika. Elmélet: heti 2 óra Élettani

Intézet tantermében. Gyakorlat: heti 3 óra. 
Dr. TARJÁN IMRE egyetemi tanár.

Orvosi Kémia. Elmélet: heti 4 óra. Eötvös Lóránd 
Tudományegyetem "Ságvári"-termében. Gyakor
lat: heti 4 óra.

Dr. STRAUB P. BRUNO egyetemi tanár.
Orvosi biológia. Elmélet: heti 3 óra. Szövet- és 

Fejlődéstani Intézet tantermében. Gyakor
lat: heti 2 óra.

Dr. KISZELY GYÖRGY egyetemi docens.
Anatómia. Elmélet: heti 4 óra. Anatómiai Inté

zet tantermében. Gyakorlat: heti 4 óra.
Dr. KISS FERENC egyetemi tanár.

Filozófia. Heti 2 óra. Később meghatározandó
helyen. Szeminárium a tanszék által mega
dott napokon. Szemináriumi héten nincs 
előadás. A és D csoportok szemináriuma az 
előadások idejében.

MESZ LÁSZLÓ egyetemi docens.

Orosz nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó 
helyen.

Dr. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.
TestneveXáa. Heti 1 óra. Később meghatározan

dó helyen.
FARKAS PÁL testnevelő tanár.

520/É
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Latin nyelv. Heti 1 óra. Kizárólag azok számá
ra, akik a középiskolában nem tanultak la
tin nyelvet. Később meghatározandó helyen 
és időben.

Dr, TAKÁCS JAKOS vezető lektor.
II. évfolyam

Élettan. Elmélet: heti 6 óra. Élettani Intézet 
tantermében. Gyakorlat: heti 4 óra,

Dr. BÁLINT PÉTER egyetemi tanár.
Biokémia. Elmélet: heti 2 óra. Élettani Intézet 

tantermében. Gyakorlat: heti 2 óra.
Dr. SZÉKESSÍ VIUíOSNÉ egyetemi tanár.

Anatómia. Elmélet: heti 2 óra. Anatómiai Intézet 
tantermében. Gyakorlat: heti 4 óra.

Dr, KISS FERENC egyetemi tanár.
Szövettan és fejlődéstan. Elmélet: heti 3 óra. 

Szövet- és Fejlődéstani Intézet tantermé
ben. Gyakorlat: heti 3 óra.

Dr, TÖRŐ IMRE egyetemi tanár.

Filozófia. Heti 3 óra. Később meghatározandó
helyen,Szeminárium a Tanszék által megadott 
napokon, a félév folyamán öt alkalommal.

MÉSZ LÁSZLÓ egyetemi docens.

Orosz nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó 
helyen.

Dr. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.
Testnevelés. Heti 1 óra. Később meghatározandó 

helyen,
FARKAS FAL testnevelő tanár

520/E
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III, évfolyam
Kórélettan. Elmélet: heti 3 óra. Kórélettani

Intézet tantermében. Gyakorlat: heti 2 óra. 
Dr. SÓS JÓZSEF egyetemi -tanár.

Mikrobiológia és parazitológia, Elmélet: heti 3 
óra,. Kórélettani Jnázet tantermében. Gya
korlat: heti 2 óra.

Dr. ALFÖLDY ZOLTÁN egyetemi tanár.

Kórbonctan. Elmélet: heti 4 óra. D/3-G csoportok.
I. sz. Kórbonctani és Kisérleti Rákkutató 
Intézet tantermében. Gyakorlat: heti 4 óra.

Dr. BALÓ JÓZSEF egyetemi tanár.
Kórbonctan. Elmélet: heti 4 óra. A-D/2 csoportok.

II. sz. Kórbonctani Intézet tantermében. 
Gyakorlat: heti 4 óra.

Dr. HARANGHY LÁSZLÓ egyetemi tanár.

Általános sebészet. Elmélet: heti 3 óra. A-E 
csoportok. I. sz. Sebészeti Klinika tan
termében. Gyakorlat: heti 2 óra.

Dr. HEDRI ENDRE egyetemi tanár.

Általános sebészet. Elmélet: heti 3 óra. F-G
csoportok. IV. sz. Sebészeti Klinika tan
termében. Gyakorlat: heti 2 óra.

Dr. KUDÁSZ JÓZSEF egyetemi tanár.
Belgyógyászati propedeutika. Elmélet: heti 3 óra. 

А-G. csoportok II. sz. Belgyógyászati Kli
nika tantermében. Gyakorlat: heti 2 óra.

Dr. GÖMÖRI PÁL egyetemi tanár.

520/É
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Politikai gazdaságtan» Heti 2 óra. Később meghatá-
___ rozandó. bolyén». Szeminárium a tanszék által

megadott napokon. C és P csoportok szeminá
riuma az előadás idejében*

MÉSZ LÁSZLÓ egyetemi docens*

Idegen nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó 
..helyen.

Br. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.

IV. évfolyam

Gyógyszertan és méréstan* Elmélet: heti 4 óra. 
Gyógyszertani Intézet tantermében. Gyakor
lat: heti 2 óra.

Br. ISSEKUTZ BÉLA egyetemi tanár.

Részletes belgyógyászat /a felnőttkori fertőző 
. . betegségek.előadásával/. Elmélet; heti 5

óra. III. sz. Belgyógyászati Klinika tanter
mében. Gyakorlat: heti 3 óra.

Dr. GERŐ SÁNDOR egyetemi tanár.

Részletes sebészet. Elmélet: heti 4 óra. A-D/2 
csoportok. III. sz. Sebészeti Klinika 
tantermében. Gyakorlat: heti 1 óra.

Dr. RUBÁNYI PÁL egyetemi tanár.4
N

Részletes sebészet. Elmélet: heti 4 óra.
P/3*-6.csoportok. II. sz. Sebészeti Kli
nika tantermében. Gyakorlat: heti 1 óra.

Dr. STEPANICS JÁNOS egyetemi docens.
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Sebészeti anatómia éa mütéttan. Elmélet: heti
.... 1-óra..Szöyetr- és.Pejlődéstani Intézet

tantermében. Gyakorlat: heti 2 óra.
Dr. NAGY DÉNES egyetemi tanár.

Szülészet és nőgyógyászat. Elmélet; heti 4- óra.
.. A-D. csoportok. I, sz. Női Klinika tanter

mében. Gyakorlat: heti 1 óra.
Dr. HORN BÉLA.egyetemi tanár.

Szülészet és nőgyógyászat. Elmélet: heti 4 óra.
...E-G._csoportok. II* SZ. Női Klinika tan

termében. Gyakorlat: heti 1 óra.
Dr. ZOLTÁN IHRE egyetemi tanár.и i

Bőrgyógyászat és nemibetegségek. Elmélet: heti 
..S óra. II. sz..Szemklinika.tantérmében. 
Gyakorlat: heti 1 óra.

Dr. FÖLDVÁRI FERENC egyetemi tanár.
Radiológia. Elmélet: heti 2 óra. Urológiai Kli

nika tantermében. Gyakorlat: heti 1 óra.
Dr. RATKÓCZY NÁNDOR egyetemi tanár.

Tudományos szocializmus. Heti 2 óra. Később meg 
határozandó helyen. Szeminárium a tanszék 
által megadott napokon. Szemináriumi héten 
nincs előadás. A-E és F/l. csoportok szemi 
náriuma az előadás idejében.

MÉSZ LÁSZLÓ egyetemi docens.
Idegen nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó 

helyen.
Dr. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.

520/É



- 22 -

V. évfolyam

Közegészségtan és .járványtan. Elmélet: heti 3 
óra. II. sz. Szemklinika tantermében. 
Gyakorlat: heti 3 óra.

Dr. MEL1Y JCZS3F egyetemi tanár.
. /A Budapest Fővárosi KÖJÁL előadói is részt 
vesznek az előadások megtartáséban./

Egészségügyi szervezés. Elmélet: heti 2 óra. 
Később meghatározandó helyen. Gyakorlat: 
heti 1 óra, a tanszék által megadott hete
ken.

Dr. SIMOKOVITS ISTVÁN egyetemi tanár.
Részletes belgyógyászat /a felnőttkori fertőző 

betegségek előadásával/. Elmélet: heti 5 
óra. A-B-C csoportok. I. sz. Belgyógyásza
ti Klinika tantermében. Gyakorist: heti 2 
óra.

Dr. RUSZNYÁK ISTV.íN egyetemi tanár.
Részletes belgyógyászat /a felnőttkori fertőző 

betegségek előadasaval/. Elmelet: heti 3 
óra. D csoportok. IV. sz. Belgyógyászati 
Klinika tantermében. Gyakorlat heti 2 óra.

Dr. GOTTSEGEN GYÖRGY egyetemi tanár.
Gyermekgyógyászát /a gyermekkori fertőző beteg

ségek előadásával/. Elmélet: heti 3 óra, 
A-В. csoportok. I. sz. Gyermekklinika tan
termében. Gyakorlat: heti 2 óra.

•Dr. GEG53I KISS Р/L egyetemi tanár.



- 23
Gyermekgyógyászat /a gyermekkori fertőző be

tegségek előadásával/. Elmélet: heti 3 óra. 
C-D. csoportok. II. sz. Gyermekklinika tan
termében. Gyakorlat: heti 2 óra.

Dr. PETÉNYI GÉZA egyetemi tanár.
Elmekórtan. Elmélet: heti 3 óra. A-В. csoportok. 
 ̂ Psychiátriai Klinika tantermében. Gyakor

lat: heti 2 óra.
Dr. NYÍRÓ GYULA egyetemi tanár.

Idegkórtan. Elmélet: heti 3 óra. C-D. csoportok. 
Neurológiai Klinika tantermében. Gyakorlat: 
heti 2 óra.

Dr. HGRÁNYI BÉLA egyetemi tanár.
Szemészet♦ Elmélet: heti 3 óra. A Csoportok. I. 

sz. Szemklinika tantermében. Gyakorlat: he
ti 2 óra.

Dr. RADNGT MAGDA egyetemi tanár.
Szemészet * Elmélet: heti 3 óra. B* csoportok.

II. sz. Szemklinika tantermében. Gyakorlat: 
heti 2 óra.

Dr. NGNAY TIBOR egyetemi tanár.
Fül-orr-rgégegyógyászat. Elmélet: heti 2 óra. 

Fül-orr-gógeklmika tantermében. Gyakor
lat: heti 2 óra.

Dr. VARGA GYULA egyetemi tanár.
Urológia. Elmélet: heti 1 óra. C-D. csoportok. 

Urológiai Klinika tantermében. Gyakorlat: 
heti 2 óra.

Dr. BASICS ANTAL egyetemi tanár.
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Igazságügyi orvostan. Elmélet: heti 2 óra. Igaz
ságügyi Orvostani Intézet tantermében. Gya
korlat: heti 1 óra.

Dr. ÖKRÖS SÁNDOR egyetemi tanár.
Tudományos szocializmus. Heti 2 óra. Később megha

tározandó helyen. Szeminárium a Tanszék ál
tal megadott napokon. D csoportok szeminá
riuma az előadás idejében. Szemináriumi hé
ten nincs előadás.

MÉSZ LÁSZLÓ egyetemi docens.
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3. Orvosetikai előadások
Az előadások az I. éves orvostanhallgatók részé
re kötelezőek, a többi évfolyam hallgatói részé
re az előadások hallgatása ajánlatos.
Az előadások helye: Urológiai Klinika tanterme, 
VIII. Üllői ut 78.
Az egyetemi hallgatók jogai és kötelességei. Az 

előadás i'cleje: 19617 szemptember 157 17-18 
óráig.

Dr. TARJÁN IMRE egyetemi tanár.
Az orvos és a társadalom. Az előadás ideje: 1961. 

szeptember 29. 17-18 óráig.
Dr. ZOLTÁN IMRE egyetemi tanár.

Az orvosi hivatás etikája. Az előadás ideje: 1961. 
október 13. 17-18 óráig.

MÉSZ LÁSZLÓ egyetemi docens.
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Az orvosi hivatás pszichológiája. Az előadás 

ideje: 1961. október 27. 17-18 óráig.
Dr. HÓRÁNYI BÉLA egyetemi tanár.

Az orvosi egyéniség kialakításának feltételeid 
Az előadás ideje: 1961. november 10. 17-18 
óráig.

Dr. BABICS ANTAL egyetemi tanár.
Az állami, politikai és társadalmi szervek
szerepe az egyetemi ifjúság nevelésében. Az 

előadás ideje: 1961. november 24. 17-18 
óráig.

Dr. SOMOGYI ENDRE egyetemi docens.
Magyar forradalmár orvosok. Az előadás ideje: 

1961. december 8. 17-18 óráig.
Dr. GORTVAY GYÖRGY igazgató.

520/É
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4. RÉSZLETES TANREND 
/Kötelező tantárgyak/

I. évfolyam

HÉTFŐ:
"A" csoportok: 8.00- 9.40: testnevelés

10.10-11.45: kémia
12.15-13.50: anatómia

"B" csoportok: 8.00- 9.40: biológia gyak.
10.10-11,45: kémia

/
12.15-13.50: anatómia
15*00-18.20: kémia gyak.

"C” csoportok: 8.00- 9.40: orosz nyelv
10.10-11.45: kémia
12.15-13.50: anatómia
15.00-17.30: fizika gyak.

"D" csoportok: 8.15- 9.50: fizika
10.10-11.45: kémia
12.15-14.00: biológia gyak.

"E" csoportok: 8.15- 9.50: fizika
10-10-11.45: kémia
12.15-14.00: anatómia gyak.
15.00-16.40: biológia gyak.

при csoportok: 8.15- 9.50: fizika
10.10-11.45: kémia
12.15-14.00: anatómia gyak.
15.00-16.40: marxizmus szem

520/É.
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KEDD:

"A" csoportok: 

"В" csoportok:

"C" csoportok;

"D" csoportok: 

"2" csoportok: 

"F" csoportok:

SZERDA:
"A" csoportok:

"B" csoportok:

"C" csoportok:

8.00- 9.35: 
1C.C0-11.4G:
11.50- 13.35:
e.00- 9.35:
10.00- 11.40:
12.00- 13.45:

8.00- 9.35:
1 0.00- 11.4C:
11.50- 13.35:
8.00- 11.20:
11.50- 13.35:
8.00- 10.30:
11.25-14.45:
8.00- 9.40:
10.00- 11.40:
12.05-14.35:

8.15- 9.50:
10.10- 11.45:
15.00- 17.30:

8.15- 9.5C :
10.10- 11.45:
12.00- 14.30:

8.15- 9.50:
10.10- 11.45-
14.00- 17.8C :

520/ .

marxizmus 
biológia gyak. 
anatómia gyak.

marxizmus 
anatómia gyak. 
testnevelés

marxizmus 
anatómia gyak. 
biológia gyak.

kémia gyak. 
anatómia gyak.

fizika gyak. 
kémia gyak.

biológia gyak. 
anatómia gyak. 
fizika gyak.

fizika
kémia
fizika gyak.

fizika
kémia
fizika gyak.

fizika
к в ni. 3.
kémia ~ vak.
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"D" csoportok: 8.05- 9.40: marxizmus

10.10-11.45; kémia
12.15-13.50: anatómia
15.00-16.40: orosz nyelv

"E" csoportok: 8.05- 9.40: marxizmus
10.10-11.45: kémia
12.15-13.50: anatómia
15.00-16.40: marxizmus szem.

при csoportok: 8.05- 9.40: marxizmus
10.10-11.45: kémia
12.15-13.50: anatómia

CSÜTÖRTÖKs
"A" csoportok: 8.40- 9.50: biológia

10.15-11.50: anatómia
12.00-13.40: anatómia gyak.
15.00-18.20: kémia gyak.

"B" csoportok: 8.40- 9.505 biológia
10.15-11.50: anatómia ̂
12.00-13.40: anatómia gyak.
15.00-16.40: marxizmus szem.

"C" csoportok: 8.40- 9.50: biológia
10.15-11.50: anatómia
12.00-13.40: anatómia gyak.

”B" csoportok: 8.40- 9.50: biológia
10.05-11.45: anatómia gyak.' 12.10-14.40: fizika gyak.

"E" csoportok: 8.00- 9.405 testnevelés
10.05-11.45: anatómia gyak.
12.00-13.10: biológia

при csoportok: 8.10-11.305 kémia gyak.
12.00-13.10: biológia
14.15-16.00: orosz nyelv

520/É.
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PENTEK;
"Alcsoportok: 11.15-13.00: 
. . . 13.15-14.25:
"В" csoportok: 11.15-13.00: 
. . . 13.15-14.25:
"C" csoportok: 11.15-13.00: 
. . . 13.15-14.25:

15.30-17.10:

orosz nyelv 
biológia
orosz nyelv 
biológia
testnevelés 
biológia 
marxizmus szem.

"D" csoportok: ö.45-10.30: 
- . 11.00-12.35:

13.15-14.25:
"E" csoportok: 8.30- 9.40: 

. 11.00-12.35;
13.05-14.45:

testnevelés
anatómia
biológia
biológia 
anatómia 
orosz nyelv

"F" csoportok: 8.30- 9*40:
11.00- 12.35:
13.00- 14.40:

biológia
anatómia
testnevelés

Testnevelés 2 hetenként.
Marxizmus szeminárium a tanszék által megadott 
napokon.
Szemináriumi héten nincs előadás.
"A" és "D" csoportok szemináriuma az előadások 
idején.
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II. évfolyam

HÉTFŐ:ff Д ff csoportok: 8.00- 9.35: marxizmus
10.00-11.35: élettan

/ 12.05-13.15: szövettan
14.15-16.4-5: marxizmus szem

"B/l" csoport: 8.00- 9.35: marxizmus
10.00-11.35: élettan
12.05-13.15: szövettan

* 14.15-16.45: marxizmus szem
" B/2 " és
"B/3>" csoport: 8.00- 9.35: marxizmus

10.00-11.35: élettan
12.05-13.15: szövettan

"C" csoportok: 8.00- 9.35: marxizmus
10.00-11.35: élettan
12.05-13.15: szövettan

" D" csoportok: 8.00- 9.35: marxizmus
10.00-11.35: élettan
12.05-13.15: szövettan
14.15-17.35: élettan gyak.

f» :?t? csoportok: 8.20- 9.30: szövettan
10.00-11.35: élettan
12.00-13.45: testnevelés

**p” csoportok: 8.20- 9.3C: szövettan
9.45-11.25: testnevelés
11.50-13.25: élettan

"G" csoportok: 8.20- 9.30: szövettan
9.45-11.25: orosz nyelv
11.50-13.25: élettan
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"A"

«В"

"С"

" D"

"Е"

при

"G"

SZERDA
"А"

csoportok:

csoportok:

csoportok:

csoportok:

8.00- 9.35:
9.50- 11,30:
12.00-13.10:

8.00- 9.35:
9.50- 11.30:
12.00- 13.10:

8.00- 9.35:
9.50- 11.30:
12.00- 13.10:
8.00- 9.35:
9.50- 11.30:
12.00-13.10:

biokémia
testnevelés
szövettan
biokémia
testnevelés
szövettan
biokémia 
orosz nyelv 
szövettan
biokémia 
orosz nyelv 
szövettan

csoportok:

csoportok:

csoportok:

8.10- 9.20:
9.25- 11.00: 
11.25-14.4-5:
8.10- 9.20:
9.25- 11.00:
11.15-13.00:
8.10- 9.20:
9.25- 11.00: 
11.15-13.00:

szövettan 
anatómia 
élettan gyak.

szövettan, 
anatómia 
anatómia gyak.

szövettan 
anatómia 
anatómia gyak.

csoportok: 8.00- 9.45: anatómia gyak. 
10.00-11.35: anatómia 
13.40-17.00: élettan gyak.
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"B/2" és 
"В/З“ csoport:

"В/l" csoport: 8.00- 9.45s
10.00- 11.35:
12.05- 13.50:

8.00- 9.45s
10.00- 11.35:
12.05- 13.50:
14.50-17.20:

"C" csoportok: 8.00- 9*45:
10.00- 11.35:
11.50-14.20:

"D" csoportok: 8.00- 9.45:
10.00- 11.35:
12.15- 14.00:
15.00- 17.30:

"E" csoportok: 8.00- 9.45:
10.10- 11.45:
12.15- 14.00:
14.15- 16.00:

"F" csoportok: 8.00- 9.45:
10.10- 11.45:
12.15- 14.00:

"G" csoportok: 8,10- 9.55:
10.10- 11.45:
12.00- 14.30:

CSÜTÖRTÖK:
"A" csoportok: 8.00- 9.40:

10.10-11.45:
12.00-13.40:
14.45-17.15:

anatómia gyak. 
anatómia 
biokémia gyak.
anatómia gyak. 
anatómia . 
biokémia gyak. 
marxizmus szem.
anatómia gyak. 
anatómia 
szövettan gyak.

testnevelés 
anatómia 
anatómia gyak. 
marxizmus szem.

orosz nyelv, 
biokémia 
anatómia gyak. 
biokémia gyak.

orosz nyelv 
biokémia 
anatómia gyak.

biokémia gyak. 
biokémia 
marxizmus szem.

biokémia gyak, 
élettan 
orosz nyelv 
szövettan gyak.
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„ " В” csoportok: 10.10-11.4-5: élettan

12.00-13.4-0: orosz nyelv
14.40-18.00: élettan gyak.

"С" csoportok: 8.00- 9.40: anatómia gyak.
10.10-11.45: élettan
12.15-14.00: testnevelés •
15.00-16.45: biokémia gyak.

"D" csoportok: 8.00- 9.40: ánatómia gyak.< 10.10-11.45: élettan
12.15-14.00: biokémia gyak.

"E/l" csoport: 8.05- 9.40: marxizmus
10.10-11.45: élettan
12.Ю-14.40: szövettan gyak
15.40-18.10: marxizmus szem

"E/2 " és
"E/3" csoport: 8.05- 9.40: marxizmus

10.10-11.45: élettan
12.10-14.40: szövettan gyak

при csoportok: 8.05- 9.40: marxizmus
10.00-11.40: biokémia gyak.
12.0C-13.35: élettan
14.40-17.10: marxizmus szem

"G" csoportok: 8.05- 9.40: marxizmus
9.50-11.30: testnevelés
12.00-13.35: élettan
17.20-19.50: szövettan gyak

PÉNTEK:
tt д и csoportok: 9.10-10.45: élettan

11.15-13.00: anatómia jgyak.
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"В" csoportok: 9*10-10.45:
11.15-13.00:
14.00-16.30:

élettan 
anatómia gyak. 
szövettan gyak.

"C" csoportok: 9.10-10.45: élettan
11.25-14.45: élettan gyak.
15.45-18.15: marxizmus szem.

"D" csoportok: 9.10-10.45: élettan
11.15- 13-.45: szövettan gyak.

"E/l" csoport: 9.10-10.45: élettan
11.15- 13.00: anatómia gyak.

”E/2" és
wE/3" csoport: 9.10-10.45: élettan

11.15- 13.00: anatómia gyak.
14.00-16.30: marxizmus szem.

"F" csoportok: 8.00-11.20: élettan gyak.
11.30- 13.05: élettan
16.35-19.05; szövettan gyak.

"G" csoportok: 9.15-11.00: anatómia gyak.
11.30- 13.05: élettan
15.00-18.20: élettan gyak.

Testnevelés 2 hetenként.
Marxizmus szeminárium a tanszék által megadott 
napokon, a félév folyamán öt alkalommal.

III. évfolyam
HÉTFŐ:

"A" csoportok: 8.00- 9.35: kórélettan
9*45-11.25: kórélettan gyak.
11.50-13.30: sebészet gyak.
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"С" csoportok: 

"D/l" csoport:

" D/2" csoport:

"D/3" csoport: 

"E" csoportok: 

"P" csoportok: 

"G" csoportok:

"В" csoportok: 8.СО- 9.35:
9.45-11.25:
11.40-13.20:
14.20-16.00:

8.00- 9.35:
10.00- 13.20:

8.00- 9.35:
10.00- 13.20:
15.00-16.40:
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8.00- 9.35:
10.00- 11.40:
12.00- 13.40:
15.00- 16.40:

9.55- 11.05:
11.20- 12.55:
15.00- 16.40:

9.55- 11.05:
11.20- 12.55:
14.00- 16.40:
8.00- 9.40:
9.55- 11.05:
11.20- 12.55:
8.00- 9.40:
9.55- 11.05:
11.20- 12.55:
14.20- 16.00:

kórélettan 
orosz nyelv 
kórélettan gyak. 
belgyógyászat srak.

kórélettan 
kórbonctan gyak.

kórélettan 
kórbonctan gyak. 
kórélettan gyak.

kórélettan 
belgyógyászat gyak. 
sebészet gyak. 
kórélettan gyak.
belgyógyászat 
mikrobiológia 
kórélettan gyak.

belgyógyászat 
mikrobiológia 
marxizmus szem.ч
idegen nyelv
belgyógyászat
mikrobiológia

kórélettan gyak. 
belgyógyászat 
mikrobiológia 
belgyógyászat gyak.

520/É



KEDD
"A" csoportok:

"В” csoportok!

"C" csoportok:

"D/l" csoport:

"D/2" csoport:

"D/3." csoport:

"E" csoportok:

"P" csoportok:

- 36 - N
8.00- 9*10: sebészet 
9.25-11.00: kórbonctan 
11.10-14.30: kórbonctan gyak.
8.00- 9.10: sebészet 
9.25-11.00: kórbonctan 
11.20-13.00: sebészet gyak.
8.00- 9.10: sebészet 
9.25-11.00: kórbonctan 
11.20-13.00: kórélettan gyak._
8.00- 9.10: sebészet 
9.25-11.00: kórbonctan 
11.20-13.00: belgyógyászat gyak.
8.00- 9*10: sebészet 
9.25-11.00: kórbonctan 
11.10-14.30: kórbonctan gyak.
8.00- 9.10: 
9.20-11.00: 
11.15-12.50: 
13.00-14.40:

sebészet 
idegen nyelv 
kórbonctan 
kórbonctan gyak.

8.00- 9.10: 
9.25-11.05: 
11.15-12.50: 
13.00-14 Л0:

sebészet
mikrobiológia gyak. 
kórbonctan 
idegen nyelv

9.15-11.00: kórbonctan gyak. 
11.15-12.50: kórbonctan 
13.50-15.30: mikrobiológia gyak.
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"G" csoportok
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s 9.15-11.00: kórbonctan gyak. 
11.15-12.50: kórbonctan 
13.00-14.40: Idegen nyelv

SZERDA:
"A" csoportok: 8.00- 8.45:

9.00- 10.35:
10.50- 11.35:
11.50- 13.00: 
14.20-16.00:

kórélettan 
marxizmus 
mikrobiológia 
belgyógyászat 
marxizmus szem.

"В/l" csoport:

"B/2" és 
"B/3" csoport:

8.00- 8.45:
9.00- 10.35:
10.50- 11.35:
11.50- 13.00: 
14.20-16.00:

kórélettan 
marxizmus 
mikrobiológia 
belgyógyászat 
marxizmus szem.

8.00- 8.45:
9.00- 10.35:
10.50- 11.35:
11.50- 13.00:

kórélettan
marxizmus
mikrobiológia
belgyógyászat

"C" csoportok:

"D/l" és 
"D/2" csoport:

8.00- 8.45:
9.00- 10.35:
10.50- 11.35:
11.50- 13.00:
14.20-16.00:

kórélettan 
marxizmus 
mikrobiológia 
belgyógyászat 
belgyógyászat gyak.

8.00- 8.45:
9.00- 10.35:
10.50- 11.35:
11.50- 13.00:

kórélettan 
marxizmus 
mikrobiológia 
belgyógyászát
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"D/3" csoport;

"П" csoportok;

csoportok;

"0" csoportok:

CSÜTÖRTÖK;
"A" csoportok:

•4
"B/l" csoport:

"B/2" csoport:

lO-OO-llolO: belgyógyászat 
11.40-13.15: kórélettan 
14.2^-16.00: belgyógyászat gyak
8.10- 9.50: 
10.00-11.10: 
11.40-13.15: 
14.20-16.00:

kórbonctan gyak. 
belgyógyászat 
kórélettan 
kórélettan gyak.

8.00- 9.4-0: 
10.00-11.10: 
11.40-13.15: 
15.00-16.30:

kórélettan gyak. 
belgyógyászat 
kórélettan 
sebészet

8.10- 9.50: 
10.00-11.10: 
11.40-13.15: 
15.00-16.30:

kórbonctan gyak. 
belgyógyászat 
kórélettan 
sebészet

8.00- 9.10: 
9.20-10.55: 
11.10-12.55: 
14.20-16.00:

sebészet 
kórbonctan 
mikrobiológia gyak 
belgyógyászat

8.C0- 9.10: sebészet 
9.20-10.55: kórbonctan 
11.05-14.25: kórbonctan gyak.
8.00- 9.10: 
9.20-10.55: 
11.05-14.25: 
15.30-17.10:

sebészet 
kórbonctan 
kórbon&tan gyak. 
marxizmus szem.
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"B/3" csoport: 8.00- 9.Ю: sebészet
9.20-10.55: kórbonctan 

11.05-14.25: kórbonctan gyak
"C" csoportok:

"D/l" és 
”D/2" csoport:

"D/3" csoport:

г .

"E" csoportok: 

"F" csoportok:

"G" csoportok:

8.00- 9.10: sebészet 
9.20-10.55: kórbonctan 
11.10-12.55: sebészet gyak.

8.00- 9.10: 
9.20-10.55: 
11.10-12.55: 
15.45-17.25:

sebészet 
kórbonctan 
sebészet gyak. 
mikrobiológia gyak

8.00- 9.10:
9.30-10.15:
10.20- 11.05:
11.20- 12.55: 
13.05-14.45: 
15.45-17.25:

sebészet 
kórélettan 
mikrobiológia 
marxizmus 
kórbonctan gyak. 
mikrobiológia gyak

8.00- 9.10:
9.30-10.15:
10.20- 11.05:
11.20- 12.55:

sebészet
kórélettan
mikrobiológia
marxizmus

8.00- 8.50:
9.30-10.15:
10.20- 11.05:
11.20- 12.55:
14.20- 16.00:

sebészet 
kórélettan 
mikrobiológia 
marxizmus 
belgyógyászat gyak

8.00- 8.50:
9.30-10.15:
10.20- 11.05:
11.20- 12,55: 
13.05-14.45: 
15.45-17.25:

sebészet
kórélettan
mikrobiológia
marxizmus
mikrobiológia gyak 
marxizmus szem.

520/E
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^PÉNTEK:
MA" csoportok;

"В/l" es 
"B/2" csoport:

10.t>0-11.10: belgyógyászat 
1Í.25-13.00: mikrobiológia
14.00-15.40; idegen nyelv

8.00- 9.45: mikrobiológiai 
gyak.

10.00-11.10: belgyógyászat
11.25-13.00: mikrobiológia

"B/3" csoport: 8.00- 9.45:
10.00-11.10:
11.25-13.00:
14.00-15.40:

mikrobiológia
gyak.
belgyógyászat 
mikrobiológia 
marxizmus szem.

"C" csoportok:

"D/l" és 
"D/2" csoport:

8.00- 9.45: 
10.00-11.10: 
11.25-13.00: 
14.00-15.40:

idegen nyelv 
belgyógyászat 
mikrobiológia 
mikrobiológia gyak

8.00- 9.45: 
10.00-11.10: 
11.25-13.00: 
14.00-15.40!

idegen nyelv 
belgyógyászat 
mikrobiológia 
marxizmus szem.

"D/3" csoport: 10.30-12.05: kórbonctan
12.20-14.00: sebészet gyak.
14.00-15.40: marxizmus szem.

"E" csoportok: 8.40-10.20:
10.30-12.05:
12.20-14.00:
15.00-16.40:

kórbonctan gyak. - 
kórbonctan 
sebészet gyak. 
belgyógyászat gyak
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"F" csoportok: 8.4-0-10.20 kórbonctan gyak.
10.30- 12.05: kórbonctan
12.5Ő-14-.30: sebészet gyak.

4 _
"G" csoportok: 8.00- 9*4-0: sebészet gyak.

10.30- 12.05: kórbonctan
A-B-C-D és E csoportok: I.sz. Sebészeti Klnika. 
F és G csoportok: IV. sz. Sebészeti Klinika

A-B-C-D/l és D/2 csoportok: II. sz. Kórbonctani 
Intézet.
D/3-E-F és G csoportok: I. sz. Kórbonctani In
tését.

Belgyógyászat: II. sz. Belgyógyászati Klinika
Marxizmus szeminárium a tanszék által megadott 
napokon. E és F csoportok szemináriuma az elő
adás idejében.

IV. évfolyam
HÉTFŐ:

"A/15 és 
"A/2" csoport: 8.10- 9.00: 

9.20-10.30: 
10.50-11.35: 
12.00-13.35: 
14-. 4-0-17.10:

szülészet gyak. 
gyógyszertan 
radiológia 
belgyógyászat 
belgyógyászat gyak.

"A/3" csoport:

520/É.

8.10- 9.00:
9.20-10.30:
10.50-11.35:
12.00-13.35:

szülészet gyak. 
gyógyszertan 
radiológia 
belgyógyászat
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"В" csoportok:

"С" csoportok:

"D" csoportok:

"В" csoportok:

"F/r'és 
"F/2" csoport:

"F/3" csoport:

8.10- 9.0C: 
9.20-10.30: 
10.50-11.35: 
12.00-13.35: 
14.40-17.10:

szülészet gyak. 
gyógyszertan 
radiológia 
belgyógyászat 
belgyógyászat gyak.

8.10- 9о00:
9.20-10.30:
10.50-11.35:
12.00-13.35:
14.45-16.30:

szülészet gyak. 
gyógyszertan 
radiológia 
belgyógyászat 
gyógyszertan gyak.

8.10- 9.00: 
9.20-10.30: 
10.50-11.35: 
12.00-13.35: 
14.45-16.30:

szülészet gyak. 
gyógyszertan 
radiológia 
belgyógyászat 
marxizmus szem.

8.10- 9.00: 
9.20-10.30; 
10.50-11.35:
11.55- 12.45:
12.55- 14.35;

szülészet gyak. 
gyógyszertan 
radiológia 
bőrgyógyászat gyak. 
idegen nyelv

8.10- 9.00: 
9.20-10.30: 
10.50-11.35: 
11.55-12.45: 
13.05-14.45: 
15.45-17.30:

szülészet gyak. 
gyógyszertan 
radiológia 
sebészet gyak. 
gyógyszertan gyak. 
marxizmus szem ./csak F.

8.10- 9.00: 
9.20-10.30: 

10.50-11.35: 
11.55-12.45: 
13.05-14.45:

szülészet gyak. 
gyógyszertan 
radiológia 
sebészet gyak. 
gyógyszertan gyak.
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"G" csoportok-

KEDD:
"Л" csoportok:

"B" csoportok:

"0" csoportok:

"D/l" és 
"Г/Й ' csoport:

"D/3" csoport:

520/E.
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8.10- 9.00:
9.20-10.30:
10.50- 11.35:
11.50- 12.40: 
12.55-14.35:

szülészet gyak. 
gyógyszertan 
radiológia 
radiológia gyak. 
idegen nyelv

0.00- 9.35: 
10.00-10.45: 
11.10-12.00: 
12.10-13.05: 
13.20-14.10:

sebészet 
belgyógyászat 
sebészet gyak. 
gyógyszertan 
radiológia gyak.

0.00- 9.35: 
10.00-10.45: 
11.10-12.00: 
12.10-13.05: 
14.05-15.50:

sebészet 
belgyógyászat 
bőrgyógyászat gyak 
gyógyszertan 
gyógyszertan gyak.

0.00- 9.35: 
10.00-10.45: 
11.10-12.00: 
12.10-13.05: 
15.15-16.55:

sebészet 
belgyógyászat 
bőrgyógyászat gyak 
gyógyszertan 
sebészeti niütéttan 
gyak.

0.00- 9.35: 
10.00-10.45: 
11.10-12.00: 
12.10-13.05: 
13.30-14.20:

sebészet 
belgyógyászat 
radiológia gyak. 
gyógyszertan 
sebészet gyak.

0.00- 9.35:
10.00- 10.45: 
11.1C-12.00:
i2.lO-i3.O5:
14.00- 15.40:

sebészet 
belgyógyászat 
radiológia gyak. 
gyógyszertan 
idegen nyelv
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"E"

«у»

"G"

SZERDA
"A"

"B"

/

csoportok: 8.00- 9.35:
9.55-10.40: 

11.05-11.50: 
12.10-13.05: 
13.25-14.15:

sebészet
sebészeti mütéttan 
belgyógyászat 
gyógyszertan 
sebészet gyak.

csoportok: 8.00- 9.35: 
9.55-10.40: 

11.05-11.50: 
12.10-13.05: 
13.15-14.05:

sebészet
sebészeti mütéttan 
belgyógyászat 
gyógyszertan 
bőrgyógyászat gyak.

csoportok: 8.00- 9.35: 
9.55-10.40:

11.10- 13.05:
12.10- 13.05: 
13.15-14.05:

sebészet
sebészeti mütéttan 
belgyógyászat 
gyógyszertan 
bőrgyógyászat gyak.

csoportok: 8.00- 9.35: 
9.55-10.40:
10.55- 11.45: 
12.00-12.45:
12.55- 14.30:15.30-17.10:

szülészet
sebészeti mütéttan 
bőrgyógyászat gyak. 
radiológia 
marxizmus 
idegen nyelv

csoportok: 8.00- 9.35: 
9.55-10.40:
10.55- 11.45: 
12.00-12.45:
12.55- 14.30: 
15.30-17.10:

szülészet
sebészeti mütéttan 
radiológia gyak. 
radiológia 
marxizmus 
marxizmus szem.

520/E



"C/l" csoport:

"C/2" és 
"С/З" csoport:

"D" csoportok:

"E" csoportok:

"F/l" csoport:

"F/2" és 
"F/3" csoport:

>45  -

8.00- 9.35:
9.55- 10.40:
12.00- 12.45:
12.55- 14.30:
15.30- 17.Ю:
8.00- 9.35:
9.55- 10.40:
12.00- 12.45:
12.55- 14.30:

8.00- 9.35:
9.55- 10.40:
10.55- 11.45:
12.00- 12.45:
12.55- 14.30:
15.30- 17.10:

8.00- 9.35:
10.00- 11.35:
12.00- 12.45:
13.00- 14.40:

8.00- 9.35:
10.00- 11.35:
12.00- 12.45:
12.55- 13.45:
8.00- 9.35:
10.00- 11.35:
12.00- 12.45:
12.55- 13.45: 
14.45-17.15:

szülészet 
sebészeti műtétté 
radiológia 
marxizmus 
marxizmus szem.
szülészet
sebészeti mütéttan
radiológia
marxizmus
szülészet
sebészeti mütéttan 
bőrgyógyászat gyak. 
radiológia 
marxizmus 
sebészeti mütét-tan 
gyak.

szülészet 
belgyógyászat 
radiológia 
sebészeti-mütéttan 
gyak.

szülészet 
belgyógyászat 
radiológia *
radiológia gyak.
szülészet 
belgyógyászat 
radiológia 
radiológia gyak. 
belgyógyászat gyak.
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"G" csoportok:

CSÜTÖRTÖK;
"A/l" és 
"A/2" csoport:

"A/3" csoport:

"B" csoportok:

"C/l" csoport:

"C/2" és 
"C/3" csoport:

8.00- 9.35: szülészet
10.00- 11.35: belgyógyászat
12.00- 12.4-5: radiológia
13.00- 13.50: sebészet gyak.
14-,50-17.20: belgyógyászat gyak.

8.00- 9.35: sebészet
10.00- 11.35: belgyógyászat
12.00- 13.4-0: gyógyszertan gyak.
8.00- 9.35: sebészet
10.00- 11.35: belgyógyászat
12.00- 13.4-0: gyógyszertan gyak. 
14-.35-17.05: belgyógyászat gyak.
8.00- 9.35: sebészet
10.00- 11.35: belgyógyászat
12.00- 12.50: sebészet gyak. 
13.50-15.30: sebészeti mütéttan

' gyak.
8.00- 9.35: sebészet
10.00- 11,35: belgyógyászat
12.00- 12.50: radiológia gyak., 
13.0C-14-.4-0: idegen nyelv
8.00- 9.35: sebészet
10.00- 11.35: belgyógyászat
12.00- 12.50: radiológia gyak.
13.00- 14.40: idegen nyelv 
15.40-17.10: marxizmus szem.
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"D/l" és 
"D/2" csoport:

"D/3" csoport:

"E" csoportok:

"F/l" csoport:

"F/2" csoport:

"F/3" csoport:

"G" csoportok:

8.00- 9.35: 
10.00-11.35: 
11.55-13.35: 
14.35-16.15:

sebészet 
belgyógyászat 
idegen nyelv 
gyógyszertan gyak.

8.00- 9.35: 
9.45-11.20:
11.45-13.25:
14.30- 16. Ю ;

8.00- 9.35:
9.50- 11.25:
11.40- 13.15:
14.30- 17.00:

8.00- 9.35:
9.50- 11.25:
11.40- 13.15:
14.30- 17.00:

8.00- 9.35:
9.50- 11.25:

11.40- 13.15:
8.00- 9.35:
9.50- 11.25:
11.40- 13.15: 
14.15-13.55:
8.00- 9.35: 
9.50-11.25: 
11.40-13.15* 
15.5^-17.30:

sebészet 
belgyógyászat 
idegen nyelv 
gyógyszertan gyak.

sebészet 
marxizmus 
bőrgyógyászat 
belgyógyászat gyak.
sebészet 
marxizmus 
bőrgyógyászat 
belgyógyászat gyak.

sebészet
marxizmus
bőrgyógyászat

sebészet 
marxizmus 
bőrgyógyászat 
marxizmus szem.
sebészet 
marxizmus 
bőrgyógyászat 
sebészeti mütéttan 
gyak.
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PÉNTEK:

"A" csoportok: 8.00- 9-35: szülészet
9.55-10.50: gyógyszertan
11.00-12.35: bó'rgyógy ászát
13.00-14.40: sebészeti mütéttan

gyak.

"В" csoportok: 8.00- 9.35: szülészet
9.55-10.50: gyógyszertan
11.00-12.35: bőrgyógyászat
12.50-14.30; idegen nyelv

"С" csoportok: 8.00- 9.35: szülészet
9.55-10.50: gyógyszertan
11.00-12.35: bőrgyógyászat
13.00-13.50: sebészet gyak.
14.50-17.20: belgyógyászat gyak.

"D" csoportok: 8.00- 9.35: szülészet
9.55-10.50: gyógyszertan
11.00-12.35: bőrgyógyászat
14.30-17.00: belgyógyászat gyak.

"Е" csoportok: 8.00- 9.35: szülészet
9.55-10.50: gyógyszertan
11.15-12.50: belgyógyászat
13.10-14.00: radiológia gyak.
15.00-16.40: gyógyszertan gyak.

при csoportok: 8.00- 9.35: szülészet
1 9.55-10.50: gyógyszertan

11.15-12.50: belgyógyászat
13.05-14.4-5: Idegen nyelv
15.45-17.25: sebészeti mütéttan 

gyak.
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"G" csoportok: 8.00- 9.35:

9.55-10.50:
11.15-12.50:
13.05-14.45:
15.45-17.25:

szülészet 
gyógyszertan 
belgyógyászat 
gyógyszertan gyak. 
marxizmus szem.

A-B-C-D/l és D/2 csoportok: II. sz. Sebészeti 
Klinika.
D/3-E-F és G csoportok: III, sz. Sebészeti Kli
nika. . ....
A-B-C és D csoportok: I. sz. Női Klinika. 
D/3-E-F és G csoportok: II. sz. Női Klinika. 
Belgyógyászat: III. sz. Belgyógyászati Klinika. 
Marxizmus szeminárium a tanszék által megadott 
napokon.Szemináriumi héten nincs előadás.
A-E és F/l csoportok szemináriuma az előadás 
idejében.

V. évfolyam

HÉTFŐ:
"A" csoportok: 9.05- 9.50: 

10.15-11.00: 
11.20-12.05: 
12.25-14.00: 
15.00-16.40:

szemészet 
belgyógyászat 
közegészségtan 
elmekórtan 
belgyógyászat gyak.

"B" csoportok: 8.00- 8.50:

9.10- 9.55: 
10.15-11.00: 
11.20-12.05: 
12.25-14.00: 
15.00-16.40:

igazságügyi orvos
tan gyak. 
szemészet 
belgyógyászat 
közegészségtan 
elmekórtan 
marxizmus szem.
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8*00- 8*50: 
9.05- 9.50: 
10.15-11.00: 
11.30-14.00;
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"C" csoportok: 7*00- 7*4-5:

"D" csoportok: 7*00- 7.45:
8 ,00- 8.50: 
9.05- 9.50: 
10.10-11.45: 
12.05-13.45:

14.45-17.15:

igazságügyi or
vostan
iőegkórtan gyak.
idegkórtan
belgyógyászat
közegészségtan
gyak.

igazságügyi orvos 
tan
urológia gyak. 
idegkórtan 
belgyógyászat 
fül-orr gégegyó
gyászat gyak. 
közegészségtan 
gyak.

KEDD:
"А/l" és 
"A/2" csoport:

"A/3" és 
"A/4" csoport:

7.00- 7.45:
8.00- 8.45:

9.05- 9.50:
10.10- 10.55:
11.10- 12.50: 
13.10-13.55: 
15.00-16.35:

igazságügyi or
vostan
egészségügyi szer 
vezés
gyermekgyógyászat 
belgyógyászat 
szemészet gyak. 
közegészségtan 
marxizmus

7.00- 7.45: igazságügyi orvos
tan

8.00- 8.45: egészségügyi szer
vezés
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"В/l" és 
"B/2" csoport:

"B/3" és 
"B/4" csoport:

9.05- 9.50:
10.10- 10.55:
11.10- 12.50:
13.10-13.55:
15.00-16.35:

gyermekgyógyászat 
belgyógyászat 
fül-orr-gégegj ó- 
gyászát gyak. 
közegészségtan 
marxizmus

7.00- 7.^5:
8.00- 8.45:

9.05- 9.50:
10.10- 10.55: 
11.15-12.55:
13.10- 13.55: 
15.00-16.35:

igazságügyi orvos
tan
egészségügyi szer
vezés
gy er me kgy ó gy á s z at 
belgyógyászat 
szemészet gyak. 
közegészségtan 
marxizmus

7.00- 7.45:

8.00- 8.45:

9.05- 9.50:
10.10- 10.55:
11.10- 12.50:

13.Ю-13.55:
15.00-16.35:

igazságügyi or
vostan
egészségügyi szer
vezés
gyermekgyógyászat
belgyógyászat
fül-orr-gégegyó-
gyászát gyak.
közegészségtan
marxizmus

"C" csoportok: 8.00- 8.50: 
9.05- 9.50:
10.10- 10.55:
11.15-12.00:
12.10- 13.45:

14.00-14.45:

urológia gyak.
gyermekgyógyászat
belgyógyászat
idegkórtan
fül-orr-gégegyógyá-
szat
közegészségtan
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SZERDA
"A”

"B"

"C"

520/É.

9.05- 9.50: 
10.15-11.00: 
11.15-12.00: 
12.10-13.45;

14.00-14.45:

csoportok: 7.45- 8.35: igazságügyi or
vostan gyak. 
gyermekgyógyászat 
belgyógyászat 
idegkórtan 
fül-orr-gégegyó- 
gyászát
közegészségtan

csoportok: 8.00- 8.45: 
9.05- 9.50:
10.10- 10.55:
11.10- 12.50:
13.05-14.40:
15.40-17.20:

közegészségtan 
szemészet 
belgyógyászat 
gyermekgyógyá
szat gyak. 
fül-orr-gégegyó- 
gyászát
egészségügyi szer
vezés gyak.

csoportok: 8.00- 8.45:
9.00- 9.45:
10.10- 10.55':
11.10- 12.50:

13.05-14.40:
15.40-17.20:

közegészségtan
szemészet
belgyógyászat
gyermekgyógyászat
gyak.
fül-orr gégegyó
gyászat
belgyógyászat gyak.

csoportok: 7.00- 7.45:
7.55- 8.45:
9.00- 9.45:
10.10-10.55:
11.05-12.45:

igazságügyi orvostan
igazságügyi orvostan
gyak.
urológia
belgyógyászat
gy ermekgy ógy ászát
gyak.
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13.05-13.50: egészségügyi szer
vezés

14.50-16.25: marxizmus
" DH csoportok: 7*00- 7.45:

8.00- 8.50:
9.00- 9.45:
9.55-10.45:
11.05- 12.45:

13.05- 13.50:
14.50-16.25:

igazságügyi orvostan 
urológia gyak. 
urológia
idegkórtan gyak.
gyermekgyógyászat
gyak.
egészségügyi szer
vezés 
marxizmus

CSÜTÖRTÖK:
"A” csoportok: 7.45- 8.35:

9.00- 9.45:
10.05-10.50:
11.10-11.55:
12.15-13.00:
14.00-16.30:

igazságügyi orvostan 
gyak.
gyermekgyógyászat 
egészségügyi szer
vezés
belgyógyászat 
elmekórtan 
közegészségtan gyak.

"B" csoportok: 9.00- 9.45: 
Ю . 05-10.50:

11.10-11.55:
12.15-13.00:
13.05-14.45:
15.45-17.25:

gy ermekgy ógy ászát 
egészségügyi szer
vezés
belgyógyászat 
elmekórtan 
elmekór tan gyak. 
egészségügyi 
szervezés gyak.
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"C" csoportok: 8.00- 8.4-5: közegészségtan
9.05- 9.50: gyermekgyógyászat .
10.10- 10.55: idegkórtan
11.10- 11.55: belgyógyászat
12.10- 13.00: idegkórtan gyak.
13.05-14-.4-5: fül-orr-gépgegyó-

gyászat gyak.
15.4-5-17.25: marxizmus szem.

"D/l" és
"D/2" csoport: 8.00- 8.4-5: közegészségtan

9.05- 9.50: gyermekgyógyászat
10.10- 10.55: idegkórtan
11.20- 12.55: belgyógyászat
14-.20-16.00: belgyógyászat gyak.

"D/3" és
**D/4-'' csoport: 8.00- 8.4-5: közegészségtan

9.05- 9.50: gyermekgyógyászat
10.10- 10,55: idegkórtan
11.20- 12.55: belgyógyászat

PÉNTEK:
"А/l” és
"A/2" csoporti 7.CC—  7.4-5: igazságügyi о m o s 

tan
8.00- 8.4-5: szemészet
9.05- 9.50: gyermekgyógyászat
10.10- 10.55: belgyógyászat
11.10- 12.50: fül-orr-gégegyó-

gyászát gyak.
13.05-14-.4-5: elmekórtan gyak. 
15.4-5-17.25: marxizmus szem.
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"A/3" és 
"А/4" csoport:

"B/l" és 
"B/2" csoport;

"B/3" és 
"B/4" csoport:

"C" csoportok:

520/É.

7.00- 7.45:
8.00- 8.45: 
9.05- 9.50:
10.10- 10.55:
11.10- 12.50: 
13.05-14.45: 
15.45-17.25:

igazságügyi or
vostan 
szemészet 
gyermekgyógyászat 
belgyógyászat 
szemészet gyak, 
elmekórtan gyak. 
marxizmus szám.

7.00- 7.45:

8,00- 8.45: 
9.05- 9.50:
10.10- 10.55:
11.10- 12.50:
14.00-16.30:

igazságügyi or
vostan 
szemészet • 
gyermekgyógyászat 
belgyógyászat 
fül-orr-gégegyógyá 
szat gyak. 
közegészségtan 
gyak.

7.00- 7.45:

8.00- 8.45: 
9.05- 9.50:

10.10-10.55:
11.15-12.55:
14.00-16.30:

igazságügyi or
vostan 
szemészet 
gyermekgyógyászat 
belgyógyászát 
szemészet gyak. 
közegészségtan 
gyak.

8.00- 8.50: 
9.10- 9.55:
10.10- 10.55: 
11.05-12.45:
13.10- 13.55:
14.00-14.45:
15.45-17.25:

urológia gyak. 
gyermekgyógyászat 
belgyógyászat 
belgyógyászat gyak 
egészségügyi szer
vezés
közegészségtan 
egészségügyi szer
vezés gyak.
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"D/1" es
"D/2" csoport: 9 . Ю -  9.55:

10.10-11.00:
11.15- 12.55:

13.10- 13.55:
14.00- 14.45:

"D/3" és
"Г/4" csoport: 9»10- 9»55:

10.10- 11.00;
11.15- 12.55:
13.10-13.55:

14.00- 14.45:15.40-17.20;

gyermekgyógyászát 
idegkórtan gyak. 
egészségügyi szer
vezés gyak. 
egészségügyi szer
vezés
közegészségtan
gy ermekgyógyászat 
idegkórtan gyak. 
egészségügyi szerve 
zés gyak.
egészségügyi szerve 
zés
közegészségtan 
belgyógyászat gyak.

A-B-C csoportok: I. sz. Belgyógyászati Klnika 
D csoportok: IV. sz. Belgyógyászati Klinika. 
A-В csoportok: I. sz. Gyermek Klinika.
C-D csoportok; II. sz. Gyermek Klinika.
A csoportok: I. sz. Szemészeti Klinika.
В csoportok: II. sz. Szemészeti Klinika. 
Szemináriumi héten marxizmus előadás nincs.
D csoportok szemináriuma az előadás idejében. 
Egészségügyi szervezési gyakorlatok a tanszék 
által megadott heteken.
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5. NÉMET HALLGATÓK

I. évfolyam

HÉTFŐ:
"K" csoportok:

"L" csoportok:

:,F" csoportok:

8.00- 9.4-0:
10.00- 11.45:
12.00- 13.45:
15.00- 16.45:
8.00- 9.40: 
10.10-12.40: 
13.45-15.30:
8.00- 9.45: 

Í0.00-11.45: 
12.15-14.00:

KEDD:
"K" csoportok: 7.45- 9.20;

9.50-11.25:
1-3 »30-15. IC:

"L" csoportok: 7.45- 9.20;
9.50-11.25:
11.40-13.25:
14.25-16.05:

"M" csoportok: 7.45- 9*20;
9.50-11.25:
16.15-17.55:

SZERDA;
"K" csoportok: 8.45-10.30: 

11.00-12.10: 
12.35-14.ló-

magyar nyelv 
biológia gyak. 
testnevelés 
anatómia gyak.
anatómia gyak. 
fizika gyak. 
marxizmus szem.
marxizmus szem. 
testnevelés 
magyar nyelv.

anatómia
kémia
anatómia gyak.

anatómia
kémia
magyar nyelv 
biológia gyak.

anatómia
kémia
biológia gyak.

marxizmus szem.
biológia
kémia
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"L" csoportok; 9.00-10.40:
11.00-12.10;
12.35- 14.10;

"M" csoportok; 9*00-10.45;
11.00-12.10;
12.35- 14.10;

CSÜTÖRTÖK;
"K" csoportok: 8.20- 9*55;- 10.00-11.10; 

11.30-13.05: 
14.25-16.00; 
16.10-16.55;

"L" csoportok; 8.20- 9»55s
10.00-11.10:
11.30- 13.05;
14.25- 16.00;
16.10- 16.55;

"M" csoportok: 8.20- 9*55:
10.00-11.10;
11.30- 13.05;
14.25- 16,00;
16.10- 16.55;

PÉNTEK;
”K" csoportok: 8.00-11.20:

11.30-14.00:
ML" csoportok: 9.15-11.00:

11.25-14.45:

testnevelés
biológia
kémia
anatómia gyak.
biológia
kémia

anatómia
biológia
marxizmus
fizika
kémia
anatómia
biológia
marxizmus
fizika
kémia
anatómia
biológia
marxizmus
fizika
kémia

kémia gyak. 
fizika gyak.

anatómia gyak. 
kémia gyak.
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”M” csoportok: 8,00-10.30: fizika gyak.
11,05-12.50; anatómia gyak.
15.00-18.20: kémia gyak.

SZOMBAT:
Testnevelés 2 hetenként.

6« Nem kötelező tantárgyak
XAz előadások később meghatározandó időben tar
tanak.

A karok által meghirdetett nem kötelező előadá
sokat Egyetemünk bármly hallgatója /tehát az 
Általános Orvosi Kar fakultativ előadásait fog
orvostanhallgató, gyógyszerészhallgató is, stb./ 
felveheti, amennyiben a kérdéses tárgy nem ütkö
zik más felvett tárggyal és a tárgy előadója, va
lamint saját fakultásának dékánja ehhez hozzá
járul.

I - VI. évfolyam

Válogatott fejezetek a magyar orvostudomány tör
ténetéből. Heti 1 óra. Orvostudományi Egyetem 

Könyvtára. /VIII., Üllői ut 26./
Dr. GORTVAY GYÖRGY mb. előadó.
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Fakultativ nyelvoktatás» /Orosz, német, angol, 
francia és olasz/. Heti 2 óra. Később meg
határozandó helyen.

Dr. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.
Válogatott fejezetek az általános orvostörténe

lem köréből. Heti 1 óra. II. sz. Kórbonc
tani Intézet.

Dr. HARANGY LÁSZLÓ egyetemi tanár.

II - VI. évfolyam
A biológiai permeabilitás egyes kérdései. Heti 

1 óra. Élettani Intézet,
Dr. HÁRSING LÁSZLÓ egyetemi docens.

Az analizátorok /érzékszervek/ általános
élettana. Heti 1 óra, Élettani Intézet.

Dr, ÁDÁM GYÖRGY egyetemi docens.
A shock élettana és kortana. Heti 2 óra. Külső

telepi műtéti klinikák kutató laboratóriuma. 
/VIII. Üllői ut 78/a/.

Dr. KOVÁCH ARISZTID egyedemi docens.

Ill - VI. évfolyam
Kisérleti táplálkozástudomány. Heti 1 óra. Kór

élettani Intézet Könyvtára.
Dr. SOS JÓZSEF egyetemi tanár.

Heveny hasüregi megbetegedések sebészete. Heti 
2 óra. II. sz. Sebészeti Klinika.

Dr. STEFANICS JÁNOS egyetemi docens.
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Cardiológiai vizsgáló módszerek» Heti 2 óra.
II. sz. Belgyógyászati Klinika.

Dr. GÁBOR GYÖRGY egyetemi docens.

A kórszövettan jelentősége a klinikai gyakorlat
ban. Heti 1 óra. II. sz. Kórbonctani Intézet.

Dr. JELLINEK HARRY egyetemi docens.
Szájbetegségek. Heti 1 óra. Szájsebészeti Klini

ka. /VIII. Mária u. 52./
Dr. SUGÁR LÁSZLÓ egyetemi docens.

Klinika laboratóriumi diagnosztika. Heti 1 óra. 
II. sz. Belgyógyászati Klinika.

Dr. FISCHER ANTAL egyetemi docens.

A mellkassérülések diagnosztikájáról és therápi- 
á.iáról. Heti 2 óra. Országos Traumatológiai

Intézet. /Koltó Klinikák épületében, VIII. 
Mezó Imre ut 17»/

Dr. SZÁNTÓ GYÖRGY mb. előadó.
A kötőszövet biokémiája és pathológiája. Heti 1 

óra. I. sz. Kórbonctani és Kisérleti Rák
kutató Intézet.

Dr. BANGA ILONA egyetemi docens.
Fakultativ testnevelés. Heti 5 óra. Télen Nemze

ti Sportuszoda és tornaterme, ősszel Kossuth 
Akadémia pálya.

FARKAS PÁL testnevelő tanár.

Sportegészségtan és sportorvosi vizsgálatok. Heti 
2 óra. Magyar Testnevelési Főiskola. /XII. 
Alkotás u. 44./

Dr. KERESZTY ALFONZ mb. előadó.
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IV.-VI. évfolyam

Radioaktiv izotópok diagnosztikai és therápiás 
felhasználása. Heti 2 óra. I. sz. Sebészeti Kli

nika,
Dr. ZSEBÓK ZOLTÁN egyetemi docens.

Miitéti előkészítés és utókezelés /I» általános 
rész./ Heti í őrá.' I. sz. Sebészeti Klinika,

Dr. EGEDY ELEMÉR egyetemi docens.

Belorvosi röntgenológia. Heti 3 óra. I. sz. Bel
gyógyászati Klinika. Röntgen laboratórium.

Dr. ERDÉLYI JÓZSEF egyetemi docens.

bevezetés a kísérletes orvostudományba.Heti 1 
óra. I. sz./Belgyógyászati Klinika.

Dr. SZABÓyGYÖRGY egyetemi docens.

Az endokrinológia laboratóriumi vizsgáló módsze
rei. Heti 2 óra. I, sz. Belgyógyászati Klinika.

” Dr. KOREF OSZKÁR mb. előadó.
A rheumás betegségek diagnosztikája és fizikot- . 
herápiája. Heti 2 óra. Gellértfürdő, Fiziokot- 

herápiás Osztálya.
Dr. CHATEL ANDOR mb. előadó.

Endokrinológia,, Heti 1 óra. János kórház. /XII. 
Diósárok 1./

Dr. GOTH ENDRE mb. előadó.
Fejezetek az immunitástan és kemotherápia tárgy
köréből. Heti 1 óra. Később megbeszélendő helyen.

Dr. WEISZFEILER GYULA mb. előadó.
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Válogatott fejezetek a belgyógyászati differenciál 
di-egnosztika és therápia köréből« /IV. és V. éve 

hallgatók számára/ Heti 2 óra. II. sz. В I- 
gyógyászati Klinika.

Dr. GÖMÖRI PÁL egyetemi tanár.

A hasüreg sebészeti anatómiája és műtétéi. Heti 
1 óra. Sebészeti Anatómiai és Mütéttani In
tézet.

Dr. NAGY DÉNES egyetemi tanár.

A környéki érzéstelenítés a sebészetben. Heti 1 óra. 
IV. sz. Sebészeti Klinika.

Dr. HARKÁNYI ISTVÁN egyetemi docens.
Szívműtétek indikációi. Heti 2 óra. IV. sz. Se

bészeti Klinika.
Dr. KUNOS ISTVÁN egyetemi docens.

Haemodynamikai vizsgálatok a szívbetegségek 
diagnosztikáiában. Heti 2 óra. IV. sz. Belgyó

gyászati Klinika.
Dr. ROMODA TIBOR egyetemi docens.

Fizikotherápia, balneotherápia /különös tekin
tettel a mozgásszervi betegségekre/. Heti 2

óra. Országos Rheuma és Fürdőügyi Intézet 
/II. Frankel Leó u. 25./

Dr. SCHULHOF ÖDÖN mb. előadó.

V.-VI« évfolyam
Iskolaegészségügy. Heti 1 óra. Közegészségtani 

Intézet.
Dr. MELLY JÓZSEF egyetemi tanár.
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Szembetegségek megelőzése. Heti 2 óra. I. sz. 
Szemklinika.

Dr. RADNÓT MAGDA egyetemi tanár.

Szembetegségek összefüggése a szervezet egyéb 
betegségeivel. Heti 2 óra. Péterffy Sándor ut

cai kórház Szemészeti Osztálya. /XIV. kapu./ 
Dr. HORAY GUSZTÁV egyetemi tanár.

A congenitális vitiumok diagnosztiája. Heti 1 óra. 
II. sz. Gyermekklinika.

Dr. FONÓ RENÉE egyetemi docens.
Gyermekkori elektrokardiographia. Heti 1 óra. II. 

sz. Gyermekklinika.
Dr. NÁDRAI ANDOR egyetemi docens.

Neurozistan. Heti 2 óra. II. sz. Belgyógyászati 
Klinika.

Dr. KLIMES KÁROLY egyetemi docens.
A hallás és egyensúlyozás élettana és kórtana.

Heti 2 óra. Fül-orr-gége Klinika.
Dr. NÁKÓ ANDRÁS egyetemi docens.

A gyakorló orvos szemészete. Heti 1 óra. I. sz. 
Szemklinika.

Dr. BENDENRITTER FERENC egyetemi docens.
A tudóbetegségek biopsiás kórisméje. Heti 1 óra. 

Tüdőgyógyászati Klinika. /XII.Diósárok 1./ 
Dr. MISKOVITS GUSZTÁV egyetemi docens.

A hugy ivar szervi daganatok. HeiTi 1 óra. Urológiai 
Klinika.

Dr. BALOGH FERENC egyetemi docens.

- 64 -
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Fogpótlástan. Heti 2 óra. Fogpótlástani Klinika. 

/VIII. Mikszáth tér 5. III. em./
Dr. MOLNÁR LÁSZLÓ egyetemi docens.

Szájsebészet- fogeltávolitás. Heti 1 óra. Száj- 
sebészeti Klinika /VIII. Mária u. 52./

Dr. SKALOUD FERENC egyetemi docens.
Táplálkozástudomán.y és diaetetika. Heti 2 óra.

Országos Élelmezési és Táplálkozástudományi 
Intézet. /IX. Gyáli ut 3/a./

Dr. TARJÁN RÓBERT mb. előadó.
Munkaegészségtan,, foglalkozási betegségek. Heti 

2 óra. Később meghatározandó helyen.
Dr. TÍMÁR MIKLÓS mb. előadó.

Heveny hasi katasztrófák csecsemő- és gyermek
korban. Heti 1 óra. László kórház, 20-as pavil

ion. II. em. /IX. Gyáli ut 5/b/.
Dr. VOLTAI BÉLA mb. előadó.

Az orvoslélektan kisérleti alapjai. Heti 2 óra. 
Psycliatriai Klinika.

Dr. BÖSZÖRMÉNYI ZOLTÁN mb. előadó.
Ideggyógyászati diagnosztika. Heti 1 óra. István 

kórház., Ideggyógyászat /IX., Nagyvárad tér
1./.

Dr. LEHOCZKY TIBOR mb. előadó.
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В/ FOGORVOSI КАЕ

1, A fogorvosképzés tanterve és vizsgarendje
az 1961/62. tanév I, félévében

I. évfolyam - - - - - - -

Tantárgyak: Heti óraszám: Vizsgaforma
elmélet : gyakorlat •• .....

Orvosi fizika 2 3 —
Orvosi kémia 4 4 kollokvium
Orvosi biológia 3 2 -
Anatómia 3 4 kollokvium
Filozófia 2 0 kollokvium
Orosz nyelv 0 2 -
Testnevelés 0 1 -

14 16
Latin nyelv heti 1 órában azok számára, akik a 
középiskolában latint nem tanultak. Az I. évfo
lyam elvégzése után négy heti fogorvosi asszisz
tensi gyakorlat,

II, évfolyam

Tantárgyak: Heti óraszám; Vizsgaforma:
elmélet: gyakorlat:

Élettan 6 4 kollokvium
Biokémia 2 2 ■ -
Anatómia 2 3 szigorlat
Fogpótlástani teennológiai 3 5
Konzerváló fogá-szati propedeutika 2 
Filozófia 2 5 -

0 kollokvium
Orosz nyelv 0 2 -
Testnevelés 0 1 -

17 22
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Orosz nyelvből a II. évfolyam végéig, utóvizs
ga előtt köteles a hallgató kollokválni. A II. 
évfolyam elvégzése után négy heti fogtedhnikal 
laboratóriumi gyakorlat.

III. évfolyam
Tantrágyák: Heti óraszám: Vizsgaforma:

elmélet : gyakorlat: - - - -  - -
Kórélettan 3 2
Kórbonctan 2 2 •
Gyógyszer- és 
méregtan 3 1
Fogászati sebé
szeti anatómia és 
mütéttan 1 2 XX
Belgyógyászat 3 1 kollokvium
Konzerváló fogá
szat 2 3
Fog- és szájse
bészet 1 3
Fogászati röng- 
genológia 1 0
Politikai gazda
ságtan 2 0 kollokvium
Idegennyelv 0 2 -

18 16
^vizsgás A fog-és szájsebészet szigorlat kere
tében a IX. félév végén.
A III. évfolyam elvégzése után négy heti kórházi 
gyakorlat /belgyógyászat/.
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Tantárgyak Heti óraszám: Vizsgaforma:
elmélet: gyakorlat:

Általános sebészet 2 1 —

Belgyógyászat 
/fertőző betegs./ 2 1 _

Gyermekgyógyászat 2 1 X
Bőrgyógyászat 2 1 kollokvium
Fül-, orr-, gége
gyógyászat 1 1 XX
Konzerváló f ogászat 0 6 -

Fog- és szájsebé
szet 1 4 kollokvium
Fogpótlástan 2 4 -

Gyermekfogászat 
és táplálkozástan 2 2
Tudományos szocis-
li siras - 2 0 kollokvium
Idegen nyelv 0 2 -

16
Ivizsga a Gyermekiogászat

23
és táplálkozástan

szigorlat keretében.
XX

vizsga az Általános sebészet szigorlat ke
retében a II.' félévben.

A IV. évfolyam elvégzése után négy heti kórhá
zi gyakorlat /szájsebészet és fogászat/.
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V..évfolyam

Tantárgyak; Heti óraszám: Vizsgaforma;
elmélet; gyakorlat:

Ideg- elmegyógyá
szat 2 0 kollokvium
Közegészségtan, és 
járványtan 2 0 *
Szemészet 1 1 kollokvium
Szájsebészet és 
traumatológia 2 3
Konzerváló fogá
szat 0 5
Fogpótlástan 2 7 -
Parodontológia és 
szájbetegségek 1 3 .
Orthodontia 2 3 -
Igazságügyi fog
orvostan 2 0
Tudományos szocia
lizmus 2 0 kollokvium- 16 22

2. Kötelező tantárgyak 
I. évfolyam

Orvosi fizika. Elmélet: heti 2 óra. Élettani In
tézet tantermében. Gyakorlat: heti 3 óra. 

TURCHANYI GYÖRGY egyetemi docens.
Orvosi kémia. Elmélet: heti 4 óra. Eötvös Lóránd 

Tudományegyetem "Ságvári"- termében. Gya
korlat: heti 4 óra,

Dr. STRAUB F. BRÚNÓ egyetemi tanár.
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Qrvoai biológia. Elmélet: heti 3 óra. Szövet-
____ és.Fejlődéstani Intézet tantermében. Gya

korlat: heti 2 óra.
Dr. KISZELY GYÖRGY egyetemi docens.

Anatómia. Elmélet: heti 3 óra. Anatómiai Intézet, 
tantermében. Gyakorlat: heti 4 óra.

Dr. DONÁTH TIBOR egyetemi docens.
Filozófia. Heti 2 óra. Később meghatározandó 

helyen.
MÉSZ LÁSZLÓ egyetemi docens.

Orosz nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó 
helyen.

Dr. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.
Testnevelés. Heti 1 óra,

FARKAS PÁL testnevelő tanár,

Latin nys-Av. Heti 1 órában azok számára, akik a 
középiskolában nem tanultak latin nyelvet. 
Később meghatározandó helyen és időben.

Dr. TAKÁCS JANOS vezető lektor.

II. évfolyam

Élettan. Elmélet: heti 6 óra. Élettani Intézet 
tantermében. Gyakorlat: heti 4 óra.

Dr, BÁLINT PÉTER egyetemi tanár. -

Biokémia. Elmélet: heti 2 óra. Élettani Intézet 
tantermében. Gyakorlat; heti 2 óra.

Dr. SZÉKESSY VIIAíOSNÉ egyetemi tanár.
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Anatómia. Elmélet: heti 2 óra. Anatómiai Inté

zet tantermében. Gyakorlat: heti 3 óra.
Dr. DONÁTH TIBOR egyetemi docens.

Fogpótlástani technológia. Elmélet: heti 3 óra. 
Szájsebészeti Klinika tantermében. Gyakor
lat: heti 5 óra.

Dr. FÖLDVÁRI IMRE egyetemi docens.
Konzerváló fogászati propedeutika. Elmélet: he

ti 2 óra. Szájsebészeti Klinika tantermében. 
Gyakorlat: heti 5 óra.

Dr. ZÁRAY ERVIN egyetemi docens.
Filozófia. Heti 2 óra. Később meghatározandó 

helyen.
MÉSZ LÁSZLÓ egyetemi docens.

Orosz nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó 
helyen.

Dr. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.
Testnevelés. Heti 1 óra.

FARKAS PÁL testnevelő tanár.

III. évfolyam
Kórélettan. Elmélet: heti 3 óra. Kórélettani

Intézet tantermében. Gyakorlat: heti 2 óra.
Dr. KEMÉNY TIBOR mb. előadó.

Kórbonctan, Elmélet: heti 2 óra. I. sz. Kórbonc
tani és Kisérleti Rákkutató Intézet tanter
mében. Gyakorlat: heti 2 óra.

Dr. BALÓ JÓZSEF egyetemi tanár.
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Gyógyszer- és méregtan» Elmélet: heti 3 óra.
Gyógyszertani Intézet tantermében. Gyakor
lat: heti 1 óra.

Dr. KNOLL JÓZSEF egyetemi docens.
Fogászati sebészeti anatómia és mütéttan. Elmé

let: heti 1 óra. Szövet- és Fejlődéstani 
Intézet tantermében. Gyakorlat: heti 2 óra.

Dr. NAGY DÉNES egyetemi tanár.
Belgyógyászat. Elmélet: heti 3 óra. III. sz. Bel

gyógyászati Klinika tantermében. Gyakorlat: 
heti 1 óra.

Dr. SZŐKE ANTAL egyetemi docens.
Konzerváló fogászat. Elmélet: heti 2 óra. Száj- 

sebészeti Klinika tantermében. Gyakorlat: 
heti 3 óra.

Dr. BOROS SÁNDOR egyetemi docens.
Fog- és szájsebészet. Elmélet: heti 1 óra. Száj

sebészet! Klinika tantermében. Gyakorlat: 
heti 3 óra.

Dr. BALOGH KÁROLY egyetemi docens.
Fogászati röntgenológia. Elmélet: heti 1 óra. 

Szájsebészeti Klinika tantermében.
Dr. FERENCZY KÁROLY egyetemi docens.

Politikai gazdaságtan. Heti 2 óra. Később meg
határozandó helyen.

MÉSZ LÁSZLÓ egyetemi docens.
Idegen nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó 

helyen.
Dr. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.
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IV» évfolyam

Általános sebészet. Elmélet: heti 2 óra, II. „z. 
Sebészeti Klnika tantermében. Gyakorlat: 
heti 1 óra.

Dr. HORÁNYI JÁNOS egyetemi docens.
Belgyógyászat /fertőző betegségek/. Elmélet: he

ti 2 óra. III. sz. Belgyógyászati Klinika 
tantermében. Gyakorlat: heti 1 óra.

Dr. SZŐKE ANTAL egyetemi docens.
Gyermekgyógyászat. Elmélet: heti 2 óra. II. sz. 

Gyermekklinika. Gyakorlat: heti 1 óra.
Dr. LÓRÁNT IMRE mb. előadó.

Bőrgyógyászat és nemibetegségek. Elmélet: heti 
2 óra. Szájsebészeti Klinika tantermében. 
Gyakorlat: heti 1 óra.

Dr. LENGYEL JULIA mb. előadó.
Fül-, orr-, gégegyógyászat. Elmélet: heti 1 óra. 

II. sz. Sebészeti Klinika tantermében. Gya
korlat: heti 1 óra.

Dr. SELYMES ZOLTÁN mb. előadó.
Konzerváló fogászat. Gyakorlat: heti 6 óra.

Dr. BOROS SÁNDOR egyetemi docens.

Fog- és szájsebészet. Elmélet: heti 1 óra. Száj- 
sebészeti Klinika tantermében. Gyakorlat: 
heti 4 óra.

Dr. BALOGH KÁROLY egyetemi tanár.

Fogpótlástan. Elmélet: heti 2 óra. Fogpótlástani 
Klinika tantermében. Gyakorlat: heti 4 óra. 

Dr. MOLNÁR LÁSZLÓ egyetemi docens.
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Gyermekfogászat és táplálkozástan. Elmélet: he

ti 2 óra. Konzerváló fogászati Klinika tan
termében. Gyakorlat: heti 2 óra.

Dr. TCTH PÁL egyetemi docens és 
Dr. FEKETE LÁSZLÓ mb. előadó.

Tudományos szocializmus. Heti 2 óra. Később meg
határozandó helyen.

MÉSZ LÁSZLÓ egyetemi docens.
Idegen nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó 

helyen.
Dr. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.

V. évfolyam

Ideg-. elmegyógyászat. Elmélet: heti 2 óra. 
Idegklinika.

Dr. FORNÁDI FERENC egyetemi docens.
Közegészségtől és járványtan. Elmélet: heti 2 óra. 

Szájsebészeti Klinika tantermében.
Dr. MOLNÁR VIIÄOS egyetemi docens.

Szemészet. Elmélet: heti 1 óra. II. sz. Szemkli
nika tantermében. Gyakorlat: heti 1 óra.

Dr. KORCHMÁROS IMRE mb. előadó.
Szájsebészet és traumatológia. Elmélet: heti

2 óra. Szájsebészeti Klinika tantermében. 
Gyakorlat: heti 3 óra.

Dr. SKALOUD FERENC egyetemi docens.
Konzerváló fogászat. Gyakorlat: heti 5 óra.

Dr. BOROS SÁNDOR egyetemi docens.
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Fogpótlástan» Elmélet: heti 2 óra. Szájsebésze

ti Klinika tantermében. Gyakorlat: heti ? 
óra.

Gr. MOLNÁR LÁSZLÓ egyetemi docens.

Parodontológia-szá.ibetegségek. Elmélet: heti 1 
óra. Szájsebészeti Klinika tantermében. 
Gyakorlat: heti 3 óra.

Dr. SUGÁR LÁSZLÓ egyetemi docens.
V

Orthodontia, Elmélet: heti 2 óra. Szájsebészeti 
Klinika tantermében. Gyakorlat: heti 3 óra

KINEVEZENDŐ TANÁR. .

Igazságügyi fogorvostan. Elmélet: heti 2 óra. 
Konzerváló Fogászati Klinika tantermében.

Dr. SCHSANZ DÉNES egyetemi docens.
Tudományos szocializmus. Heti 2 óra. Később meg 

határozandó helyen.
MÉSZ LÁSZLÓ egyetemi docens.

3» Részletes tanrend 
/Kötelező tantárgyak/

I. évfolyam
HÉTFŐ;

"G" csoportok: 7.30-10.00: fizika gyak.
ltHn csoportok: 8.00- 9.4-0: anatómia gyak.
"J” csoportok: 8.15- 9.55: kémia gyak.
"G" "H" "I" csoportok:

- - - - -  8.15-11.50: kémia gyak
13.30-15.05: kémia
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"H" csoportokj 10.00-11.45: 
"G" csoportok? 10.25-12.10

KEDD:
"G" "Hn csoportok:

8,00- 9.40: 
"I" csoportok: 9.00-10.40: 
"G? пуп wjn csoportok: ' ;

' 11.10-12.45*
"G" csoportok: 16.10-17.50: 
ИНИ csoportok: 15.00-18.20: 
"G" ”1" csoportok:

17.00-18.90:

SZERDA:
"G"
"H"
hjh
ti jn
"GH
"H"

csoportok: 8.00-11.35: 
csoportok: 8.00- 9*40: 
csoportok; 8.00- 9.40; 
csoportok; 15.00-16.40; 
csoportok; 16.50-18.3О; 
"I" csoportok;

17.15-18.55;

CSÜTÖRTÖK:
"G" "H" "1" csoportok:

8.00- 9.35:
"G" ”НИ "I11 csoportok:

/. 10.00-11.35:
"G" UJJ»» ttjfl csoportok:

12.00-13 .10:
"G" csoportok: 14.50-16 .35:n Jtl csoportok: 14.50-17 .20:

marxizmus szem. 
anatómia gyak.

testnevelés 
orosz nyelv

anatómia 
anatómia gyak. 
kémia gyak.

anatómia gyak.

kémia gyak. 
biológia gyak. 
marxizmus szem. 
biológia gyak. 
biológia gyak.

anatómia gyak.

fizika

marxizmus

biológia 
orosz nyelv 
fizika gyak.
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PÉNTEK:
"G" "H" "I" csoportok:

8.30- 9.40: biológia
"G" "H" "I" csoportok:

9.55-10.40: anatómia
"G" csoportok: 11.15-12.55: marxizmus szem
"H" csoportok: 11.15-12.55: orosz nyelvи jn csoportok: 11.15-12.55: testnevelés
"G" "H" "I" csoportok:

14.30-16.05: kémia
SZOMBAT:

"Ни csoportok: 8.00-10.30: fizika gyak.
Megjegyzés; Marxizmus szeminárium a Tanszék ál

tal megadott napokon.
Szemináriumi héten nincs előadás.
Testnevelés 2 hetenként: férfi- és nőhallga
tók felváltva.

II. évfolyam
HÉTFŐ:

"H"
n jit
"J"

"H"
"H"
"H"
II Jn 
HJII

csoportok: 8.00- 9.40: 
csoportok: 8.00- 9*40: 
csoportok: 7.30- 9.45:

"I" "J" csoportok:
10.00-11.30: 

"I" "j" csoportok:
11.50-13.25: 

csoportok: 15.40-17.20» 
csoportok: 15.00-16.40: 
csoportok: 17.30-19.10:

anatómia gyak. 
biokémia gyak. 
konzerváló fogá
szati propedeati 
ka gyak.
anatómia
élettan
biokémia gyak. 
orosz nyelv 
biokémia gyak.
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KEDD;
"H" csoportok: 7.20-11.30
ff Jtt csoportok: 8.00-11.20
" J" csoportok; 9.00-11.30
"H" "Iй "J" csoportok:

11.40-12.25

"H" "I" "J" csoportok:
12.30-14.00

nH" csoportok: 15.00-17.30
П jn csoportok: 15.00-17.30

HJH csoportok: 15.00-16.40
SZERDA;

"К" "I" "Jn csoportok;
8.00- 8.45;

"H" ”1" "J" csoportok;
8.55- 9.40:

"H" csoportok: 10.00-11.40: 
?I? csoportok; 9.50-14.00;

”J" csoportok: 10.00-13.20: 
"H" "I" "J" csoportok:

......  15.00-16.35:
”Hn csoportok: 12.00-13.40;

fogpótlástani 
technológia gyak. 
élettan gyak. 
marxizmus szem.

konzerváló fogá
szati propedeuti- 
ka

fogpótlástani 
technológia 
marxizmus szem. 
konzerváló fogá
szati propedeuti- 
ka gyak. 
anatómia gyak.

konzerváló fogá
szati propedeuti- 
ka

fogpótlástani tech
nológia 
orosz nyelv 
fogpótlástani tech
nológia gyak. 
élettan gyak.
biokémia
testnevelés
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CSÜTÖRTÖK;

"H" csoportok: 8.20-11.4-0:" JI1 csoportok: 7.30- 9.10:

"J" csoportok: 8.00- 9.4-0;«1 Jlt csoportok: 9.50-11.45:

"H" ”1" "j" csoportok:
12.00-13.35:

"H"\ ”1" csoportok:
15.00-16.4-0:

" J" csoportok: 14.30-18.40:
•t Jlt csoportok: 9.15-11.45:

PÉNTEK:
"H” csoportok: 7.30- 9.35:

1» Jtt csoportok: 7.50- 9.30:rt Jll csoportok: 7.50- 9.30:
"H" "I" "J" csoportok;

9.45-11.15:
"H" "I" "J" csoportok:

11.30-13.05:

élettan gyak. 
konzerváló fogá
szati propedeuti- 
ka gyak. 
anatómia gyak. 
konzerváló fogá
szati propedeuti- 
ka gyak.

élettan
anatómia gyak. 
fogpótlástani 
technológia gyak. 
marxizmus szem.

konzerváló fogá
szati propedeuti- 
ka gyak. 
anatómia gyak. 
orosz nyelv

marxizmus

élettan
SZOMBAT:

520/E.

"H" csoportok: 10.30-12.35: konzerváló fogá
szati propedeuti- 
ka gyak.

"I" "J" csoportok:
10.20-12.00: testnevelés

egyzés; Marxizmus szeminárium a Tanszék ál- 
al megadott napokon. Testnevelés 2 hetenként: férfi- és nőhallgatók felváltva.
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III» évfolyam

HÉTFŐ;'
"H" "I" csoportok:

8.00- 8.45:konzerváló fogászat 
"H” "I” csoportok:

9.00- 10.35: kórbonctan
"H/l” csoport:

10.50-13.20:
"Н/2" csoport:

10.50-13.20:
"H/3" és "Iй csop.

11.00-12.40:

fogászati sebészeti 
gyak.

konzerváló fogászati 
gyak.

kórbonctan gyak.
ННП "I" csoportok:

13.35-14.20: kórélettan

KEDD:
"H/l"

"H/3"

"1/1"

”1/2"

wH/2" csoportok:
8.10- 9.50: sebészeti anatómia

és mütéttani gyak.
csoport:

8.00- 10.30: konzerváló fogá
szati gyak.

csoport:
8.00- 10.30: fogászati sebésze

ti gyak.
”1/3" csoportok:

8.10- 9*50: sebészeti anatómia
és mütéttani gyak.

"H" "I" csoportok:
10.50-11*35: fogászati sebészet
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"H" "I" CSOpiKEtöiW.

11*55-12.40 j 
"Hn "I" csoportéi;

13.10-14.40; 
"H" csoportok; 16,00-17.40:
"I" csoportok; 16,00-17.40:

SZERDA;
"H" njn csoportok;

8,00- 9.35: 
"H" "I" csoportok;

10,00-10.45:
"H/l" csoport; 10.55-13.25:
"H/2" csoport: 11.35-14.05:
"H/3" "1/1" csoportok:

11,05-12.45:

"1/2" "/3” csoportok;
10.55-12.35: 

"1/1" csoport: 15.00-16.40:

CSÜTÖRTÖK:
"Н/1" "H/2" csoportok:

8.50-10.30: 
"H/3" "i/l" csoportok:

8.50-10.30: 
"1/2" csoport: 8.00-10.30:

belgyógyászat

gyógy ss-sr tan 
belgyógyászát, 
gyógyszertan gyak. 
marxizmus szem.

belgyógyászát

konzerváló fogá
szat
konzerváló fogá
szati gyak. 
fogászati sebé
szeti gyak.

sebészeti anató
mia és mütéttani 
gyak.
kórélettan gyak. 
belgyógyászat, 
gyógyszertan 
gyak.

kórbonctan gyak.
kórélettan gyak. 
fogászati sebé
szeti gyak.

520/É



"1/3" csoport: 8*00-10.30:
"H" "I" csoportok:

10.40-11.25:
"H" "I" csoportok:

11.45- 12.30: 
"H" "I" csoportok:

12.45- 14.15: 
”H" "I" csoportok:

15.15-17.00:

PÉNTEK;
nH" "I" csoportok:

8.00- 9.35: 
"H" "I" csoportok:

9.50-10.35:
"H/l" "H/2" csoportok:

10.50- 32 . 30: 
"H/3" csoport: 10.50-13.20:
"1/1" csoport: 10.50-13.20:

"1/2" "1/3" csoportok:
10.50- 12.30:
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SZOMBAT:
"1/2" csoportok:

8.00-10.30 : 

"1/3" csoport: 8.00-10.30:

konzerváló fogá 
ezáti g^ak.
fogászati rönt- 
genológia

gyógyszertan

kórélettan
idegen nyelv

marxizmus

sebészeti anató
mia és miitéttan
kórélettan gyak. 
fogászati sebé
szeti gyak. 
konzerváló fogá
szati gyak.

belgyógyászat,
gyógyszertan
gyak.

konzerváló fo
gászati g.yak. 
fogászati sebésze
ti gyak.

520/É
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Megjegyzés: Belgyógyászat- gyógyszertan gyakor

lat 2 hetenként váltva.
1. héten belgyógyászat.
Marxizmus szeminárium a Tanszék által megadott 
napokon.
"H" csoportok szemináriuma az előadás idejében.

IV. évfolyam

HÉTFŐ:
"H" csoportok:
"H/l" csoport:

"H/2" csoport:
"H/3" csoport:

"H" csoportok:
"H/l" csoport:
"H/2" csoport:

"H/3" csoport:

KEDD;
"H" csoportok: 
"H/l" csoport:

"H/2" csoport: 

"H/3" csoport: 
"H/l" csoport:

8.00- 8.45: gyermekfogászat
9.00- 10.40: gyermekfogászat

gyak.
9.00- 10.40: marxizmus szem.
9.00- 10.40: »fogászati, sebé

szeti gyak.
11.00-12.35: fogpótlástan
12.45- 14.25: fogpótlástani gyak.
12.45- 14.25: bőrgyógyászat

vagy fül-orr-gége- 
gyógyászat gyak.

12.45- 14.25: marxizmus szem.

8.00- 8.45: bőrgyógyászat
9.00- 10.40: bőrgyógyászat

vagy fül-orr-gége- 
gyógyászat gyak. 

9*00-10.40: gyermekfogászat 
gyak.

9.00- 13.20: fogpótlástan
gyak.

11.00-13.30: konzerváló fogá
szati gyak.

520/É
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HH/£* csoport: 
"H/l" csoport:

11.00- 12,40:

15.00- 16.40:

fogászati sebészeti 
gyak.
marxizmus szem*

"H/3" csoport: 14.00-16.30$ 

"H/2" csoport: 16.30-19.15:

konzerváló fogásza
ti gyak.
konzerváló fogásza
ti gyak.

SZERDA:
"H" csoportok: 
"H/l" csoport:

"H/2" csoport:

"H/3W csoport:
"H" csoportok: 
"H” csoportok:

8.00- 9.35:
9.50- 11.30;

9.50- 11.30:

9.50-11.30$

11.45- 12.30:
12.45- 14.25:

belgyógyászat 
fogászati sebészeti 
gyak.
belgyógyászat vagy
gyermekgyógyászat
gyak.
gyermeki ogászat 
gyak.
fogászati sebészet 
idegen nyelv

CSÜTÖRTÖK: t
"H" csoportok: 
"H" csoportok: 
"H" csoportok: 
"H/l” csoport: 
"H/2" csoport:

"H/3" csoport:
"H/3" csoport:

8.50- 9.35:
9.50- 11.25: 
11.30-12.15:
12.25- 14.05:
12.25- 14.40:

12.20-14.00:

15.00-16.40:

gyermekfogászat 
marxizmus 
bőrgyógyászat 
fogpótlástan gyak. 
konzerváló fogászati 
gyak.
fogászati sebészeti 
gyak.
belgyógyászat vagy 
gy ermekgy ógy ászát 
gyak.

520/É
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PÉNTEK:
"H" csoportok: 7.45- 8.30:
"В/l" csoport: 8.40-10.20

"H/2" csoport: 8.40-10.20:

"H/3" csoport: 8.40-10.20:

"H" csoportok: 10.30-12.00:
"H" csoportok: 12.15-13.45:
"H/l" csoport: 15.10-17.40:

SZOMBAT:
"H/l” csoport: 10.30-12.10:
"H/2" csoport: 8.00-11.20;
"H/3" csoport: 10.45-13.15:

Megjegyzés:

flil-,orr-, gége
gyógyászat 
belgyógyászat vagy 
gy eroekgy ógyászát
gyak.
fogászati sebészeti 
gyak.
bőrgyógyászat vagy 
fiil-orr-gégegyógyá- 
szat gyak. 
gyermekgyógyászat 
általános .sebészet 
konzerváló fogá
szati gyak.

fogászati sebészeti 
gyak.
fogpótlástani gyak. 
konzerváló fogásza
ti gyak.

Ált.Sebészet gyakorlat később megállapítandó 
időben. Belgyógyászat- gyermekgyógyászat gya
korlat 2 hetenként váltva. 1. héten gyermek- 
gyógyászat. - Fül-, orr-, gégegyógyászat gya
korlat 2 hetenként váltva a bőrgyógyászat gya
korlattal. 1. héten bőrgyógyászat. - Marxiz
mus szeminárium a Tanszék által megadott napo
kon.

520/É
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1 V. évfolyam

HÉTFŐ:
"H/l" csoport: 8.10-10.40:
"H/2" csoport: 8.30-11.00:
"H/3" csoport: 10.05-11.20:
"H" csoportok: 11.30-12.15:
"H" csoportok: 12.20-13.05:
"H/2" csoport: 14.40-16.20:

KEDD:
"H/l" csoport: 8.00-10.30:
"H/2" csoport: -8.30- 9.20:
"H/3" csoport: 8.00-10.30:
"H/2" csoport: 9.30-10.45:
"H/3" csoport; 10.50-12,05:
"H/l" csoport: 11.00-12.15:
"H* csoportok: 12.35-14.05:
"H" csoportok: 15.00-16.35:

SZERDA:
"H/2" csoport: 8.00-10.30:

"H/3" csoport: 8.00-11.20:
"H/l" csoport: 9.00- 9.50:
"H/l" csoport: 10.00-11.15:
"H" csoportok: 11.30-12,15:
"H" csoportok: 12.35-14.05:

"H/3" csoport: 15.00-17.05:
520/É.

konzerváló fogá
szati gyak. 
szájsebészet gyak. 
parodontclógia 
gyak.,
parodont ológia 
szájsebészet 
konzerváló fogá
szati gyak.

orthodontia gyak. 
szemészet gyak. 
szájsebészet gyak. 
parodontológia gyak. 
orthodontia gyak. 
parodontológia 
gyak.
ideg- elmegyógyá
szat
marxizmus

konzerváló fogásza
ti gyak.
fogpótlástan gyak. 
szemészet gyak. 
parodontológia 
gyak. 
szemészet 
közegészségtan és 
járványtan 
konzerváló fogásza
ti gyak.
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CSÜTÖRTÖK:

"H/l" csoport: 
"H/2" csoport: 
"H/3" csoport: 
"H/3" csoport:

8.00-10.30: 
8.00-11.20: 
8.35- 9.50: 
10.00-11.15:

"H" csoportok: 11.30-12.15:
"H" csoportok: 12.35-14.00: 
"H/l" csoport: 15.00-16.40:

PÉNTEK; i
"H/l" csoport: 8.00-11.20: 
"H/2" csoport: 8.00-10.30: 
"H/3" csoport: 8.00-10.05:

"H/3" csoport: 10.15-11.05: 
"H/2" csoport: 10,40-11.55:
"H" csoportok: 12.00-12.45: 
"H" csoportok: 12.50-14.25:

szájsebészet gyak. 
fogpótlástan gyak. 
orthodontia gyak. 
parodontológia 
gyak.
igazságügyi fog
orvostan 
fogpótlástan 
konzerváló fogá
szati gyak.

fogpótlástan gyak. 
orthodontia gyak. 
konzerváló fogá
szati gyak. 
szemészet gyak. 
parodontológia 
gyak.
száj sebészet 
orthodontia

SZOMBAT:
"H" csoportok: 8.00-10.30: fogpótlásién

gyak. . .. ,

Megjegyzés:
Marxizmus szeminárium az előadás idejében.

520/É
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4« Nem kötelező tárgyak*

*Az előadások később meghatározandó időben tar
tatnak,
A karok által meghirdetett nem kötelező előadáso
kat Egyetemünk bármely hallgatója /tehát az Álta
lános Orvosi Kar fakultativ előadásait fogorvos- 
tanhallgató* gyógyszerészhallgató is, stb./ fel
veheti, amennyiben a kérdéses tárgy nem ütközik 
más felvett tárggyal és a tárgy előadója, vala
mint saját fakultásának dékánja ehhez hozzájárul,

IV,-Ve é ¥.f о ly am.
A lemezes fogpótlás gyakorlatokkal. Heti 1 óra,

A Központi Stomatológiai Intézet előadóter
mében /VIII., Szentkirályi u, 40./

Dr. KEMÉNY IMRE mb, előadó
Maxillofacialis protetika. Heti 1 óra, A Központi 

Stomatológiai Intézet előadótermében /VIII, 
Szentkirályi-u,40,/.

Dr. KERTÉSZ JENŐ mb, előadó
Műanyagok felhasználása a fogszabályozóéban, 

/Gyakorlati bemutatással»/ Heti 1 óra, A 
Központi Stomatológiai Intézet előadótermé
ben /VIII. г Szentkirályi-u. 40./.

Dr. REHÁK RUDOLF mb. előadó.

520/É
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С/ GYÓGYSZERÉSZETI KAR
1. A gyógyszerészképzés tanterve és vizsgarendé

az 1961/62 . tanév I. félévében

I
Tantárgyak:

. évfolyam; 
Heti óraszám; Vizsgaforma;

slmélet/gyakarlat
Gyógyszerészeti
propedeutika 1 - kollokvium
Általános és szer-
vetlen kémia 6 7 kollokvium
Fizika 3 3 -

Növénytan 3 3 -
Matematika 2 1 kollokvium
Politikai gazdaság-
tan 2 - kollokvium
Orosz nyelv - 2 -

Testnevelés - 1 -

17 17
Latin nyelv heti 1 órában azok számára, akik a
középiskolában latint nem tanultak.

II. évfolyam
Tantárgyak; Heti óraszám: Vizsgaforma:

elmelet/gyakorlat
Gyógyszerészet tör
ténete 1 .
Kvantitatív kémiai 
alalizis 2 9 —
Szerves kémia 4 2 kollokvium

Átvitel: 7 11 .
520/É



Tantárgyak: Heti óraszám: 
elmélet/gy akorlat

Vizsgaforma;

Áthozat: 7 11
Fizika-kémia 3 kollokvium
Biológia 2 -
Növénytan 2 -
Politikai gazdaság-
tan 2 kollokvium
Orosz nyelv 2 -
Testnevelés 1

14 16 

III. évfolyam
Tantárgyak: Heti óraszám: Vizsgaforma:

elmélet/gyakorlat
gyógyszerészi kémia 4 
Gyógyszerészeti 
technológia /recep
tura/ 3
Gyógynövény és 
drogismeret 3
Anatómia, élettan 2 
Filozófia 2
Idegen nyelv

14

6 kollokvium

6 -
4 kollokvium
1 szigorlat
- kollokvium
2 —
19

520/É
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ГУ. évfolyam

Tantárgyak: Heti óraszám: Vizsgaforma:
elmélet/gyakorlat

Gyógyszerészi ké
mia 3 6 szigorlat
Gyógyszerészeti 
technológia /ga- 
lenikumok/ 3 9 kollokvium
Gyógyszertan 3 1 -  ,
Közegészségtan 3 - -
Gyógyszerügyi szer
vezés 2
Gyógyszerek és 
gyógyszerkészít
mények ellenőrzése 2
Tudományos szocia
lizmus 3 kollokvium
Idegennyelv 2 -

' 19
t

18

2. Kötelező tantárgyak
I. évfolyam

Gyógyszerészeti propedeutika. Elmélet: heti 1 óra 
Dr, PARKAS ANDRÁS egyetemi docens

Általános és szervetlen kémia. Elmélet: heti 5 
óra. Szervetlen és analitikai Kémiai Inté
zet tantermében /VIII. Muzeum krt. 4/b./ 
Gyakorlati előkészitő: heti 2 óra. Gyakor
lat: heti 6 óra.

Dr. SCHULEK ELEMÉR egyetemi tanár.

520/É
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Fizika. Elmélet: heti 3 óra. Orvosi Fizikai

Intézet tantermében. /VIII. Puskin u. 9»/ 
Gyakorlat: heti 3 óra.

TAMÁS GYULA egyetemi docens.

Növénytan. Elmélet: heti 3 óra. Alkalmazott Nö
vénytani és Szövetfejlődéstani Intézet 
tantermében. /VIII. Muzeum krt. 4/a./ 
Gyakorlat: heti 3 óra.

Dr. SÁRKÁNY SÁNDOR egyetemi tanár.
Matematika. Elmélet: heti 2 óra. Később megálla

pítandó helyen. Gyakorlat: heti 1 óra.
NAGY JÁNOS mb. előadó.

Politikai gazdaságtan. Heti 2 óra. Később meg
állapítandó helyen.

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

megállapítandó időben és helyen.
Dr. TAKÁCS JÁNOS vezető.lektor.

Testnevelés. Heti 1 óra.
FARKAS PÁL testnevelő tanár

Latin nyelv. Heti 1 órában.
Dr. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.

II. évfolyam

Kvantitatív kémiai analizis. Elmélet: heti 2
óra. Szervetlen és Analitikai Kémiai Inté
zet tantermében. /VIII. Muzeum krt. 4/b./ 
Gyakorlat: heti 9 óra.

Dr. SCHULEK ELEMÉR egyetemi tanár.
520/É
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Szerves kémia« Elmélet: heti 4 óra. Gyógyszeré

szeti Intézet tantermében. /IX.Hőgyes E.u.
7./ Gyakorlat: heti 2 óra.

Dr. CLAUDER OTTÓ egyetemi tanár.

Fizikai-kémia. Elmélet: heti 3 óra. Fizikai-Kémiai 
Intézet tantermében. /VIII. Puskin u. 11-13. 
F.ép./

Dr. KISS LÁSZLÓ egyetemi docens.
Biológia. Elmélet: heti 2 óra. Anatómiai Inté

zet tantermében. /IX. Tűzoltó u. 58./
Dr. KISZELY GYÖRGY egyetemi docens.

\

Politikai gazdaságtan. Heti 2 óra. Később meg
állapítandó helyen.

MÉSZ LÁSZLÓ egyetemi docens.
Hövénytan gyakorlata Heti 2 óra. Alkalmazott Nö

vénytani és Szövetfejlődéstani Intézetben. 
/VIII. Muzeum krt. 4/a./

Dr. SÁRKÁNY SÁNDOR egyetemi tanár.
Orosz nyelv. Heti 2 óra. Csoportonként később 

megállapítandó időben és helyen.
Dr. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.

Testnevelés. Heti 1 óra.
FARKAS PÁL testnevelő tanár

520/É
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III..évfolyam

Gyógyszerészi kémia. Elmélet: heti 4 óra. Gyógy
szertani Intézet tantermében. /VIII. Üllői 
ut 26./ Gyakorlat: heti 5 óra a Gyógyszeré
szi Kémiai Intézet gyakorló termeiben.

Dr. VEGH ANTAL egyetemi tanár
Gyógynövény és drogismeret. Elmélet: heti 3 óra. 

Gyógynövény és Drogismereti Intézet tanter
mében. /VIII. Üllői-ut 26./ Gyakorlat: heti 
4 óra.

Br. НАША1 JÁNOS egyetemi tanár.
Gyógyszerészeti technológia /receptura/.-Elmélet: 

heti 3 óra. Gyógyszerészeti Intézet tanter
mében. /IX. Hőgyes E. u. 7./ Gyakorlat: he
ti 6 óra.

Dr. CSIPKE ZOLTÁN egyetemi docens.
Anatómia, élettan. Elmélet: heti 2 óra. Életta

ni Intézet tantermében. /VIII. Puskin u.9./ 
Gyakorlat: heti 1 óra.

Dr. HARSING LÁSZLÓ egyetemi docens.
Filozófia. Heti 2 óra. Később megállapítandó 

helyen.
MÉSZ LÁSZLÓ egyetemi docens.

Idegen nyelv. Heti 2 óra. Csoportonként később 
megállapítandó időben és helyen.

Dr. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.

520/É.
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IV. évfolyam

Gyógyszerészeti technológia /galenikumok/. El
mélet: heti 3 óra. Gyógyszerészeti Intézet 
tantermében. /IX. Hőgyes E. u.7./ Gyakorlat: 
heti 9 óra.

Dr. MOZSONYI SÁNDOR egyetemi tanár.
Gyógyszerészi kémia. Elmélet: heti 3 óra. Gyógy

szertani Intézet tantermében. /XIII. Üllői- 
ut 26./ Gyakorlat: heti 5 óra.

Dr. VÉGH ANTAL egyetemi tanár.

Gyógyszertan. Elmélet: heti 3 óra. Gyógyszertani 
Intézet tantermében. /VIII. Üllői-ut 26*/ 
Gyakorlat; heti 1 óra.

Dr. FRITZ GUSZTÁV egyetemi tanár.
Közegészségtan. Elmélet: heti 3 óra. Gyógynövény 

és Drogismereti Intézet tantermében. /VIII. 
Üllői-ut 26./

Dr. MELLY JÓZSEF egyetemi tanár.
Gyógyszerügyi szervezés. Elmélet: heti 3 óra. 

Gyógynövény és Drogismereti Intézet tan
termében. /VIII. Üllői-ut 26./

HUNFALVI GÉZA mb. előadó.
Gyógyszerek és gyógyszerkészítmények ellenőrzése. 

Elmélet: heti 2 óra. Szervetlen és Analitikai 
Kémiai Intézet tantermében. /VIII. Muzeum 
krt. V b . /

Dr. SCHULEK ELEMÉR egyetemi tanár.

520/É
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Tudományos szocializmus« Heti 3 óra. Gyógynö

vény és Drogismereti Intézet tantermében. 
/VIII. Üllői-ut 26J

MÉSZ LÁSZLÓ egyetemi docens.
Idegen nyelv. Heti 2 óra. Csoportonként később 

megállapítandó időben és helyen.
Dr. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.

3. Д Й И Х В Т О  1'АЖ-ВЩ)
/Kötelező tantárgyak/

I. évfolyam

HÉTFŐ;
"A" csoportok; 9.15-11.00: általános és szer

vetlen kémia
11.10- 12.50: kémiai előkészitó
13.15- 14.00; gyógyszerészeti

propedeutika
15.15- 18.00; kémia gyak.

”B" csoportok: 9*15-11.00: általános és szer
vetlen kémia

11.10- 12.50; kémia előkészitő *
13.15- 14.00: gyógyszerészeti

propedeutika
"B/l" csoport: 15.15-18.00: növénytan gyakor.

"C" csoportok: 9.15-11.00: általános és szer
vetlen kémia

11.10- 12.50: kémiai előkészitő
13.15- 14.00: gyógyszerészeti

propedeutika
520/É.
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"D" csoportok: 9.15-11.00: általános és 
szervetlen kémia

11.10-12.50: kémiai előkészítő
13.15-14.00: gyógyszerészeti

propedeutika

KEDD:
"A” csoportok: 8.00- 9.45: matematika

10.05-11.40: növénytan
11.50-13.30: fizika
15.00-18.40? fizika é3 mate

matika gyak.

"B" csoportok: 8.00- 9-45: matematika
10.05-11.40: növénytan
11.50-13.30: fizika

"B/2 " csoport: 15.00-18.40: fizika és matema
tika gyak.I? QTf csoportok: 8.00- 9.45: matematika

10.05-11.40: növénytan
11.50-13.30: fizika
15.00-17.45: kémia gyak.

"D" csoportok: 8.00- 9.45: matematika'
- 10.05-11.40: növénytan

11.50-13.30: fizika

"D/2" csoport: 15.00-17.-45: növénytan gyak.
SZERDA:

"A" csoportok: 12.00-13.40: politikai gazda
ságtan
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"B" csoportok: 12.00-13.40:

15.00-17.45:
"В/l" csoport: 8.00-11.40:
"B/2" csoport: 9.00-11.45:
"C" csoportok: 8.00-11.40:

12.00-13.40:

"C/l" csoport: 15.00-16.45:
"D" csoportok: 9.C0-11.45:

12.00-13.40:

"D/l" csoport: 15.00-17.45:
iTÖRTÖK:
"A" csoportok: 8.15- 9.00:

9.15-11.00:
11.15-14.00:

"B" csoportok: 8.15- 9.00:
9.15-11.00:

"C" csoportok: 8.15- 9.00:
9.15-11.00:

"C/l" csoport: 11.15-14.0C:

politikai gazda
ságtan 
kémia gyak.
fizika gyak. 
növénytan gyak.

fizika és mate
matika gyak. 
politikai gazda
ságtan

orosz nyelv
kémia gyak. 
politikai gazda
ságtan

növénytan gyak.

növénytan 
általános és szer 
vétlen kémia 
kémia gyak.
növénytan 
általános és szer 
vetlen kémia

növénytan 
általános és szer 
vetlen kémia

növénytan gyak.
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"C/2" csoport: 11.20-13.00:
14.15- 17.00:

"D" csoportok: 8.15- 9.00:
9.15- 11.00:

11.20-13.00:
14.15- 17.00:

PÉNTEK:
"A” csoportok: 8.00- 9.00:

9.15- 10.00:
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"A/l" csoport: 10.15-13.00:
"A/2" csoport: 15.00-18.00:
"B" csoportok: 8.00- 9.00; 

. 9.15-10.00:

10.20-12.00:
14.00-16.45:

"C" csoportok: 8.00- 9.00:
9.15-10.00:

10.15-13.00:
"D" csoportok: 8.00- 9*00:

9.15-10.00:

14.00-17.40:

orosz nyelv 
növénytan gyak.N
növénytan 
általános és 
szervetlen kémia 
orosz nyelv 
kémia gyak.

fizika
általános és 
szervetlen kémia

növénytan gyak.

növénytan gyak.
fizika
általános és 
szervetlen kémia 
orosz nyelv 
kémia gyak.

fizika
általános és szer 
vetlen kémia 
kémia gyak.
fizika
általános és szer 
vetlen kémia 
fizika és matema
tika gyak.
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II. évfolyam

HÉTFŐ:
. "A" csoportok: 8.00- 9.40: politikai gazda

ságtan
10.00-11.50: növénytan gyak. 
14.40-18.40: kvantitatív kémiai 

gyak.

"Б" csoportok: 8.00- 9.40: politikai gazda
ságtan

10.00-12.45: szerves kémia gyak
"C” csoportok: 13.15~16.00: szerves kémia gyak,
"D" csoportok: 8.00- 9*40: politikai gazdaság

tan
10.00-14.20: kvantitatív kémiai 

gyak.

KEDD:
"A” csoportok: 8.00- 8.45: fizikai-kémia 

9.10-10.55: szerves kémia
"B" csoportok: 8.00- 8.45: fizikai-kémia 

9.10-10.55: szerves kémia 
11.10-13.00: növénytan gyak.

"C" csoportok: 8.00- 8.45: fizikai-kémia 
9.10-10.55: szerves kémia 
13.00-17.20: kvantitatív kémiai 

gyak.

"D" csoportok: 8.00- 8.45: fizikai-kémiai 
9.10-10.55: szerves kémia
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SZERDA:

"A" csoportok: 8.00- 9.4-5: 
10.15-12.00:

"В" csoportok: 8.00- 9.4-5:
10.15-12.00:
13.00-17.20:

"C" csoportok: 8.00- 9.45:
10.15-12.00:

"D" csoportok: 8.00- 9*4-5:
10.15-12.00:
12.10-14.00:

CSÜTÖRTÖK:
"A" csoportok: 8.15-10.00: 

10.15-13.00:

"B" csoportok: 8.15-10.00:
”A ,B" vegyes csoportok

14.00-16.45:

"C" csoportok: 8.15-10.00: 
10.10-14.10:

biológia 
kvantitatív ké
miai analizis
biológia 
kvantitativ ké
miai analizis 
kvantitativ ké
miai gyak.
biológia 
kvantitativ ké
miai analizis
biológia 
kvantitativ ké
miai analizis 
növénytan gyak.

fizikai-kémiai 
szerves kémia 
gyak.
f izikai-kémiai

szerves kémia 
gyak.
fizikai-kémiai 
kvantitativ ké
miai gyak.
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"D" csoportok: 8,15-10*00: 

14.30-18.30:

PÉNTEK:
"A" csoportok:

"B" csoportok: 

”C" csoportok: 

"D” csoportok:

8.00- 9.45: 
14.40-19.00:

8.00- 9«45: 
10.10-14.10:

8.00- 9.45:
13.15- 15.00:

8.00- 9.45:
10.15- 13.00:

"C,D" vegyes csop,
15.15-18.00:

III. évfolyam

HÉTFŐ;
"A" csoportok: 8.30-13.00: 

15.00-17.45:

"B" csoportok: 8.15-11.00:

13.00-16.40:

fizikai-kémia 
kvantitativ ké
miai gyak.

szerves kémia 
kvantitativ kémiai 
gyak.

szerves kémia 
kvantitativ kémia
szerves kémia 
növénytan gyak.
szerves kémia 
szerves kémia gyak

szerves kémia gyak

gyógyszerészi ké
mia gyak. 
gyógyszerészeti 
technológia /recep
tura./ gyak.

gyógyszerészeti 
technológia /re
ceptura/ gyak. 
gyógynövény és 
drogismeret.gyak.
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"C" csoportok: 11.15-14.00:

KEDD:
"A" csoportok: 8.ОС- 9.40:

10.00- 10.45:

11.00- 12.45:

14.00- 15.45:
"В" csoportok: 8.00- 9*40:

10.00- 10.45:
11.00- 12.45:

14.00- 15.45:

gyógyszerészéti 
technológia /re
ceptura/ gyak..

filozófia 
gyógynövény és 
drogismeret 
gyógyszerészeti 
technológiai /re
ceptura/
anatómia, élettan
filozófia 
gyógynövény és 
drogismeret 
gyógyszerészeti 
technológia /re
ceptura/
anatómia, élettan

"C" csoportok: 8.00- 9.40:
10.00- 10.45:
11.00- 12.45:

14.00- 15.45:

filozófia 
gyógynövény és 
drogismeret 
gyógyszerészeti 
technológia /re
ceptura/
anatómia, élettan

SZERDA:
"A" csoportok: 8.00- 9*4-5: gyógyszerészi ké

mia
10.0C-10.45: gyógynövény és 

drogismeret
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"В" csoportok:

11.00- 11.45: gyógyszerészi
kémiai előkészí
tő

13.00- 16.40: gyógynövény és
drogismeret gyak.

8.00- 9.45: gyógyszerészi ké
mia

10.00- 10.45: gyógynövény és
drogismeret

11.00- 11.45: gyógyszerészi ké
miai előkészítő

"C" csoportok: 8.00- 9.45:

10.00- 10.45:

11.00- 11.45:
13.00- 17.30:

gyógyszerészi ké
mia
gyógynövény és 
drogismeret 
gyógyszerészi ké
miai előkészítő 
gyógyszerészi ké» 
mia gyak.

CSÜTÖRTÖK:
"A” csoportok: 8.15-10.00: gyógyszerészi ké

mia
10.15-11.00: gyógynövény és 

drogismeret
11.25-12.10: gyógyszerészeti 

technológia /re
ceptura/

"B" csoportok:

520/É.

8.15-10.00:

10.15-11.00: 
11.25-12.. 10:

gyógyszerészi ké
mia
gyógynövény es 
drogismeret 
gyógyszerészeti 
technológia /re
cept ura/
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"C" csoportok: 8.15-10.00: gyógyszerészeti

kémia
10.15-11.00: gyógynövény és 

drogismeret
11.25-12.10: gyógyszerészeti 

technológia /re
ceptura/

PENTEK:
"A" csoportok: 11.15-14.00: gyógyszerészeti

technológia /re
ceptura/ gyak.

"B" csoportok: 8.30-13.00: gyógyszerészi ké
mia gyak.

15.00-17.45: gyógyszerészi
technológia /re
ceptura/ gyak.

"C" csoportok: 8.15-11.00: gyógyszerészeti
technológia /re
ceptura/ gyak.

13.00-16.40: gyógynövény és
drogismeret gyak.

IV. évfolyam

HÉTFŐ:
"A" csoportok: 8.00- 9.45: 

10.00-10.45:

• 11.00-12.00:
-13.30-18.00:

gyógyszerügyi szer
vezés
gyógyszerészeti 
technológia /gale- 
nikumok/
gyógyszerészi ké
miagyógyszerészi ké
miai gyak.
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10.00- 10.4-5:

11.00- 12.00: 
13*00-18.4-5:

nB" csoportok: 8.00- 9*4-5: gyógyszerügyi 
szervezés 
gyógyszerészeti 
technológia /ga-- 
lenikumok/ 
gyógyszerészi ké
mia
gyógyszerészeti 
technológia /gal./ 
gyak.

"C" csoportok: 8*00- 9.4-5: gyógyszerügyi
szervezés

10.00- 10.45: gyógyszerészeti
technológia /ga- 
lenikumok/

11.00- 12.00: gyógyszerészi ké
mia

KEDD:
"A" csoportok: 8.00- 8.45:

9.00- 9*45: 
10.05-11*50:
12.15-13*00:

gyógyszerészeti 
technológia elő- 
készitó' 
gyógyszertan 
gyógyszerellen
őrzés
közegészségtan

"B" csoportok: 8.00- 8.45:

9.00- 9*45: 
10.05-11.50:
12.15-13.00:

gyógyszerészeti 
technológia elő
készítő 
gyógyszertan 
gyógyszerellenőr
zés
közegészségi an
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9 . 00-
10.05-
12.15-

3ZERDA;
"A" csoportok: 8.15-

9.15-

10.15-
13.00-

"В" csoportok: 8.15-
9.15-

10.15-

"С" csoportok: 8.15-
9.15-

10.15-
13.00-

16.00-

"C" csoportok: 8.00-

520/É.

.4-5: gyógyszerészeti 
technológia elő
készítő

.4-5: gyógyszertan 
•50: gyógyszerellenőrzés 
.00: közegészségtan

.00: közegészségtan

.00: gyógyszerészeti 
technológia /ga- 
lenikumok/

.55: tudományos szoci
alizmus

• 4-5: gyógyszerészeti 
technológia /ga- 
lenikumok/ gyak.

.00: közegészségtan

.00: gyógyszerészeti
technológia /gale- 
niumok/

.55: tudományos szoci
alizmus

.00: közegészségtan

.00: gyógyszerészeti
technológia /gale- 
nikumok/

.55: tudományos szocia
lizmus

.4-5: gyógyszerészeti
technológia /gale- 
nikumok/ gyak.

.4-5: gyógyszerészeti
technológia /gale- 
nikumok/ gyak.

8

9
11
13

9
10

11
15

9
10

11

9
10

11

15

18

I
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CSÜTÖRTÖK;
‘"A" öSöpörtok: 8.00- 8.45; közegészségtan

9.00- 9.45: gyógyszerészi ké
mia előkészítő

10.00- 12.45: gyógyszerészeti
technológia /gale- 
nikumok/ gyak.

14.00- 16,45: gyógyszerészeti
. technológia /gale- 
nikumok/ gyak.

"B" csoportok: 8.00- 8.45: közegészségtan
9*00- 9.45: gyógyszerészi ké

mia előkészítő
10.00- 14.30: gyógyszerészi ké

mia gyak.
16.00- 18.45: gyógyszerészeti

technológia /gale- 
nikumok/ gyak.

"C" csoportok: 8.00- 8.45: közegészségtan
9.00- 9.45: gyógyszerészi

kémia előkészítő
10.00- 12.45: gyógyszerészeti

technológia /gale- 
nikumok/ gyak.

PÉNTEK:
"A" csoportok: 8.00- 9.30: gyógyszerészeti 
. _ kémia

10.00- 10.45: gyógyszerészeti
technológia /gale- 
nikumok/

11.00- 12■.45: gyógyszertan

520/É
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"В" csoportok! 8.00- 9.30: gyógyszerészi ké

mia
10.00- 10.45: gyógyszerészeti

technológia /gale- 
nikumok/

11.00- 12,45: gyógyszertan
"C" csoportok: 8.00- 9.30:

10.00- 10.45:

11.00- 12.45:
14.00- 18.30:

gyógyszerészi ké
mia
gyógyszerészeti 
technológia /gale- 
nikumok/ 
gyógyszertan 
gyóryszerésai ké
mia gyak.

4, НЕМ KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK31
XAz előadások később meghatározandó Időben tartat
nak.
A karok által meghirdetett nem kötelező előadáso
kat Egyetemünk bármely hallgatója /tehát az Álta
lános Orvosi Kar fakultativ előadásait fogorvos- 
tanhallgató, gyógyszerészhallgató is stb./ felve
heti, amennyiben a kérdéses tárgy nem ütközik más 
felvett tárggyal és a tárgy előadója, valamint 
saját fakultásának dékánja ehhez hozzájárul.

III. - IV. évfolyam
Gyógyhatású szénvegyületek kémiája. Heti 2 óra. 

Később meghatározandó helyen.
Dr. CLAUDER OTTÓ egyetemi tanár.

520/É
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Oltóanyagokról, gyógyszertanokról, diagnosztiku- 
mokról« Heti 1 óra, Később meghatározandó be-r
1уЭД* Dr. FAZEKAS LÁSZLÓ egyetemi docens
A fizikai-kémia alkalmazása a gyógyszerészeiben. 
Heti 2 óra. Később meghatározandó.helyen.

Dr. MINCSEV MIHÁLYÉÉ egyetemi docens
IV, évfolyam

Nagyipari gyógyszerészet. Heti 1 óra. Később 
meghatározandó helyen.

Dr. F IÁ DERER ISTVÁN - Dr. GYENES ISTÁN 
NEPPER.SÁNDOR.TAKÁCS.GÉZA mb,előadók

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi 
Karának nem kötelező előadásaiból

Fejezetek a növényi szövetfejlődéstan és a kvantita
tív szövettan köréből gyakorlattal. Heti 2 órac 
II - IV. éves gyógyszerészhallgatók és gyógysze
rész doktorandusok számára. /Csak előzetes tanszék- 
vezetői engedéllyel vehető fel./ Később meghatároz 
zandó helyen.

Dr. SÁRKÁNY SÁNDOR egyetemi tanár
Kémiai analitikai gyakorlatok. Heti 3 óra. A fel

sőbb éves gyógyszerészhallgatók számára.
/Csak előzetes tanári engedéllyel vehető fel./ 
Később meghatározandó helyen.

Dr. SCHÜLEK ELEMÉR egyetemi tanár

Fizikai-kémiai analitikai mérőmódszerek gyakorlat. 
Heti 5 óra. A felsőbb éves gyógyszerészhallga
tók számára. /Csak előzetes tanári engedély- 
lyel vehető fel./

Dr. SCHULEK ELEMÉR egyetemi tanár
520/É
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Fizikai-kémiai analitikai mérőmódszerek. Heti 2 

óira. A felsőbb éves gyógyszerészhallgatók 
számára. Később meghatározandó helyen.

Dr. PUNGOR ERNŐ egyetemi docens.

Komplexek alkalmazása az analitikai kémiában 
/komplexometria/. Heti 2 óra. Később meghatáro- 

zandó helyen.
Dr. KORCS ENDRE mb. előadó.

Válogatott fedezetek az optika és röntgen emisz- 
sziós színképelemzés területéről. Heti 1 óra. 

Később meghatározandó helyen.
Dr. TOROK TIBOR egyetemi docens.

Bevezetés a növényi míkrotechnikába gyakorlattal. 
Heti 2 óra. II-IV. éves gyógyszerészhallga
tók és gyógyszerész doktorandusok számára. 
/Csak előzetes tanszékvezetői engedéllyel 
vehető fel./ Később meghatározandó helyen. 

Dr. FRIDVALSZKí LORÁND mb. előadó.

520/É
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ÁLTALÁNOS INTÉZKEDÉSEK ÉS JOGSZABÁLYOK
А 1?1/195в« /М. K. 16./ utasítással módosított 
és kiegészített 78/1957» /М» K, 14,/ M. M. sz, 
utasítás a nappali tagozatos egyetemi /főisko

lai 9 akadémiai/ hallgatók tandíjáról

A Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 1076/1957* 
/IX. 1*/ Korm. sz. határozatában foglalt felha
talmazás alapján az érdekelt miniszterekkel 
egyetértésben az alábbiakat rendelem el:
1, Jelen utasítás hatálya valamennyi egyetemre 
/főiskolára, akadémiára/ kiterjed.

Az utasítást az 1957/58-a.s tanévben az I. és II. 
évfolyam hallgatókra, a következő tanévekben pe
dig fokozatosan a magasabb évfolyamú hallgatókra 
is alkalmazni kell.

• ' t

2. Az egyetemeken /főiskolákon, akadémiákon/ a 
tandíj összege.félévenként; 1000 Ft.

3* Tandíjmentesek:
a/ az ellenforradalom áldozatainak gyermekei,
b/ ’’Népköztársasági Egyetemi és Főiskolai Ösz- 

töndij”-ban részesülő hallgatók,
с/ az 1036/1951* számú minisztertanácsi-határo

zat alapján a kiváló tanár, illetve kiváló 
tanító, valamint az 1042/1954. sz. minisz
tertanácsi határozat alapján kiváló óvónő 
kitüntetésben részesült pedagógusok lega
lább jórendü gyermekei.

520/É
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d/ a hazánkban tanuló külföldi ösztöndíjas hall

gatók,
е/ a havi 1600 Ft-ot /160 aranykoronát/ meg nem 

haladó jövedelemmel rendelkező szülők gyer
mekei, ill. a havi 1300 forintot /130 aranyko
ronát/ meg nem haladó házastársi jövedelem
mel rendelkező hallgatók közül azok, akik nem 
bukottak.

Fenti jövedelemhatárokat az intézmény vezető
je, rendkívül indokolt esetben, 200 forinttal 
felemelheti, azonban az ily módon tandíjmen
tességben részesülő hallgatók száma nem halad
hatja meg a tandíjmentességben részesülő ösz- 
szes hallgatók 10 #-át. Osztályidegen szár
mazású hallgatók közül csak a kitűnő, vagy 
jeles tanulmányi eredménnyel rendelkezők 
lehetnek tandíjmentesek.

f/ kitüntetett pedagógusok /oktatók/ legalább 
jórendü gyermekei, ha szüleik, eltartóik jö
vedelme 4000 Pt-ot nem haladja meg.

4. Tandíjkedvezményben részesülhetnek a hallga
tók az alábbi feltételek esetén:

a/ munkás, mezőgazdasági,munkás, félproletár
/4. kát. h. földig/, tsz-tag szülőktől szárma
zó hallgatók és a kitüntetésben nem részesült 
pedagógusok /oktatók/, valamint a felsőokta
tási intézmények dolgozóinak gyermekei - lega
lább jó rendüség esetén - ha eltartóik, illet
ve, házastársuk havi jövedelme
1.2600 Pt-ot /260 aranykoronát/, illetve 
2000 Pt-ot /200 aranykoronát/ nem haladja meg 
és legalább elégséges rendűek: 75 96-os*

520/É.
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2. ha eltartóik, 111. házastársiak havi jövedel
me a 2600 Pt-ot /260 aranykoronát/, ill. 2000 
Pt-ot /200 aranykoronát/ ugyan meghaladja, de 
legalább közepes rendűek: 50 %-oa kedvezményben 
részesülhetnek,

b/ dolgozó paraszt, értelmiség és alkalmazott 
származású hallgatók, ha eltartóik, ill, há
zastársuk havi jövedelme a 2600 Pt-ot /260 
aranykoronát/, ill. 2000 Pt-ot /200 aranyko
ronát/ nem haladja meg és legalább közepes 
rendűek: 50 #-os kedvezményt kaphatnak.

с/ A tandíjmentességben, vagy kedvezményben 
egyébként nem részesíthető hallgatók 10 %- 
ának a tandija méltánylást érdemlő esetekben 
maximálisan 50 % erejéig csökkenthető.

d/ kitűnő rendű /műszaki egyetemeken jeles ren
dű/ hallgatók 50 %-os kedvezményben része
sülhetnek.

5. А 3/а/, с/ és e/ pontok alapján járó tandíj
mentesség feltételeit igazolni kell.

A tandíjkedvezmény csak azok részére engedé
lyezhető, akik aziránt a dékánhoz /igazgató
hoz/ az I. félévre vonatkozóan szeptember 30- 
ig, а II. félévre vonatkozóan pedig február 
28-ig írásbeli kérelmet nyújtanak be. A kére
lemhez a feltételeket igazoló okiratokat csa
tolni kell.

6. Ha az eltartók együttes jövedelme a havi 
4000 Pt-ot meghaladja, a hallgató a 4. pontban 
feltüntetett tandíjkedvezményben még az egyéb
ként előirt feltételek fennállása esetén sem 
részesíthető.
520/É.



- 115 -
7. A 3., 4. és 6. pontban feltüntetett jövede
lemhatárok olyan esetekre vonatkoznak, amikor
a hallgatónak eltartott testvére, illetve gyer
meke nincs. Minden eltartott testvér, ill. gyer
mek 400 Ft-tal /40 aranykoronával/ növeli a meg
adott jövedelemhatárt.

8. A tanulmányi eredményt az utóvizsgaidőszak 
lezárása után /az I. évf. első félévére az érett
ségi eredménye alapján/ kell megállapítani.

9. Az anyagi helyzetet igazoló hivatalos irato
kat illetően az egyetemek /főiskolák, akadémiák/ 
az uj ösztöndíjrendszerről szóló 77/1957. /М. K. 
14,/ M. M. sz. utasitás értelmében kötelesek el- 
j árni.
10. A tandíjkedvezmény mértékét a dékán /igazga
tó/ a Diákjóléti Bizottság javaslata alapján 
állapítja meg. A megállapitásról ill. a változ
tatásokról jegyzőkönyvet kell készíteni. A dékán 
/igazgató/ döntése végérvényes.

11. A tandijbesorolást úgy kell végezni, hogy az 
a tanév eleji és félévi statisztikai felterjesz
tések idejére elkészüljön. A besorolás eredmé
nyéről a hallgatót a megállapítást követő két 
héten belül értesíteni kell.

12. A szülők /eltartók/ anyagi helyzetében be
álló minden - a tandij megállapítására kiható - 
változást a változástól Számított 15 napon be
lül be kell jelenteni. Ha az anyagi helyzetben 
olyan változás következettbe,amelynek következ
tében a hallgató a korábban élvezett tandíjked
vezményt részben,vagy egészben elvesztette,az uj
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vedelem alapján megállapított tandijat az anya
gi helyzetben bekövetkezett változást követő hó 
első napjától kell fizetni. Ha a szülők /eltar
tók/ anyagi helyzetében olyan változás követke
zett be, amelynek alapján a hallgató tandíjked
vezményre tarthat igényt, a beállott változást 
a folyó egész félévi tandíjnál figyelembe kell 
venni, ha a hallgató a változást az első félév 
ben november 15-ig, a második félévben április 
15-ig bejelenti. Később történő bejelentés ese
tén a hallgatót a bejelentést követő hó 1-től 
illeti meg a megfelelő tandíjkedvezmény.
13. A tandijat legkésőbb a mindenkori vizsgaidő 
szak megkezdése előtt két héttel kell befizetni 
A tandíj két részletben is fizethető. Az a hall 
gató, aki tandiját nem fizette be, vizsgára nem 
bocsátható.
14. A tandijfizetés illetékbélyeggel történik.
A bélyegeket e célra szolgáló, a hallgató leg
fontosabb személyi adatait tartalmazó űrlapba 
/füzetbe/ kell beragasztani. Az illetékbélye
get az egyetem, főiskola bélyegzőjével a bera
gasztás után azonnal felül kell bélyegezni. A 
tandíj befizetését az indexbe be kell vezetni..Az 
érvénytelenített bélyegeket a dékáni hivatalban 
/tanulmányi osztályon/ meg kell őrizni, hogy a 
befizetés bármikor ellenőrizhető legyen.
15. A dékáni hivatalban /tanulmányi osztályon/ 
a tandíj megállapításáról és befizetéséről, el
lenőrzésre is mindenkor alkalmas hivatalos 
nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás 
összefűzött lapszámozott és hitelesített könyv
ben vezetendő, amelyben fel kell tüntetni mind-

520/É



- 117 -
azon adatokat, amelyek alapján az egyes hall
gatók tandijmegállapitása történt,

16, Az 1957/1958-as tanévben III. vagy ennél 
magasabb évfolyamú hallgatók tandijának meg
állapítására vonatkozóan, tanulmányainak a 
tanulmányi rendnek megfelelő időben történő 
befejezéséig a 74/1955. /0. K. 17./ 0. M. sz. 
utasítást kell változatlanul alkalmazni.

Jelen utasítás a közzététel napján lép hatályba.

17. A 74/1955. /0. K. 17./ 0. M. sz. utasítás
az 1957/58. tanévben az I. és II. évfolyamú hall 
gatókra vonatkozóan hatályát veszti.

Kimaradt hallgatók iandijfizetési 
kötelezettségének megállapitása

1. Azok a hallgatók, akik az őszi félévben novem 
bér hó 15-e, illetve a tavaszi félévben március 
31-e előtt maradnak ki bármilyen okból az egye
temről /karról, főiskoláról, akadémiáról/, a 
tandíjfizetési kötelezettség alól mentesülnek.
2. Azok a hallgatók, akik az előbbi pontban meg
jelölt időpont után maradnak ki, a kimaradás 
időpontjáig esedékes tandijat kötelesek befi
zetni.

3. Amennyiben a tandíjfizetésre kötelezett hall
gatók tandijhátralékukat nem hajlandók kiegyen
líteni, az 1955.»évi 21. tvr. 14 §-ában /Ma
gyar Közlöny 1955. VII. 26./ megállapított el
járás szerint, bírósági utón kell a tandíj be
fizetéséről gondoskodni.
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A tandíj utasítás 4. és 8. pontjának helyes ér
telmezése a 27,103/1961, III. M.M» átirat alap
ján.

Ad. 4. A "jó rendüséget" csak a felsőoktatási 
intézmények dolgozóinak gyermekeitől kell megkí
vánni.

Ad. 8. A tanulmányi eredményt az utóvizsgaidő
szak lezárása után, a vizsgaszabályzatban álta
lánosságban meghatározott időpontig szeptember 
30-ig» illetve február hó 28-ig kell megállapí
tani. Abban az esetben, ha az utóvizsgaidőszakot 
az intézmény vezetője a fentiektől eltérően sza
bályozza, a tanulmányi eredményt az újonnan meg
állapított időpont lezárásának figyelembevételével 
kell kialakítani. A módosított időpont azonban 
csak az esetben alkalmazható, ha az intézmény ve
zetője valamennyi vagy meghatározott évfolyam 
hallgatóira terjesztette ki. A megállapított utó
vizsgaidőszakon túlra adott egyéni /névreszóló/ 
vizsgahalasztás tandijbesorolás szempontjából 
nem vehető figyelembe. Azok, akik vizsgájukat a 
meghatározott utóvizsga időszakig eredményesen 
nem tették le, a teljes tandijösszeg arányos 
részét fizetik mindazokra a hónapokra, amig 
vizsgájuknak sikerrel eleget nem tettek.
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A 172/1958« /М. К. 16»/ М, М. számú utasítással 
módosított, illetőleg kiegészített 77/1957»~~/M.
K. M. И. számú utasítás a nappali tagozatos
egyetemi /főiskolai, akadémiai/ hallgatók részé-

juttatbató .állami támogatásról
A jelenlegi egyetemi /főiskolai, akadémiai/ ösz- 
töndijrendszernek több olyan hibája van, amelyek 
miatt nem szolgálja kielégítő mértékben a felső- 
oktatási politika célkitűzéseinek elérését. A For
radalmi Munkás-Paraszt Kormány határozatában fog
lalt felhatalmazás 'alapján az érdekelt miniszte
rekkel egyetértésben a hibák kijavítása céljából 
az alábbiakat rendelem el:

A.
1. Az 1957/5B. tanévtől kezdődően az egyetemek 
/főiskolák, akadémiák/ nappali tagozatának I. 
és II. évfolyamain, a következő tanévekben pe
dig fokozatosan a magasabb évfolyamokon is, az 
alábbiakban szabályozott ösztöndíjrendszert kell 
bevezetni.

2. Az egyetemi, főiskolai, illetőleg akadémiai 
hallgatók tanulmányaik folytatásának elősegí
tése érdekében állami juttatásokban részesül
hetnek.

A juttatások a következők:
a/ tanulmányi ösztöndíj, 
b/ rendszeres szociális támogatás, 
с/ rendkivíili segély,
d/ "Népköztársasági Egyetemi és Főiskolai Ösz

töndíj" ,
e/ egyéb ösztöndíj.
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A tanulmányi ösztöndíj és a rendszeres szociális 
támogatás pályázat utján nyerhető el.

3. Az a hallgató, aki saját hibájából évet is
métel, rendszeres állami juttatásban nem része
síthető.

I. Tanulmányi ösztöndíj
4. Tanulmányi ösztöndijat az a hallgató kaphat, 
akinek tanulmányi átlageredménye legalább "jó".

5. A tanulmányi ösztöndíj mértéke - a rendelke
zésre álló keret erejéig - a tanulmányi eredmény
től függően havi 250, 200 vagy 100 Pt lehet. 250 
forintos tanulmányi ösztöndíjban csak kitünőren- 
dü hallgató részesíthető, 200 forintos ösztöndijat 
legalább jelesrendü, 100 forintos ösztöndijat 
legalább jórendü hallgató kaphat. <
6. Az I. évfolyam I. félévében a hallgatók az 
érettségi és felvételi vizsga eredményétől füg
gően havi 100, illetve 150 Pt tanulmányi ösztön
díjban részesithetők.

7. Nem részesülhet tanulmányi ösztöndíjban az a 
hallgató, akinek eltartói havi 3000 Pt-ot megha
ladó jövedelemmel, illetve, akinek a házastársa 
havi 2500 Pt-ot meghaladó jövedelemmel rendelke
zik.

II. Rendszeres szociális támogatás
8. A rendszeres szociális támogatás pénzből, 
ill. természetbeni juttatásból áll.
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a/ Pénzbeli juttatásban a tanulmányi eredménytől 
függően a közölt keret erejéig elsősorban munkás-, 
mezőgazdasági munkás-, falusi félproletár- és 
mezőgazdasági termelőszövetkez ti tag szülők 
gyermekei részesithetők, ha eltartóik havi jöve
delme az 1600 forintot nem haladja meg, ill, az, 
akinek házastársa havi 1300 forintot meg nem ha
ladó jövedelemmel rendelkezik.
Fenti jövedelemhatárokat az intézmény vezetője 
rendkivül indokolt esetben 200 forinttal felemel
heti, azonban az ily módon szociális támogatásban 
részesülő hallgatók száma nem haladhatja meg a 
pénzbeli juttatásban részesülő hallgatók 10 %-át.
b/ Természetbeni juttatásban a szociális körül
ményeik folytán arra ráutalt hallgatók részesit
hetők a közölt ker^t erejéig.

9. A pénzbeli juttatás 80, 120 vagy 15О Ft lehet. 
Legalább jó rendű /műszaki egyetemeken, az Agrár- 
tudományi Egyetem Mezőgazdasági Gépészmérnöki Ka
rán, az Erdőmérnöki Főiskolán legalább közepes ren 
dü/ hallgatók részére 150, ill. 120 Ft, legalább 
közepes rendű /műszaki egyetemeken, az Agrártudo
mányi Egyetem Mezőgazdasági Gépészmérnöki Karán, 
az Erdőmérnöki Főiskolán legalább elégséges rendű/ 
hallgatók részére pedig havi 80 Ft támogatás en
ge élyezhető.

10. A természetbeni juttatás: kedvezményes diákott 
honi elhelyezés és ingyenes menzai étkezés bizto
sítását jelenti. A természetben juttatásról a 
hallgatók az intézménytől személyre szóló, át nem 
ruházható utalványt kapnak, amelyen fel kell tün
tetni a természetbeni juttatás teljes forint ér
tékét és az érvényesség időtartamát.
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Adható napi egyszeri /ebéd/, kétszeri /ebéd, va
csora/ és napi háromszori /reggeli, ebéd, vacso
ra/ étkezésre jogosító utalvány. Napi háromszori 
étkezésre jogosító utalványt elsősorban munkás-, 
mezőgazdasági munkás-, falusi félproletár és ter
melőszövetkezeti tag szülők gyermekei kaphatnak.
Nem részesülhet ingyenes menzai étkezésben az a 
hallgató, akinek eltartói havi 2500 Pt-on felüli, 
ill. akinek házastársa 2000 Pt-on felüli jövede
lemmel rendelkezik.

11. Az uj ösztöndíjrendszer hatálya alá tartozók 
közül azok, akik nem az ingyenes utalvány alapján 
veszik igénybe a menzát, teljes önköltséget, napi 
háromszori étkezés esetén havi 393 Pt-ot, kétsze
ri étkezésnél /ebéd, vacsora/ havi 331 Pt-ot, és 
egyszeri étkezésnél /ebéd/ havi 183 Pt-ot tartoz
nak fizetni.

12. A diákotthoni elhelyezésért a hallgatók havi 
50 Pt-ot tartoznak tériteni.

XII'» Rendkívüli segély
13. A rendkívüli segély pénzből és természetbeni 
juttatásból áll. Pl. tankönyv, tanszersegély.
Rendkivüli segélyt a meghatározott kereten belül 
a hallgatók szociális helyzetüktől függően kap
hatnak. Az erre vonatkozó Írásbeli kérelmet az 
egyéni körülmények vizsgálata után a Diákjóléti 
Bizottság véleményezi s a kérelem teljesitéséról 
vagy elutasításáról a dékán /igazgató/ dönt.
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IV. "Népköztársasági Egyetemi és Főiskolai

ösztöndíj"

14. A "Népköztársasági Egyetenr. és Főiskolai 
ösztöndíj" pénzbeli összege havi 700 Ft. Ez 
ösztöndijban részesithetőket minden tanév meg
kezdése előtt az intézményekkel külön közlöm. A 
"Népköztársasági Egyetemi és Főiskolai ösztöndió"
I. éves hallgató részére nem adományozható. Indo
kolt esetben ebben az ösztöndíjban részesülő hall
gatók részére természetbeni juttatást is lehet ad
ni.
A "Népköztársasági Egyetemi és Főiskolai ösztön- 
dij"-ban részesülő hallgató tanulmányi ösztöndijat " 
és rendszeres pénzbeli szociális támogatást nem 
kaphat* Az ösztöndíj elnyerésére a 846-0120/1952.
К. M. számú utasításban foglaltak az irányadók.

V. Egyéb ösztöndíj

15. A termelési gyakorlatos ösztöndíj, a tanul
mányi úttal kapcsolatos költségtérítés, a nyári 
ösztöndíj és a demonstrátori ösztöndíj jelenle
gi mértéke változatlan marad s az I. és II« év
folyamú hallgatókra is az érvényben levő rendel
kezéseket kell alkalmazni.

B.

16. Az 1958/59. tanévtől a IV. vagy ennél maga
sabb évfolyam hallgatói tanulmányi ösztöndijat 
az uj ösztöndíjrendszer előírásainak megfelelően 
kaphatnak.
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Ezen évfolyamok hallgatói - tanulmányaiknak az 
előirt idő alatt történő befejezéséig - a régi 
ösztöndijrendszer alapján részesülhetnek rend
szeres pénzbeli szociális támogatásban» /Ez 
havi 50 Pt-tól 330 Pt-ig terjedhet,/
Ezen évfolyamok hallgatói részére külön segély
keretet állapitok meg, melyet eltérően a rend- 
kivüli segélytől rendszeresen is lehet folyósí
tani. Ebből az összegből elsősorban azokat a 
szakérett, valamint a szociális helyzetüknél 
fogva arra érdemes és rászoruló munkás-paraszt 
származású hallgatókat kell támogatni, akiknél 
az uj tanulmányi ösztöndíjra való áttérés ko
moly anyagi kiesést jelent. Ez az összeg azon
ban havi 200 Pt-nál magasabb nem lehet.

17. Ezen évfolyamok hallgatóira - tanulmányaik
nak az előirt határidő alatt történő befejezésé
ig - a 16. pont kivételével a korábbi ösztöndíj 
és tandij szabályokat kell alkalmazni azzal, 
hogy azok a hallgatók, akik saját hibájukból 
félévet ismételnek, rendszeres állami juttatás
ban nem részesülhetnek. A "Népköztársasági Egye
temi és Főiskolai ösztöndij" összege ezeken az 
évfolyamokon változatlan.

VI. Általános rendelkezések
18. A ?., a 8/a/ és a 10. pontokban feltüntetett 
jövedelemhatárok olyan esetekre vonatkoznak,ami
kor a hallgatónak eltartott testvére, ill. gyer
meke nincs. Minden eltartott testvér, ill. gyer
mek 400 forinttal növeli a megadott jövedelemha
tárt .
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19. Osztályidegen származású hallgatók tanul
mányi ösztöndijat és rendszeres szociális tá
mogatást csak az egyetem /főiskola, akadémia/ 
felett felügyeletet gyakorló miniszter hozzá
járulásával kaphatnak.

20. Termelési /üzemi/ gyakorlat tartamára ter
melési gyakorlatos ösztöndij és tanulmányi ösz
töndíj, ill. rendszeres szociális támogatás egy- 
időre nem folyósítható,Amennyiben a termelési gyakorlat az oktatási időben kerül lebonyolitásra,úgy 
a hallgatók részére csal̂  az egyik juttatás adható
21. Pályázat.

A pályázatot a részletes feltételek meghatározá
sával az egyetem /főiskola, akadémia/ vezetője 
Írja ki. A pályázatban minden olyan hallgató 
részt vehet, aki a kiirt feltételeknek megfelel.

A pályázató! -. a .hivatalos...igazolásokkal együtt -
az II éveseknek a jelentkezés alkalmával} a felső 
évfolyamú hallgatóknak legkésőbb a tanév megkez
dése előtt 1 hónappal kell benyújtani a dékáni 
hivatalhoz /tanulmányi osztályhoz/. Az 1957/58. 
tanévben a pályázat benyújtásának határidejét 
az egyetemek /főiskolák, akadémiák/ maguk hatá
rozzák meg.

22. Hivatalos igazolások

A hallgatónak a pályázattal együtt hivatalos iga
zolást kell benyújtani a szülő /házastárs/ jöve
delméről s az eltartott családtagok számáról a 
dékáni hivatalba /tanulmányi osztályra/.
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A jövedelem megállapitása az alábbi igazolás 
alapján történik:

Jövedelmem a két szülő /eltartó./ együttes kere- - 
sete és jövedelme értendő. Bérből élőknél az 
össz.Vereset megállapitásánál figyelmen kivül ha
gyandó a családi pótlék, az egyszeri jutalom és 
a nem rendszeresen fizetett prémium. Összkereset 
alatt a nyugdijjárulókkal és egyéb terhekkel nem 
csökkentett bért kell érteni.

Fizetésből élőknél az eltartó, ill. a házastárs 
havi jövedelmét a munkaadónak, mezőgazdasági, 
termelőszövetkezeti tagoknál a zárszámadás sze
rint összjövedelmet /pénzbeli- és természetbeni 
járandóságok együttes pénzösszegét/ a tanács 
végrehajtóbizottságának, egyénileg dolgozó pa
rasztoknál földjük ar. К-ban megállapított kát. 
tiszta jövedelmét a tanács végrehajtó bizottsá
gának, önálló foglalkozásúak /pl. kisiparos, 
kiskereskedő stb./ jövedelmét a tanács végrehaj
tóbizottságának igazolása alapján kell megálla
pítani. Azt a körülményt, hogy mindkét szülő 
önálló keresettel rendelkezik-e, illetve az 
eltartott gyermekek számát Budapesten a lakó
bizottság elnökének és a lakóbizottsági össze
kötőnek, vidéken a tanács végrehajtóbizottsága 
igazolása alapján kell megállapítani.
A foldjövedelmet a kát. tiszta jövedelem alap
ján kell megállapítani, akként, hogy a forint 
érték egytized aranykorona értékének tekinten
dő /pl. 300 aranykorona: 3000 forint./

A hallgatók az anyagi helyzetükben évközben 
beállott olyan változásokat, amely kizárja,
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vagy lehetővé teszi az állami juttatásban való 
részesítést, 15 napon bellii - fegyelmi büntetér 
terhe mellett - kötelesek a dékáni hivatalhoz 
/tanulmányi osztályhoz bejelenteni.
23. Állami juttatás megállapitáaa

A tanulmányi ösztöndijat és rendszeres szociá
lis támogatást a Diákjóléti Bizottság javaslatá
ra a dékán /igazgató/ egy teljes tanévre Ítéli 
oda. A tanév első félévének lezárása után az 
odaítélést felül kell vizsgálni s az elért ered
ményeknek megfelelően - a közölt keretet betart
va - módosítani kell. Az I. évfolyamon csak I. 
félévre állapítható meg tanulmányi ösztöndíj, a 
II. félévben a tanulmányi eredmények figyelembe 
vételével újból meg kell állapítani.

A tanulmányi ösztöndíj és a rendszeres szociális 
támogatás odaítélésénél a rendes vizsgaidőszak 
lezárása után megállapított tanulmányi eredményt, 
valamint a pályázó magatartását és tanulmányi fe
gyelmét kell figyelembe venni.

A művelődésügyi miniszter a felügyeletet gyakorló 
minisztériummal egyetértésben állapítja meg, 
melyek azok a felsőoktatási intézmények, amelyek
nél az egy tantárgyból utóvizsgázó hallgatók ré
szére - az utóvizsga időszakban letett sikeres 
utóvizsga után - pénzbeli állami támogatás juttat
ható. Erről és a kedvezmény mértékéről az intéz
mény külön értesítést kap. A támogatást az u. v.-t 
követő hónap első napjától lehet folyósítani. A 
kettő vagy ennél több tantárgyból utóvizsgás hall
gatókra a kedvezmények nem vonatkozhatnak. Ez a 
kedvezmény az egy tantárgyból utóvizsgázó hallga
tókra is, csak az 1959/60. tanév befejezéséig biz
tosítható.
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Azok számára, akik a vizsgájukat saját hibájukon 
kivül /betegség stb./ engedéllyel csak a rendes 
vizsgaidőszak után teszik le és rendszeres álla
mi támogatásra már előreláthatólag esélyesek len
nének, a dékán /igazgató/ indokolt esetben ke
retet tartalékolhat.
A tanulmányi ösztöndijat és a rendszeres szociá
lis támogatást a hallgatók a szorgalmi időben 
évente 10 hónapon keresztül kaphatják.
A szülők /eltartók/ jövedelmi változásának meg
felelően /Lásd 22./ a közölt kereten belül mó
dosítani kell az állami juttatás mértékét leg
később a következő félév elejétől.
Attól a hallgatótól, aki a természetbeni juttatás
ra jogositó utalvánnyal visszaél - évfolyamától 
függetlenül - az állami támogatást a tanév hátra
levő részére meg kell vonni.
Az egyetemi és főiskolai hallgatók fegyelmi sza
bályzatáról szóló 81/1955. /0. K. 18./ 0. M. sz. 
utasítás 2. §-ának /2/ és /3/ bekezdésében meg
határozott esetekben a tanulmányi ösztöndij és 
rendszeres szociális támogatás meghatározott idő
re csökkenthető, illetve megvonható.
24. Diákjóléti Bizottság
Elnöke: a tanári testületnek a dékán /igazgató/ 
által megbizott tagja, elnökhelyettese: a KISZ 
képviselője; titkára; a dékáni hivatal /tanul
mányi osztály/ megbizott dolgozója; tagjai: a 
kari pártszervezet képviselője és a KISZ által 
kiküldött két hallgató. Diákotthonban lakó hall
gató esetében a diákotthon igazgatójának a vé
leményét is ki kell kérni.
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Az állami támogatás megállapításáról, illetve 
a Diákjóléti Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet 
kell készíteni.
25. Tanulmányi átlag

A tanulmányi átlag számítását a mindenkori vizs
gaszabályzat szerint kell eszközölni.

26. Nyáron folyósítható állami juttatás
A nyári két hónapra az állami juttatást a II. 
félév végén külön kell megállapítani.

E két hónap alatt a rendelkezésre álló kereten 
belül a junius hónapban folyósított tanulmányi 
ösztöndíj, ill. rendszeres szociális támogatás
nál nem magasabb összegű juttatásban részesít
hetők:
a/ mindkét nyári hónapban azok a munkaképtelen, 
beteg hallgatók, akik szülői segítség nélkül, 
kizárólag állami támogatásból élnek;

b/ az egyik nyári /julius vagy augusztus/ hónap
ban azok a leginkább ráutalt hallgatók - elsősor
ban árvák, családosak, családfenntartók - akik 
vizsgájuk után szabóság idejükben anyagi okok 
miatt pihenni nem tudnának.

Az itt megjelölt hallgatók közül azok részére, 
akik termelési vagy vatonai gyakorlaton vesznek 
részt, a juttatásokat csak a gyakorlaton kívül 
eső pihenő idejük tartamára lehet kifizetni.
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27. Külföldi hallgatók /
Külföldi hallgatók a belföldi hallgatók részére 
biztosított állami juttatásokból - kivéve a 
diákotthoni elhelyezést - nem részesíthetek.
28. Betegség esetén fizethető állami .juttatások

Tanulmányi idő alatt egy hónapnál hosszabb ideig 
beteg hallgatók gyógyintézeti ápolás esetében ta
nulmányi ösztöndijuk és rendszeres pénzbeli szo
ciális támogatásuk együttes összegének 50 %-át, 
a házi ápolás esetén pedig 80 %-át kapják. A 
tanulmányi ösztöndíj és a rendszeres pénzbeli 
szociális támogatás ebben az esetben legfeljebb 
a hallgató megbetegedésétől számított 12 hónapon 
át; tüdőmegbetegedés esetén 24 hónapon át fizet
hető.

29» Állami juttatásokból eszközölhető levonások
A tanulmányi ösztöndíjból és rendszeres havi 
pénzbeli szociális támogatásból az alábbi elme
ken eszközölhető levonás:
a/ diákotthoni téritési díj, 
b/ menzai tartozás,
с/ a hallgatóknak az egyetem /főiskola, akadémia/, 
diákotthon vagy menza vagyontárgyainak szándékos 
vagy gondatlan rongálása, ill. eltulajdonításából 
eredő kártérítések,
d/ tankönyv használati dij,
e/ bírósági határozat.
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30. M.yilvántartás
A hallgatók szociális juttatásával kapcsolatosan 
a dékáni hivatalokban /tanulmányi osztályon/ az 
ellenőrzésre mindenkor alkalmas nyilvántartást 
kell vezetni.

VII. Pénzügyi zárórendelkezések

31. Az állami juttatások csak a közölt keret ere
jéig adományozhatok. A közölt keret betartásáért 
az egyetem /főiskola, akadémia/ vezetője fegyel- 
mileg és anyagilag is felelős.

32. Az ösztöndij költségvetési rovat összegét 
túllépni, ill. a tételek között hitelátruházást 
foganatosítani csak a felügyeletet gyakorló mi
nisztérium előzetes hozzájárulásával lehet.

33. A tanulmányi ösztöndijat és a rendszeres 
pénzbeli támogatást a tárgyhót megelőző hónap 
25. és 30. között kell a hallgatók részére kifi
zetni.

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

34. Amennyiben az egyes évfolyamokon /szakokban/ 
az állami juttatásban részesülő hallgatók a tanév 
kezdése, ill. befejezése következtében szeptem
berben és júniusban nem töltenek teljes hónapot 
az egyetemen /főiskolán, akadémián/, úgy ezen hó
napokra a tanulmányi ösztöndijat és rendszeres 
szociális támogatást a tényleges tanév kezdésnek, 
ill. befejezésnek megfelelően hetekre kell megál
lapítani.520/É.
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35« Jelen utasítás a közzététel napján lép hatály
ba»

A 8/1955. /0. K. 3./ 0. M. számú, a 79/1955. /0.
K. 18./ 0. M. számú, az 59/1956. /0. K. 16./
0. M. számú, a 8774-1-17/1955. /I. 19./ Np. M. 
számú, a 846-3-2/1955. Éti. M. számú a 3/1955.
OTSB számú, a 24/1955. OTSB számú, a 37/1956.
OTSB számú, a II. Gt. 856-4/1955. F. M. számú 
a II. 856-187/1955. FM. számú utasítások az 
1957/58. tanévtől kezdődően az I. és II. évfolya
mú hallgatókra vonatkozóan nem alkalmazhatók.

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

A 28/1959. /М, K. 11./ M. M. számú és az 153/1960 
/М. K. 15/ M. M» számú utasítással módosltott.ill. 
kiegészített utasítás az egyetemi és főiskolai 
hallgatók 8I/1955. /0» K. 18,7 0. M. számú fegyel

mi szabályzatáról
Egyetemeink és főiskoláink életében a fegyelmi 
szabályzatnak az a rendeltetése, hogy az egyetemi 
és főiskolai hallgatók szocialista nevelésének, 
a fegyelem megszilárdításának, a tanulmányi szín
vonal emelésének hathatós eszköze legyen.

A fegyelmi büntetést a vétség súlyához és a vét
kesség fokához mérten valamennyi súlyosbító és 
enyhitó körülmény figyelembevételével úgy kell 
kiszabat, hogy fegyelemre nevelő célját betöltse.
Valamennyi egyetem és főiskola fegyelmi rendjét 
- a nappali, esti és levelező tagozatok hallgatói-
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га kiterjedően - az egyetemek és főiskolák fe
lett felügyeletet gyakorló miniszterekkel egyet
értésben a következőképpen szabályozom:

I. FEJEZET 
Fegyelmi vétségek

1. §.
Fegyelmi eljárást kell indítani és fegyelmi bün
tetést kell kiszabni arra a hallgatóra, aki
а/ a Magyar Népköztársaság törvényes rendje 
ellen vét.
b/ Olyan magatartást tanusit, amelyből kitűnik, 
hogy szemben áll a népi demokrácia állami és 
társadalmi rendjével.
с/ A tanulmányi fegyelmet, az egyetem /főiskola/ 
vagy diákotthon, illetve menza rendjét sérti 
/ismételten igazolatlanul késik, az előadásokat, 
gyakorlati foglalkozásokat, társai tanulmányi 
munkáját zavarja, engedély nélkül egyetemen /fő
iskolán/ kivüli munkát rendszeresen vállal, a 
tanulmányi segédeszközöket felszólítás ellenére 
sem szolgáltatja vissza, a gyakorlati foglalko
zásokra ismételten nem készül fel, az egyetem 
/főiskola/ szerveinek utasításait megszegi, a 
hiteltérdemlően tudomására jutott, hallgatótár
sa által elkövetett, az a/ és b/ pontokban fog
lalat fegyelmi vétségről az egyetem /főiskola/ 
szerveit nem értesiti, a tanulmányi ~ ás munka- 
fegyelem kialakítását destruktiv megatartásával 
gátolja stb./.
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d/ a szocialista erkölccsel ellentétes magatar
tást tanusit, a társadalmi tulajdont rongálja 
vagy társai vagyontárgyait eltulajdonitja - ameny- 
nyiben ezek a cselekmények bűntettnek nem minő
sülnek, - a tanulmányi ellenőrzések alkalmával jo
gosulatlan segédeszközöket vesz igénybe, az egye
temet /főiskolát/ vagy annak egyes szerveit fon
tos személyi vagy családi körülményekről, vagyoni 
viszonyokról megtéveszteni törekszik, az egyetem 
/főiskola/ oktatójával vagy más dolgozójával szem
ben tiszteletlenül, avagy hallgatótársaival szem
ben sértő módon viselkedik, botrányos magatartást 
tanusit stb.

II. FEJEZET 
Fegyelmi büntetések

2. §.
/1/ A fegyelmi vétség elkövetőjére a vétség súlyá
hoz és a vétkesség fokához mérten, az ügy összes 
körülményeire figyelemmel a következő fegyelmi bün
tetések valamelyikét kell kiszabni:
a/ megintés, 
b/ megrovás, *
с/ szigorú megrovás, végső figyelmeztetéssel,
d/ eltiltás az egyetem /főiskolai/ tanulmányok foly
tatásától 2 vagy 4 félévre,
e/ kizárás az egyetemről /főiskoláról/,
f/ kizárás valamennyi egyetemről és főiskoláról.
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/2/ A 2. §. /1/ b/ pontjában meghatározott bün
tetés kiszabása esetén a hallgató körülményeinek 
figyelembevételével ki lehet mondani az állami 
támogatásnak egy hónaptól egy tanulmányi évig 
terjedő időre szóló csökkentését. A csökkentés 
mérve az 50 százalékot nem haladhatja meg.

/3/ A 2. §. /1/ с/ pontjában meghatározott bünte
tés kiszabása esetén alkalmazni kell az állami tá 
mogatás csökkentését, különösen súlyos esetben 
teljes megvonását. Ezekben az esetekben a csökken 
tés, illetőleg a megvonás ugyancsak egy hónaptól 
egy tanulmányi évig terjedő időre szólhat»
/4/ A fegyelmi vétséget elkövetett hallgatót a 2. 
§. /1/ pontjában meghatározott valamelyik bün
tetés alkalmazása mellett szándékosság esetén az 
okozott kór teljes vagy részleges, gondatlanság 
esetén részleges megtérítésre kell kötelezni»

III. FEJEZET 
-Fegyelmi hatóság 

3» §»
/1/ Több karra tagozódó egyetemen a 2» §. /1/ 
a/-d/ pontjaiban meghatározott fegyelmi büntetést 
kiszabó határozatot a kar dékánja, a 2. §. /1/ 
e/ pontjában meghatározott fegyelmi büntetést-ki
szabó határozatot - a dékán javaslatára - az egye 
tem rektora hozza.

/2/ A karokra nem tagozódó egyetemeken és főisko
lákon a 2. §. /1/ a/-e/ pontjaiban meghatározott 
fegyelmi büntetést kiszabó határozatot a dékán, 
illetőleg az igazgató hozza.
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/3/ A 2. §. /1/ f/ pontjában meghatározott fe
gyelmi büntetést kiszabó határozat hozatala az 
oktatásügyi miniszter hatáskörébe tartozik. A 
határozatot az oktatásügyi miniszter a felügye
lete alá tartozó felsőoktatási intézmény vezető
jének, illetőleg a felsőoktatási intézmény felett 
felügyeletet gyakorló miniszternek a javaslatára 
hozza.

IV. FEJEZET 
Fegyelmi eljárás 

4. §.
/1/ A fegyelmi eljárást a kar dékánja, ill. főis
kola igazgatója - a hozzá érkezett javaslatok, 
illetőleg adatok alapján - rendeli el.
/2/ A fegyelmi vizsgálat folytatására a dékán 
/igazgató/ egy évre egy - nagyobb karokon több - 
állandó fegyelmi vizsgálóbizottságot jelöl ki. A 
vizsgálóbizottság elnöke; egyetemi /főiskolai/ ta
nár, vagy docens, kivételesen adjunktus, tagjai:
а/ a kar /főiskola/ egyik oktatója,
b/ az egyik tanulmányi előadó /a dékáni hivatal 
megbizottja/,
с/ a kari /főiskolai/ pártszervezet által megbizot 
oktató,
d/ a KISZ .........számú rendelet értelmében szer
vezet által megbizott hallgató.
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A vizsgálóbizottság akkor határozóképes, ha az 
ülésen a bizottságnak legalább három tagja van 
jelen. A vizsgálóbizottság a 3« §-ban meghatáro
zott szervnek a hozandó határozatra nézve javas
latot tesz. Javaslatát szótöbbséggel állapitja 
meg.

/3/ A fegyelmi eljárást a vétség elkövetésétől, 
illetőleg felfedezésétől számitott egy héten be
lül meg kell inditani, és legkésőbb négy héten 
belül érdemi határozattal be kell fejezni. Ameny- 
nyiben a fegyelmi eljárás elhárithatatlan akadály 
következtében ezen idő alatt nem fejezhető be, 
a vizsgálóbizottság elnöke köteles a fegyelmi 
eljárást elrendelő szervnek jelentést tenni.
Az 1. §. с/ pontjában foglalt fegyelmi vétség 
elkövetése miatt az eljárás az elkövetésétől S2á- 
mitott egy naptári éven belül inditható meg.

Az 1. §. a/, b/ és d/ pontjaiban foglalt fegyelmi 
vétség elkövetése esetén az eljárás megindítására 
a 15. §• /1/ bekezdése az irányadó.

5. §.
/1/ A vizsgálat során a fegyelmi vizsgálóbizott
ság elnöke:
a/ A hallgatót Írásban értesíti az eljárás meg
indításának az okáról, a meghallgatására kitűzött 
időpontról, továbbá arról, hogy igazolatlan tá
volmaradása esetén a vizsgálatot távollétében is 
lefolytatják,
b/ biztosítja a hallgató védekezésének lehetősé
gét.
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с/ bizonyítást vesz fel /okiratok beszerzése, 
tanuk kihallgatása, helyszini szemle stb. ut
ján/,
d/ az eljárás során jegyzőkönyv készítéséről 
gondoskodik. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia 
kell: a hallgató személyi adatait - ideértve 
azt is, hogy a hallgató korábban fegyelmileg 
büntetve volt-e, - a bizonyítás anyagát, az 
esetleges enyhítő és súlyosbító körülményekre 
is kiterjedően, a netán okozott anyagi kárt, a 
hallgató védekezését,
e/ meghallgatja az évfolyam KISZ-szervezete, 
valamint a fegyelmi eljárás megindítására ja
vaslatot tevők véleményét,

f/ a jegyzőkönyvet indokolt határozati javas
lattal az eljárás elrendelésétől számított 10 
napon belül a dékán /igazgató/ elé terjeszti. 
Mellékelni kell a határozati javaslattal el
lentétes esetleges különvéleményt és az arra 
vonatkozó jegyzőkönyvet, hogy a határozati 
javaslatot a vizsgálóbizottság egyhangúan, 
vagy milyen szótöbbséggel hozta. A határoza
ti javaslatot a hallgatóval közölni nem szabad.
/2/ A .fegyelmi vizsgálat /tárgyalás/ a megfele
lő módon értesített hallgató távollétében is 
lefolytatható, kivéve, ha a hallgató a meghall
gatására kitűzött időpontot megelőzően távol- 
maradását elfogadható okkal kimenti. Amennyiben 
a hallgató távolmaradását az értesités kézhez
vételétől számitott 8 nap alatt igazolja, egy
úttal kérheti a vizsgálat /tárgyalás/ újbóli, 
jelenlétében történő lefolytatását.
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/3/ Az eljárásról készült jegyzőkönyvnek a 
hallgató vagy a tanú meghallgatásáról felvett 
részét a hallgatóval, illetőleg a tanúval - fel
olvasás után - alá kell Íratni és az esetleges 
észrevételeket is bele kell foglalni a jegyző
könyvbe.

6. §.
/1/ A dékán /igazgató/ a hallgatót az egyetem 
/főiskola/ látogatásától a jogerős határozat 
meghozataláig terjedő időre - az eljárás so
rán bármikor - ideiglenesen eltilthatja, ha a 
fegyelmi vétség súlya következtében az eljárást 
előreláthatóan a hallgatónak legalább is az 
egyetemről /főiskoláról/ való kizárásával kell 
befejezni.

/2/ El kell tiltani a hallgatót az egyetem /fő
iskola/ látogatásától akkor, ha a rektor /dékán, 
igazgató/ valamennyi egyetemről /főiskoláról/ 
kizárást elrendelő fegyelmi határozat hozatalá
ra tesz előterjesztést az illetékes miniszter
nek.

/3/ Ha a fegyelmi eljárás nem kizárással fejező
dik be, az előadások látogatásától ideiglenesen 
eltiltott hallgatónak módot kell adni az elmu
lasztott gyakorlatok, illetőleg vizsgák pótlá
sára.

7. §.
/1/ A dékán /igazgató/ a fegyelmi vizsgálóbi
zottság javaslatának előterjesztése után.:
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a/ érdemi határozatot hoz: felmenti a hallgatót, 
vagy büntetést szab ki rá,
b/ szükséghez képest, a vizsgálat kiegészítése 
iránt intézkedik,
с/ kivételes esetben az ügy súlyára és anna£ 
természetére való tekintettel nevelési érdekből 
az ügy nyilvános tárgyalását rendeli el.

/2/ Amennyiben a dékán által helyesnek tartott 
fegyelmi büntetés kiszabása hatáskörét megha
ladja, a dékán a fegyelmi ügy összes iratait 
/jegyzőkönyvét stb./ javaslatával ellátva a rek
tor elé terjeszti.

/3/ Az 1. §. a/ és b/ pontjaiban meghatározott 
fegyelmi vétség elkövetése esetén a hallgatónak 
valamennyi egyetemről és főiskoláról kizárására 
javaslatot kell tenni.

8. §.
/1/ A fegyelmi ügy nyilvános tárgyalását a dé
kán /igazgató/- akadályoztatása esetén a helyet
tese - folytatja le. A nyilvános tárgyalásra - a 
fegyelmi ügy jelentőségéhez mérten - a hallgatók 
megfelelő csoportját /tanulócsoport, évfolyam, 
szak stb./ meg kell hivni. A tárgyalásról jegyző
könyvet kell felvenni.

/2/ A nyilvános tárgyaláson -, amely nem jelenti 
a fegyelmi eljárás teljes megismétlését - az ügyet 
a vizsgálóbizottság elnöke, akadályoztatása ese
tén a dékán ^igazgató/ által kijelölt egyik vizs
gálóbizottsági tag adja elő. A hallgató észre
vételeket tehet. A jelenlevők közül bárki fel-
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szólalhat, a hallgatóhoz kérdéseket azonban csak 
a nyilvános tárgyalást vezető intézhet. A tárgya
láson bizonyitáskiegészitést is lehet foganatosí
tani és - szükséghez képest - a nyilvános tárgya
lás ezért folytatólagos is lehet.
/3/ A nyilvánosan tárgyalt ügyben a tárgyalás be
fejezése után az érdemi határozatot nyomban meg 
kell hozni, és ki kell hirdetni.
/4/ Amennyiben a fegyelmi büntetést kiszabó hatá
rozat meghozatala meghaladja a dókán /igazgató/ 
fegyelmi hatáskörét, a határozatra vonatkozó 
javaslatát kell ismertetnie*,

9. §.
A fegyelmi határozatnak tartalmaznia kell:
а/ a hallgató nevét és személyi adatait /szüle
tési hely, év, hó, nap anyja neve, évfolyam, 
szak/,
b/ a fegyelmi vétségként a hallgató terhére 
rótt cselekmény megjelölését és e szabályzat 
megfelelő rendelkezésére való hivatkozással a 
kiszabott fegyelmi büntetést, vagy a felmentés
re vonatkozó rendelkezést,
с/ a határozat indokolását, amely magában fog
lalja a bizonyítási eljárás során megállapított 
tényeket, az enyhítő és súlyosbító körülménye
ket^ az esetleg okozott vagyoni kárt.
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10. §.
/1/ A fegyelmi határozatot - a határozat megho
zatalától számított 8 napon belül - a hallgatóval 
Írásban kell közölni. A hallgatót fel kell vilá
gosítani a rendelkezésre álló jogorvoslati lehe
tőségekről.
/2/ A fegyelmi határozatról értesíteni kell a 
nappali tagozathoz tartozó megbüntetett hallgató 
szüleit, illetőleg törvényes képviselőjét, a fe- 
g.veImi eljárás megindítására javaslatot tett szer
vezet -, amennyiben a hallgató diákotthonban la
kott - a diákotthon vezetőjét. Amennyiben a meg
büntetett hallgató az esti, illetőleg levelező 
tagozathoz tartozik, a munkáltató hely vezetőjét 
kell értesíteni.

V. FEJEZET 
Jogorvoslatok

11. §.
/1/ A 2. §. /1/ с/- e/ pontjaiban meghatározott 
fegyelmi büntetések valamelyikének kiszabása ese
tén fellebbezésnek van helye. A fellebbezést a ha
tározat kézhezvételétől számított 8 napon belül 
lehet a fegyelmi határozatot hozó szervhez benyúj
tani.

/2/ A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezés
nek halasztó hatálya van. Kizárás esetén azonban a 
hallgató addig nem látogathatja az előadásokat.amig 
a fellebbezésről döntés nem történtik.
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12. §.

А 2. §. /1/ с/ és d/ pontjaiban meghatározott 
fegyelmi büntetést kiszabó határozat ellen elő
terjesztett fellebbezés tekintetében több karra 
tagozódó egyetemeken a rektor, a karokra nem 
tagozódó egyetemeken és főiskolákon, valamint a
2. §. /1/ e/ pontjában meghatározott fegyelmi 
büntetést kiszabó határozat ellen előterjesz
tett fellebbezés tekintetében a felügyeletet 
gyakorló miniszter a fellebbezés beérkezésétől 
számitott 30 napon belül dönt.

13. §.
/1/ A több karra tagozódó egyetemeken a felleb
bezések megvizsgálására a rektor fegyelmi felül
vizsgáló bizottságot jelöl ki a 4. §. /2/ pont
jában foglaltaknak megfelelően. A felülvizsgá
ló bizottság elnöke csak egyetemi tanár lehet.
/2/ A több karra nem tagozódó egyetemek, továb
bá a főiskolák vezetője a fegyelmi ügy iratait 
a fellebbezéssel együtt a felügyeletet gyakorló 
miniszternek küldi el.

14. §.

/1/ A valamennyi egyetemről és főiskoláról kizá
rást kiszabó határozat ellen ujrafelvételi kére
lemmel lehet élni az alapeljárásban fel nem hasz
nált bézonyitékok alapján.

/2/ A kérelmet annak az egyetemnek /főiskolának/ 
vezetőjéhez kell benyújtani, amelynek a kérelmező 
a fegyelmi vétség elkövetésekor hallgatója volt.
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Az egyetem /főiskola/ vezetője a kérelmet köz
vetlenül, illetőleg a felügyeletet gyakorló 
miniszter utján az oktatásügyi miniszterhez 
terjeszti döntés végett.
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VI. FEJEZET
t-

Vegyes rendelkezések

15. §.
/1/ Az egyetemek és főiskolák hallgatói első 
beiratkozásuktól kezdve elbocsátásukig, vagy 
oklevelük megszerzéséig, illetve az állam és 
jogtudományi, orvostudományi, fogorvosi karon, 
valamint az Állatorvosi Főiskolán doktorrá ava
tásukig e szabályzat hatálya alá tartoznak.
/2/ A fegyelmi szabályzat külföldi állampolgár
ságú hallgatókra is vonatkozik. Fegyelmi eljá
rást külföldi állampolgárok ellen azonban csak 
a felügyeletet ellátó miniszter hozzájárulásá
val lehet inditani. A 2. §. /1/ с/ pontjában 
meghatározott fegyelmi büntetést az állami tá
mogatás csökkentése nélkül, a 2. §. /1/ d/-f/ 
pontokban meghatározott fegyelmi büntetést csak 
az oktatásügyi miniszter hozzájárulásával le
het kiszabni.

16. §.

Az esti és levelező tagozat hallgatói kötelesek 
az egyetem /főiskola/ vezetőjének, bejelenteni 
munkahelyükön kapott fegyelmi büntetésüket.
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17. §i.
/1/ Azokat a fegyelmi határozatokat, amelyek 
jelentősége nevelő szempontból nagy, az ügy 
természetéhez képest a kar, a szak, az évfolyam 
hallgatói előtt szóbelileg ismertetni kell. Az 
ismertetés során rá kell mutatni a vétség el
követésének előzményeire, felderitett okaira 
és a fegyelmi vétséget elkövetett hallgató fele
lősségének mérvére. Az ilyen alkalmat különö
sen fel kell használni a hallgatók felelősség- 
tudatának fokozására, a hibák csirájukban tör
ténő felismerésére, a kritikai szellem fejlesz
tésére, a fegyelmi határozattal sújtott hallga
tó fejlődésének az elősegítésére /a feladatok 
megjelölése, tanácsok stb. utján/.
/2/ Mellőzni kell az olyan határozat indokolá
sának nyilvános közlését, amely közérdeket vagy 
jogos magánérdeket sért.
/3/ A fegyelmi büntetést kiszabó jogerős hatá
rozat rendelkező részét a fegyelmi vizsgálatot 
folytatott szerv hirdetőtábláján 8 nap időtar
tamra ki kell függeszteni.

é

/4/ A fegyelmi büntetést kiszabó jogerős határo
zat rendelkező részét a hallgató törzskönyvébe 
be kell vezetni. A határozat rendelkező részé
nek és indokolásának másolatát a hallgató sze
mélyi iratgyűjtőjében kell elhelyezni. A rektor 
/dékán, igazgató/ elrendelheti a fegyelmi határo
zatnak a hallgató leckekönyvébe való bejegyzé
sét is.
/5/ A valamennyi egyetemről és főiskoláról ki
zárást elrendelő határozat rendelkező részét az
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Oktatásügyi Minisztérium hivatalos lapjában 
közzé kell tenni. Az ilyen határozatot vala
mennyi dékán /igazgató/ köteles nyilvántartás
ba venni.

/6/ A fegyelmi eljárások során készült jegyző
könyveket és határozatokat "fegyelmi ügyek" gyűj
tőjében időrendi sorrendben az egyetem /kar,fő
iskola/ tartozik megőrizni. A gyűjtőt a rektor 
/dékán, igazgató/ bizalmas anyagként köteles ke
zelni.

18. §.
/1/ A 2. §. /1/ a/-c/ pontokban meghatározott 
fegyelmi büntetést kiszabó határozat - a fegyel
mi büntetéssel sújtott hallgató kérelmére, továb
bá az illetékes tanulócsoport és az évfolyam KISZ- 
szervezete javaslatára - hatályon kivül helyezhe
tő abban az esetben, ha a határozat meghozatalától 
legalább egy év eltelt és a hallgató a fegyelmi 
vétség elkövetése óta kifogástalan magatartást 
tanusitett.

)/2/ A hatályon kivül helyezett határozatot a 
nyilvántartásból törölni kell és - amennyiben a 
fegyelmi határozatot a hallgató íeckekönyvébe be
jegyezték -, a hatályon kivül helyezését is be 
kell ugyanoda vezetni.

/3/ A határozat hatálytalanítására az a szerv jo
gosult, amely a határozatot hozta. A hatályon ki
vül helyező határozatnak visszaható ereje nincs.
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19. §.

A 2. § /1/ bekezdésének a/-d/ pontjaiban megha
tározott fegyelmi büntetést kiszabó dékáni hatá
rozatot a több karra tagozódó egyetem rektora is 
felülvizsgálhatja.

A felügyeletet gyakorló miniszter a 2, §. /1/ a/- 
e/ pontjaiban meghatározott fegyelmi büntetést ki 
szabó határozatot felülvizsgálhatja és ha úgy 
találja, hogy a hozott határozat törvénysértő, 
vagy azt a tényállás nem kellő ferderitésével hoz 
ták, hatályon kivül helyezi, és uj fegyelmi eljá
rás lefolytatását rendeli el. A 2. §. /1/ f/ pont 
jában meghatározott fegyelmi büntetést kiszabó ha 
tározat felülvizsgálatára az oktatásügyi minisz
ter jogosult.

20. §.
/1/ Amennyiben a fegyelmi eljárás során bűncse
lekmény elkövetésének a gyanúja merül fel, a 
büntető feljelentést a fegyelmi eljárás-tél füg
getlenül meg kell tenni abban az esetben is, ha 
a hallgató már nem tartozik az egyetem kötelékébe 
A fegyelmi eljáréet a büntető eljárás jogerős be
fejezéséig fel kell függeszteni, kivéve, ha a 
tényállás egyébként is tisztázható és az 1. §. 
b/-d/ pontjai valamelyike alapján kell az ügyben 
határozatot hozni.

/2/ Amennyiben a hallgatót valamely bűntett miatt 
jogerősen eltiltották állampolgári jogainak a gya 
korlásától, a hallgatót a biintstooirói Ítélet 
alapjául szolgál* tényállás közelebbi vizsgálata 
nélkül ki kell zárni valamennyi egyetemről és fő
iskoláról.
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/1/ E fegyelmi szabályzat hatálybalépésével a 
felsőoktatási miniszter 85-1/1955* sz. utasitása 
hatálját veszti.

/2/ E fegyelmi szabályzat 1955. szeptember hó 1- 
én lép hatályba, Ezt a szabályzatot már folyamat
ban 'levő olyan fegyelmi ügyekben is alkalmazni 
kell, amelyekben elsőfokú határozatot még nem 
hoztak.

21. §.

Eljárás a hallgatók tanalmányi mulasztásai ese
tében

1. A hallgató köteles az előreláthatóan. 1 hét
nél hosszabb ideig tartó megbetegedését a dékán
nak bejelenteni és gyógyulása után a 6 hétnél 
nem hosszabb idejű mulasztását a tanszéken /ill. 
előadónál/ hatósági orvösi, /SZIK/, vagy klinikai 
/kórházi/ bizonyitvánnyal haladéktalanul igazol
ni, ahol is a gyakorlatok pótlására utasítást 
kap.

2. a/ A hallgató köteles a 6 hétnél hosszabb ide
jű mulasztás esetében a tanszéken történt s az 1. 
pontban megszabott igazolás után a kari dékánhoz 
kellő megokolással ellátott kérelmet intézni s 
abban félévének elismerését és az elmulasztott 
tananyag pótlására utasítást kérni.
b/ A kari dékán a mulasztott anyag pótlására csak 
abban az ^esetben adhat engedélyt, ha a hallgató
nak a tanszékvezető professzorok véleménye sze
rint a tananyag pótlására - figyelemmel a hallgató
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előző tanulmányaira is - lehetősége van. A fél
évet a dékán csak akkor érvényesítheti, ha az 
illetékes professzorok /docensek, megbízott elő
adók/ igazolják a mulasztott tananyag és gya
korlatok kielégítő pótlását. Ugyanilyen elbírá
lás alá esnek azok a hallgatók is, akik valamely 
tárgyból megszakításokkal mulasztanak összesen 
6 hétnek megfelelő óraszámnál többet, még akkor 
is, ha a mulasztott órákat esetenként igazolták.

3. a/ Abban az esetben, ha a hallgató az 1. és 
2. pontban foglaltak szerint megszabott feltéte
leknek meg tud felelni, de kötelező vizsgáit a 
rendes vizsgaidőben letenni nem képes, a kari dé
kán engedélyezheti, hogy a hallgató vizsgáit az 
utóvizsga-időszakban, de utóvizsga jelleg nél
kül letehesse.
с/ Az a hallgató, aki a félév folyamán 6 hétnél 
rövidebb ideig betegség miatt mulasztott, ebből 
nem támaszthat igényt arra, hogy vizsgái utóvizs
ga jelleg nélkül, az utóvizsga időszakra halasz
tás sanak.
4. A hallgatók rendkívüli esetekben - beleértve 
a sport és művészeti eseményekkel kapcsolatban
is - szabadságot csak előzetesen benyújtott kére
lemre kaphatnak. Egy heti tanulmányi szabadságot 
a kar dékánja, ennél hosszabb szabadságot csak az 
egyetem rektora engedélyezhet.
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A művelődésügyi miniszter 124/195В. /11-, К. 6«/

Ы. М» sgámu utasítása a felsőoktatási 
Intézményekben különéljárási-dij bevezetéséről

A felsőoktatási intézmények hallgatóinak egy ré
sze tanulmányaival összefüggő határidőhöz kö
tött ügyekben hanyag, késedelmeekedő magatartást 
tanusit, s ezzel az egyetem /főiskola, akadémia/ 
hivatalának munkáját, sok esetben az oktatómun
kát is akadályozza. Az ilyen hanyag hallgatók 
ügyeit a felsőoktatási intézmények szervei csak 
külön eljárással intézhetik el. Az egyetemi /fő
iskolai, akadémiai/ hivatalok munkájának zavarta 
lansága, valamint a hallgatók rendszeretetre, 
pontosságra való nevelése érdekében a földmüveié 
ügyi és az egészségügyi miniszterrel egyetértés
ben különéljárási-dij fizetését rendelem el az 
alábbiak szerint:

1. Különéljárási-dijat kell fizetni annak a 
hallgatónak, aki a tanulmányi ügyeinek intézé
sével kapcsolatos határidőhöz kötött feladatait 
az előirt határidőn belül nem teljesiti /pl. a 
hallgató az előirt határidőre nem iratkozott 
be, leckekönyvét, a kereseti igazolásokat, év
közi feladatait nem adja be, az előirt vizsga-, 
illetve utóvizsga időszak után kéri elmaradt 
vizsgáinak pótlását, stb./

2. A különéljárási-dij nagysága a hanyagság mér
tékétől, ismétlődésétől függően 5 forinttól 20 
forintig terjedhet.

3. A fizetendő különéljárási-dijat - az esetek 
és a dij összegének feltűntetése mellett - a kar 
dékánja, a főiskola /akadémia/ igazgatója a kari 
/főiskolai,akadémiai/ tanács határozata alapján 
állapitja meg.
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4. A különeljárási-dijat a dékáni /igazgatói/ 
hivataloknak - a hivatalvezető által kijelölt - 
előadója /előadói/ szedi be. A befolyt össze
geket költségvetésen kivüli letéti számlán kell 
kezelni. A negyedévi beszámolóban a letéti szám
la forgalmára és egyenlegére vonatkozó adatok
nál külön ki kell mutatni a különéljárási-dijak
kal kapcsolatos pénzforgalmat is.

5. Az illetékes előadó a befizetett összegről 
három példányban nyugtát állit ki. A nyugta el
ső példánya elszámolásra szolgál, második pél
dányát a hallgató kérvényére kell ragasztani,
a harmadik példányát a hallgatónak kell átadni«
6. A befolyt összeg felett a kar dékánja, a fő
iskola /akadémia/ igazgatója rendelkezik. Az ösz- 
szegből minden évben egy alkalommal a diákjóléti 
bizottság javaslatára a dékán /igazgató/ segély
ben részesíti azokat a rászoruló hallgatókat, 
akiknek magatartása ellen kifogás nem merül fel.
A különéljárási-dij kezelését a felsőoktatási 
intézmény gazdasági szerve köteles rendszeresen 
ellenőrizni.
7. Ennek az utasításnak hatálya kiterjed az 
egyetemek /főiskolák, akadémiák/ nappali, esti 
és levelező tagozatának hallgatóira. Segélyben 
csak a nappali tagozatok hallgatói részesithetők.

8. Ez az utasitás 1958. április 1-én lépett ha
tályba.

520/É



- 152 -
Különélj árási-dijak összege az Általános 

Orvosi Karoní

első teváb- 
esetben: Mákban

1. Beiratkozás határidejének
elmulasztása esetén 10#- 20,-

2. Leskekönyv határidőre törté
nő beadásának elmulasztá-
s a ér t »*»»*».»»»»»»».*■»»««.««» 10 , — ( 20|*

3* Káreseti iga&e lások beadásá
nak /változások/ elmnlasz- 
tásáért  ..... ......... . 10,- 20,-

4. Sz-oeiálás juttatások irán
ti kár-elmek beadási határ
idejének elmulasztása .,... 5,- 15,-

5. Tandíjnak határidő után tör
ténő befizetése esetén».... 10,- 20,-

6. Ósztöndij elszámolás késlel
tetése miatt /időben fel
nem vett ösztöndíj .......  5,» 10,-

7. Kötelező-, orvosi vizsgálat
elmulasztásáért ...........  20,- 20,-

8. Lakcim- és névváltozások be
jelentésének elmulasztása
esetén .....................  5,- 15,-

9. Katonai ügyek intézésének
elmulasztásáért...........  10,- 20,-

10. Különböző megbízólevelek 
és igazolványok /diákiga
zolvány stb./ elvesztéséért 10,- 20,-
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első továb-

esetben: biakban:
11. Laboratóriumi kártéríté

si dijak, kölcsönkönyvek 
rendezése, ill. .vissza
adása elmulasztásáért ... 10,- 20,-

12. óramulasztások 2 héten 
túli igazolásáért ....... Ю, - 20,-

Különéljárásl dijak összege a Fogorvosi Катод

első
esetben:

teváb-
biakbanj

1. Beiratkozás határidejének 
elmulasztása esetén ..... 10,- 20,-

2. Le>3kekönyv határidőre tör
ténő beadásának elmulasz
tása ..................... 10,- 20,-

3. Kereseti igazolások beadá
sának /változások/ elmu
lasztásáért ............ 10,- 20,-

4. Szociális juttatások irán
ti kérelmek beadási határ
idejének elmulasztása ... 5,- 15,-

5. Tandijak határidő után tör 
ténó befizetése esetén .. 10,- 20,-

6. Ösztöndíj elszámolás kés
leltetése miatt /időben 
fel nem vett ösztöndíj/.. 5,- 10,-

7. Kötelező orvosi vizsgálat 
elmulasztásáért ......... 20,- 20,-
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első
esetben:

továb
biakban

8. Lakóim és névváltozások 
bejelentésének elmulasz
tása esetén ............ 5,- 15,-

9. Katonai ügyek intézésé
nek elmulasztásáért .... 10,- 20,-

10. Különböző megbizólevelek 
és igazolványok /diákiga
zolvány stb./ elvesztésé
ért .....................  10,- 20,-

11« Laboratóriumi kártéritési 
dijak, kölcsönkönyvek idő
beni rendezése, ill. visz- 
szaadása elmulasztásáért *10,- 20,-

12. Hiányzások igazolásának 
elmulasztásáért, amennyi
ben a hiányzástól számí
tott 2 héten belül nem
igazolja ................ 10,- 20,-

Különeljárási dijak összege a Gyógyszerészi Karon
első továb- 

esetbens biakban:
1. Beiratkozás határidejének

elmulasztása esetén .... 10,- 20,-
2. Leckekönyv határidőre tör

ténő beadásának elmulasz
tásáért ................. 10,. 20,-»

3. Kereseti igazolások beadá
sának /változások/elmu-
lasztásáért ............ 10,- 20,-
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első továb-

esetben: biakban
4. Szociális juttatások 

iránti kérelmek beadási 
határidejének elmulasz
tása .............. *..... 5,- 15,-

5. Tandijak határidő után 
történő befizetése esetén 10,- 20,-

6. Ösztöndíj elszámolás el
mulasztása miatt ....... 5,- 10,-

7. Kötelező orvosi vizsgálat 
elmulasztásáért ......... 20,'"* 20,-

8. Lakcim és névváltozások be
jelentésének elmulasztása 
esetén............ . 5,- 15,-

9. Katonai ügyek intézésének 
elmulasztásáért ......... 10,- 20,-

10. Különböző megbizólevelek 
és igazolványok /diákiga
zolvány stb./ elvesztéséért 10,- 20,-

11. Laboratóriumi kártérítési 
dijak, kölcsönkönyvek idő
beni rendezése, ill. visz- 
szaadása elmulasztásáért 10,- 20,-

12. Cramulasztások 2 héten
túli igazolásáért ...... 10,- 1О(\J
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A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának a 
Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 43/19Ф 
/IX. 25/ számú rendeletével kiegészített 35/1952. 
/V» 4./ M, T. számú rendelete az egyetemi és fő
iskolai hallgatók munkaviszonyba lépésének sza-

szabályozásáról

1. §.
Az egyetemi és főiskolai hallgatókat /a továbbiak
ban: hallgatók/ - a 3. és 4. §-okban meghatározott 
kivételektől eltekintve - munkára nem szabad al
kalmazni.

2 . §.
/1/ Ennek a rendeletnek végrehajtása szempontjá
ból tanulmányaikat folytató hallgatóknak kell 
tekinteni:

a/ az egyetemi és főiskolai hallgatókat a be
iratkozás napjától számitott egy évig, kivéve, 
ha időközben oklevelüket megszerezték.

Ъ/ Azokat akiket szakérettségire elókészitő tan
folyamra felvettek, a szakérettségi vizsga letéte
lének időpontjától számitott egy évig akkor is, 
ha egyetemre, főiskolára nem iratkoztak be.

/2/ Nem tekintendők tanulmányaikat folytató hall
gatóknak azok, akiknek az egyetem vagy főiskola 
vezetője /rektor, igazgató/ végleges távozási 
engedélyt adott, továbbá, akiket a tanintézetből 
fegyelmi utón eltávolitottak.
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/3/ Az /1/ bekezdés b/ pontja alkalmazása . 
szempontjából a sikerrel letett szakérettségi 
vizsgát igazoló bizonyitvány nem tekinthető 
oklevélnek.

/4/ A rendelet hatálya nem terjed ki a fegyve
res testületek tagjaira a fegyveres testületek 
által fenntartott akadémiák és főiskolák hallga
tóira, valamint az egyetemek és főiskolák esti 
tagozatait látogató, illetőleg a levelező okta
tásban részesülő hallgatókra.

3. §.
/1/ Az egyetem vagy főiskola vezetőjének enge
délyével a szorgalmi idő alatt állandó jellegű 
vagy időszakos munkára egyetemi és főiskolai 
hallgatót is lehet alkalmazni, ha a munkaidő 
a tanulmányi időbeosztáshoz igazodik és a heti 
18 órát nem haladja meg.

Az orvostudományi egyetemek hallgatói részére 
az egészségügyi miniszter által meghatározott 
munkakörökben, ahol a szolgálat megszakitás nél
kül 24 óráig tart, heti 24 órát meg nem haladó 
időre szóló alkalmazás is engedélyezhető.

/2/ Az engedély megadását a munkáltató vállalat 
vagy hivatal kérheti. Az engedélyt csak akkor 
szabad megadni, ha azt a hallgató személyi kö
rülményei indokolják és a munka a hallgató ta
nulmányi előmenetelét előreláthatólag nem gá
tolja.

/3/ Az engedélyben kifejezetten meg kell jelöl
ni azt a vállalatot, vagy hivatalt, amelyekhez 
a munkábaállás történik, s azt a munkaidőt amely
nek elvállalására az engedély szól.
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/4/ Ha a hallgató előmenetelében a munka kö
vetkeztében visszaesés mutatkozik, a tanintézet 
vezetőjének az engedélyt vissza kell vonnia. Az 
engedély visszavonásáról a munkáltatót egyide
jűleg értesiteni kell. A munkáltató az értesités 
vételétől számitott 3 napon belül köteles a mun
kaviszonyt 15 napra felmondani.
/5/ Az engedély - tekintet nélkül kiállításának 
időpontjára - a következő oktatási év kezdetéig, 
legkésőbb azonban szeptember hó 1. napjáig ér
vényes. Az esetleges újabb engedély kiadásakor 
a munkavállalás indokait és körülményeit újból 
mérlegelni kell. ^ g

/1/ A nyári oktatási szünet alatt a munkaidő 
csak abban az esetben esik korlátozás alá, ha 
a tanintézet vezetője - a tanulmányi eredmény
től függően - kifejezetten igy rendelkezik.

/2/ Ha az oktatási szünet alatt a hallgató a 
kötelező tanulmányi rend szerint szakmai gya
korlat folytatására van kötelezve, a taninté
zet vezetője köteles erről a munkáltatót ér
tesiteni. A munkáltató ilyen értesités esetén 
a munkaviszonyt olyan időpontban köteles meg
szüntetni, hogy a hallgató szakmai gyakorlatát 
a meghatározott dőpontban megkezdhesse,

5. §.
/1/ A jelen rendelet alapján alkalmazott hall
gatók részére munkakönyvét kiállítani nem sza
bad.

/2/ Ha a hallgatónak a beiratkozáskor már van 
munkakönyvé, a munkakönyvét a tanintézet veze
tőjének át kell adnia.
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6. §.

/1/ Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető 
rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és 
ötezer forintig terjedő pénzbüntetéssel bünte-- 
tendó az a munkáltató, aki az ebben a rendelet
ben foglalt alkalmazási tilalmat mégszegi vagy 
kijátssza. Ha a munkáltató valamely hivatal, 
vállalat vagy más jogi személy, a büntető fele
lősség azt az alkalmazottat terheli, aki az 
alkalmazási tilalom megszegésében vagy kiját
szásában közvetlenül közreműködött,.

*
/2/ Kihágás elkövetése esetén az egyetem vagy 
főiskola vezetője köteles feljelentést tenni.
A kihágás miatt az eljárás a végrehajtóbizott
ságnak, mint kihágási biróságnak hatáskörébe 
tartozik.

/3/ Munkaerócsábitás büntette miatt hat hónapig 
terjedhető börtönnel kell büntetni azt, aki a 
tanulmányait folytató hallgatót e rendelet 
rendelkezéseitől eltérő munkaviszonyba lépés
re birja rá, vagy arra rábirni törekszik.

7. §.
A I37/I95I. /VII. 7»/ M.T. számú rendelet 8-13. 
§-ának az egyetemi és főiskolai hallgatók, va
lamint a szakérettségis tanfolyamra felvett 
tanulók alkalmazására vonatkozó rendelkezései 
hatályukat vesztik.
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A művelődésügyi miniszter 173/1958»
/М. К» 1?»/ М. М . számú utasítása az egyetemi 
/főiskolai, akadémiai/ vizsgaszabályzatról

Az egyetemi /főiskolai, akadémiai/ vizsgákat a 
földművelésügyi és az egészségügyi miniszterrel 
valamint a Magyar Testnevelési és Sport Tanács 
elnökével egyetértésben az alábbiak szerint sza 
bályozom.
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I. FEJEZET
Általános rendelkezések

/1/ Az egyetemek, főiskolák, egyetemi jellegű 
akadémiák hallgatói /továbbiakban: hallgatók/ 
az egyes tanulmányi időszakok végén vizsgákon 
számolnak be tanulmányi előmenetelükről. A 
vizsgaidőszakot a tantervek alapján az egyetem 
/főiskola, akadémia/ vezetője állapitja meg.
/2/ A vizsgák fajai: kollokvium, szigorlat, ál
lamvizsga, illetve a diplomaterv /diplomamunka/ 
megvédése.
/3/ A vizsgák célja, hogy a vizsgáztató a hall
gató elméleti es gyakorlati ismereteit, jártas
ságát az elméletnek az egyes feladatok megoldá
sára való alkalmazásában,készségei és képessé- 
gi fejlődését ellenőrizze. A vizsga a hallgató 
fokozott munkára serkentésével, felelősségérze
tének emelésével és önálló gondolkodása fejlesz 
tésével a nevelés célját is szolgálja.
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2. §.
Az egyes szakokon megkívánt vizsgákat és azo
kat a tárgyakat, illetve gyakorlati foglalkozá
sokat, amelyekből gyakorlati jegy szükséges, a 
tanterv állapítja meg.

3. §.
/1/ Vizsgára csak az a hallgató bocsátható, aki
nek leckekönyvét a vizsgaidőszak kezdetéig a 
tárgyak előadói /a gyakorlat vezetői/ aláírták.
A leckekönyv csak akkor irható alá, ha a hallgató 
az adott félévben az előirt tanulmányi és egyéb 
kötelezettségeinek eleget tett /a kötelező elő
adásokon, gyakorlati foglalkozásokon, konferen*- 
ciákon részt vett, az előirt dolgozatokat, labo
ratóriumi jegyzőkönyveket, rajzokat, gyűjtemé
nyeket stb. kielégítő módon elkészítette/.

/2/ A leckekönyv aláírásának, valamint a hiány
zó aláírások pótlásának feltételeit a dékán 
/igazgató/ állapítja meg és közli a hallgatók
kal. /3/ A hallgató abból a tárgyból, amelyből 
az előadó aláírása hiányzik, nem bocsátható 
vizsgára mindaddig, amig a hiányzó aláírást 
nem szerezte meg,

4. §.

/1/ A hallgató a vizsgaidőszakon belül a tanszé
kek által kitűzött időpontok között választhat, 
a választott és a tanszék által jóváhagyott idő
pontban azonban köteles a vizsgákon megjelenni.
A dékán /igazgató/ tanulócsoportonkénti vizsgát
is előírhat.%
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/2/ A levelező tagozat hallgatói részére a ren
des vizsgaidőszak az őszi félév vizsgáiból janu
ár és február hó, a tavaszi félév vizsgáiból jú
nius és szeptember hó. Ezen vizsgaidőszakon belül 
havonként és tárgyanként legalább két vizsgaalkal
mat kell biztosítani.

/3/ A hallgató vizsgáinak egy részét kivételesen 
indokolt esetben a dékán /igazgató/ engedélye 
alapján a vizsgaidőszak után is leteheti - lehe
tőleg még az utóvizsgaidőszakban - utóvizsga jel- 
leg nélkül.

/4/ A vizsgáról igazolatlanul távolmaradó hallga
tót utóvizsgára kell utasítani.

5. §.
/1/ A vizsgák nyilvánosak.
/2/ A vizsgák fegyelméért, színvonaláért a tan
székvezető és a vizsgáztató, bizottság előtt tett 
vizsga esetén a bizottság elnöke is felelős.

6. §.
/1/ A hallgatók feleletét a vizsgáztató érté
keli és az osztályzatot beirja a leckekönyvbe, a 
vizsgalapra, illetve a jegyzőkönyvbe. Ha a vizs
ga bizottság előtt folyik, a résztárgyak osztály
zatát a vizsgáztatók, az összesített eredményt 
- a többtárgyas szigorlatok kivételével /11. §. 
/2// - a bizottság elnöke Írja be. Az osztályzat
tal szemben ellenvetésnek helye nincs. Az elég
telen osztályzatot is be kell Írni a hallgató 
leckekönyvébe.
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/2/ A vizsgák értékelése a jeles /5/, jó /4/, 
közepes /3/, elégséges /2/, elégtelen /1/ osz
tályzatok valamelyikét kell alkalmazni.

Jéles /5/ osztályzatot kap az a hallgató, aki a 
teljes vizsgaanyagot alaposan és összefüggései
ben ismeri és azt önállóan és biztosan tudja al
kalmazni.

Jó /4/ osztályzatot kap az a hallgató, aki a tel 
jes vizsgaanyagot jól ismeri, és az anyag alkal
mazásában biztonságot mutat.

Közepes /3/ osztályzatot kap az a hallgató, aki 
a vizsgaanyag lényeges részeit jól ismeri, és 
az anyag alkalmazásában megfelelő jártasságot mu 
tat.

Elégséges /2/ osztályzatot kap az a hallgató, 
aki a vizsgaanyag lényeges részeit elfogadható 
módon ismeri és az anyag alkalmazásában még el
fogadható jártasságot mutat.

Elégtelen /1/ osztályzatot kap az a hallgató, 
aki a továbbhaladáshoz, illetve szakmájának gya
korlásához feltétlenül szükséges elméleti és 
gyakorlati ismeretekkel nem rendelkezik.

/3/ A hallgató tanulmányi átlagát a tantervben 
előirt kötelező tárgyak osztályzatainak /kollok
vium, szigorlat/ és gyakorlati jegyeinek számta
ni középarányosa adja /egyszerű számtani átlag/.

/4/ A hallgató általános tanulmányi eredménye:
a/ kitűnő, ha tanulmányi átlaga 5;
Ъ/ jeles, ha tanulmányi átlaga 4,51-4,99;
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с/ jó, ha tanulmányi átlaga 3,51-4-,50; 
d/ közepes, ha tanulmányi átlaga 2,51-3,50; 
e/ elégséges, ha tanulmányi átlaga 2,00-2,50; 
f/ elégtelen, ha tanulmányi átlagától függet
lenül elégtelen /1/ érdemjegye van.

/5/ Az általános tanulmányi eredmény megjelölé
se után a tanulmányi átlagot is fel kell tüntet
ni /pl. jó, 4-,50/.
/6/ Sikeres utóvizsgát tett hallgató általános 
tanulmányi eredményét a javitott jegy figyelembe
vételével kell újra megállapítani.

II. FEJEZET
Gyakorlati jegy, kollokvium

7. §.
/1/ Azoknak a gyakorlati foglalkozásoknak érté
kelése, melyekre a tanterv gyakorlati jegy meg
állapítását Írja elő, a félévben /évben/ végzett 
munka alapján az ötfokozatú osztályzat szerint 3 
történik.
/2/ A kórházi /klinikai/ és gyógyszertári gyakor
latokon végzett munkát a gyakorlatvezető főorvos, 
illetve gyógyszerész osztályozza és az eredményt 
bevezeti a hallgató leckekönyvébe.

/3/ Azokból a gyakorlati foglalkozásokból, melyek
ből a tanterv gyakorlati jegyet nem ir elő, szor
galmi jegy adható. A szorgalmi jegy fokozatai; 
igen szorgalmas, szorgalmas.
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/4/ A dékán /igazgató/ az elégtelen eredményű, 
vagy el nem végzett gyakorlatok pótlására az 
illetékes tanszékvezetők véleményének figyelem- 
bevételével az utóvizsgaidőszak kezdetéig enge
délyt adhat. Indokolt esetben a gyakorlat tel
jes megismétlésére vagy félévismétlésre is uta
síthatja a hallgatót.

/5/ Abból a tárgyból, amelyből a tanterv a vizs
ga mellett gyakorlati jegyet is előir, az elég
telen vagy el nem végzett gyakorlat a dékán 
/igazgató/ engedélye alapján a szóbeli vizsgát 
legalább egy héttel megelőző időpontig pótol
ható.
/6/ Elmulasztott termelési /munka/ és tanitási 
gyakorlatok pótlásának feltételeit a dékán /igaz 
gató/határozza meg.

8 . §.
/1/ A kollekvium valamely tantárgy /kollégium/ 
egy vagy több félévi anyagának számonkérése. 
Kollokviummal lezárt előző félévek anyaga téte
lesen nem kérdezhető a kollokviumon, csak annyi
ban, amennyiben a kollokvium anyagának megérté
séhez és alkalmazásához szükséges.
/2/ A kollokvium szóbeli vizsga. A kollokviumot 
gyakorlati vagy Írásbeli feladatok elvégzése égé 
szitheti ki, amennyiben a tárgy jellege megkí
vánja.

/3/ A hallgató a dékán /igazgató/ engedélye 
alapján a tárgy előadásának befejezése után, a 
vizsgaidőszak előtt is kollokválhat.
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/4/ A hallgató - kötelező vizsgái sikeres leté
tele után - kollokválhat a nem kötelező tárgyak
ból és azokból a kötelező tárgyakból is, ame
lyekből a tanterv vizsgát nem ir elő. Az ezekre 
a tárgyakra kapott osztályzat azonban nem számit 
be az általános tanulmányi eredménybe. Az osz
tályzatot a leckekönyv "Hivatalos bejegyzések"' 
rovatába kell bevezetni.

XII. FEJEZET 
Szigorlat

9. §.
/1/ A szigorlat valamely tantárgy/ак/ kollégiu
mok/ több félévi anyagának átfogó és tételes 
tudást raegkivánó, összefoglaló számonkérése.
Az egyes tárgyak szigorlati követelményeit a 
felügyeletet gyakorló miniszter állapítja meg.
/2/ A szigorlat szóbeli /orvostudományi egyete
meken szóbeli és gyakorlati/ vizsga. Egyes tár
gyaknál a szóbeli szigorlatot, gyakorlati vagy 
Írásbeli feladatok elvégzése egészítheti ki.
/3/ Szigorlatot professzor, docens, a dékán 
/igazgató/ megbízásából adjunktus is tarthat.

/4/ A szigorlat egy /egytárgyas szigorlat/ vagy 
több egymáshoz kapcsolódó tárgy /többtárgyas 
szigorlat/ anyagát ölelheti fel.

10. §.
/1/ Egytárgyas szigorát egyes tudományegyetemi 
szakon több résztárgyból is állhat. /Összevont 
szigorlat./
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/2/ Az összevont gyakorlatot bizottság előtt kell 
tartani. A bizottság annyi tagból áll, ahány 
résztárgya van a szigorlatnak. A bizottság el
nökét és tagjait a dékán /igazgató/ jelöli ki.
Az elnök pr fesszor vagy docens lehet.

/3/ Összevont szigorlatnál a résztárgyakra adott 
feleletet külön kell értékelni. A szigorlat ered
ményét a résztárgyak osztályzatainak figyelembe
vételével a bizottság állapitja meg.

/4/ Amennyiben a hallgató valamelyik résztárgy
ból nem felelt meg, szigorlatának eredménye elég
telen. Ebben az esetben a bizottság dönti el, hogy 
a hallgatónak valamennyi résztárgyból vagy csak 
azon résztárgy/ak. bol k?ll pótszigorlatot tennie, 
amely/ek/ből elégtelenre szigorlatozott.
/5/ Az összev nt szigorlatot - ha a tanterv mást 
nem ir elő - egy napon kell a hallgatónak leten
nie.
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11. §.
/1/ Többtárgyas szigorlatot bizottság előtt kell 
tartani. A bizottság annyi tagból áll, ahány tár
gya van a szigorlatnak. A bizottság elnökét és 
tagjait a dékán /igazgató/ jelöli ki. Az elnök 
professzor vagy docens lehet.

/2/ Többtárgya szigorlatnál valamennyi tárgyat 
külön-kllön kell osztályozni, átlageredményt meg
állapítani nem kell.

/3/ A többtárgyas szigorlatot lehetőleg egy na
pon vagy egymást követő napokon kell megtartani.
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A bizottság előtt tett szigorlatokról jegyző
könyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvet az elnök 
és a bizottság tagjai aláirják.

IV, FEJEZET
- Államvizsgat..illetve a diplcmaterv 

P i omam-onka “me gvodése/
13. §.

/1/ Az államvizsga, illetve a diplomaterv /dip
lomamunka/ megvédése a hallgató egyetemi /főis
kolai, akadémiai/ tanulmányainak záróvizsgája, 
melynek alapján megállapítható, hogy rendelkezik- 
э minazokkal az ismeretekkel, képességekkel és 
készségekkel, melyek az oklevél alapján betöl
tendő munkakörének ellátásához szükségesek.
/2/ Államvizsgát /diplomatervet, diplomamunkát/ 
a tantervben meghatározott tárgyakból kell ten
ni /megvédeni/. Az egyes tárgyak vizsgakövetel
ményeit a felügyeletet gyakorló miniszter álla
pítja meg.

/3/ Az államvizsga letétele /a diplomaterv, dip
lomamunka megvédése/ Állami Vizsgáztató Bizott
ság /továbbiakban: ÁVB/ előtt történik. Minden 
karon /főiskolán, akadémián/ legalább annyi 
ÁVB-t kell szervezni, ahányféle szakképesitést 
ad a kar /főiskola, akadémia/. Az azonos szak
képesitést szerző vizsgázók nagy száma esetén 
több ÁVB is szervezhető.

/4/ Az ÁVB-nek az elnökön kivül 2-6 tagja van 
/professzorok, docensek, a szakminisztériumok

12. §.
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által megbízott szakemberek stb./. Amennyiben az 
ÁVB tagjai között valamely tárgy vizsgáztatására 
nincs speciális szakember, az illető tárgyból a 
dékán /igazgató/ által megbízott oktató /profesz- 
szor, docens, adjunktus/ vizsgáztat. *

/5/ Államvizsgát /diplomatervet, diplomamunkát/ 
a hallgató csak a dékán /igazgató/ által megál
lapított /tanévenként legfeljebb három/ állam
vizsgaidőszakban tehet le /védhet meg/.

Az államvizsgát lehetőleg egy napon kell letenni.
/6/ Ha a tanterv az államvizsgához szakdolgozat 
készitését irja elő, akkor a szakdolgozat elfoga
dása előfeltétele az államvizsgára való bocsátás
nak. A szakdolgozatot a 6. §. /2/ bekezdése sze
rint osztályozni kell.

/7/ Az államvizsgáról /a diplomaterv, diplomamun
ka megvédéséről/ jegyzőkönyvet kell veze’tni.

14. §.

/1/ A diplomaterv a tantervben megállapított tár
gyakhoz kapcsolódó műszaki vagy gazdasági fela
datot megoldó önálló mérnöki munka, illetve ku
tatási jellegű feladat /diplomamunka/.

/2/ A feladat megoldását bírálatra kell bocsáta
ni. A diplomaterv feladat konzultánsa nem lehet 
a terv bírálója. A lehetőség szerint a tanszék- 
vezető által elfogadott diplomatervet /diploma- 
munkát/ az ÁVB olyan szakembernek adja át bírá
latra, aki szervezetileg nem tartozik a terve
zést /munkát/ vezető tanszékhez.
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/3/#А diplomaterv /diplomamunka/ megvédésekor 
az ÁVB elnöke, illetve tagjai a szorosai! vett 
diplomatervvel /diplomamunkával/ .kapcsolatos 
kérdéseken kiviil a tantervben megállapított leg
fontosabb tárgyakból is tehetnek fel összefogla
ló kérdéseket,

15. §.
/1/ A hallgató feleletét az ÁVB tagjai és a vizs
gáztatók tárgyanként külön osztályozzák. Az ÁVB 
zárt ülésen megállapítja a hallgatónak az egyes 
tárgyakból elért érdemjegyét. Vita esetén szava
zással döntik el az osztályzatot. Szavazategyen
lőség esetén az elnök határoz,

\
/2/ Az államvizsga általános tanulmányi eredmé
nyét a 6, §, /4/ bekezdés alapján kell megálla
pítani a szakdolgozat érdemjegyének figyelembe
vételével. Az államvizsga /diplomaterv diploma-« 
munka megvédés/ minősítését - jelen §. /3/ be
kezdésében foglalt felsőoktatási intézmények kivé
telével - a hallgató oklevelébe is be kell vezetni.
/3/ Az orvostudományi egyetemek - kivéve a 
gyógyszerésztudományi karokat -, a tudomány- 
egyetemek állam- és jogtudományi karai, vala
mint az Állatorvostudományi Főiskola hallgatói
nak doktori oklevelébe a "summa cum laude", "cum 
laude" "rite" minősítés valamelyikét kell beve
zetni az alábbi meghatározás szerint: ha a hall
gató egyetemi /főiskolai/ tanulmányai folyamán 
valamennyi kötelező vizsga /kollokvium, szigorlat/ 
eredményének, továbbá az államvizsga általános 
tanulmányi eredményének számtani középarányosa;
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4.51- 5,00, akkor "summa cum laude",
3.51- 4,50, akkor "cum laude",
2,00-3,50, akkor "rite" minősít'st kap doktori 

oklevélbe#
Az államvizsgára /diplomaterv, diplomamunka meg
védésere/ vonatkoz.' egyéb kérdésekre az 1062/1955 
/VII.6./ és az 1034/1956. /V. 16./ Mt. h. számú 
határozatokkal módosított 1032/1952. /IX. 27./
Mt. h, számú határozat rendelkezései irányadók.

V. FEJEZET 
Utóvizsga 

17. §.
/1/ Az elégtelen vizsgák pótlása céljából, vala
mint a 4. §. /4/ bekezdésében szabályozott eset
ben a hallgató utóvizsgát tehet. Az utóvizsga fa
jai: pótkollokvium, potszigorlat, javitó állam
vizsga, ismételt államvizsga, illetve diplomáterv 
/diplomamunka/ megvédés.

/2/ A hallgató utóvizsgát csak utóvizsga-jegy 
váltása után a kijelölt utóvizsgaidőszakban te
het. Az utóvizsga'egyet a dékáni /igazgatói/ hi
vatalok állatják ki.

/3/ Az utovizsgaidőszakot a rektor /igazgató/ 
állapítja meg. Befejezésének időpontja az őszi 
félév vizsgáiból általában február 28., a ta
vaszi félév vizsgáiból szeptember 30.
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/4/ A levelező tagozat hallgatói részére az utó
vizsgaidőszak befejezésének időpontja az őszi 
félév vizsgáiból március 31., a tavaszi félév 
vizsgáiból október 31., utóvizsgát azonban a 
rendes vizsgaidőszakban is tehetnek*
/5/ Kivételesen indokolt esetben a dékán /igaz
gató/ megho3szabbithatja az utóvizsgaidőszakot 
olyan hallgatók számára, akik az első utóvizs
gán nem feleltek meg,

18. §.
/1/ A hallgató félévenként legfeljebb 5 kötele
ző vizsga esetén két tárgyból, ötnél több köte
lező vizsga esetén három tárgyból, tárgyanként 
esak két Ízben tehet pótkollökviumot, illetve 
pótszigorlatot.
Az Általános Orvosi Karon a VI. évben az ered
ménytelen, vagy igazolatlanul elmaradt szigor
latokat a kérdéses tárgyból legfeljebb két al
kalommal újabb 2 hónapi kórházi /klinikai/ gya
korlat elvégzése után lehet pótolni.

/2/ A másodszori pótszigorlatot csak a dékán 
/igazgató/ engedélyezheti, egyben megállapítja 
a pótszigorlat határidejét is. A másodszori 
pótesigorlatot a hallgató csak a dékán /igaz
gató/ vagy megbízottja jelenlétében teheti le.

/3/ Azt a hallgatót, aki az /1/ bekezdés alap
ján kettőnél, illetve háromnál több tárgyból 
kollokvált, szigorlatozott sikertelenül, a dé
kán /igazgató/ - egy félév kihagyásával - a 
félév ismétlésére utasítja vagy elbocsátja a
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karról /főiskoláról.akadémiáról/. Kivételesen in dokolt esetben engedélyt adhat arra, hogy egy év 
kihagyásával folytathassa tanulmányait abban az 
esetben, ha ezen idő alatt vizsgáit sikerrel leteszi.

19.5.
/1/ Ha a hallgató a három vagy annál kevesebb 
tárgyból álló államvizsgán egy tárgyból, vagy a 
háromnál több tárgyból álló államvizsgán legfel
jebb két tárgyból vizsgázott sikertelenül, ja- 
vitó államvizsgát tehet ezekből a tárgyakból. 
Amennyiben a hallgató a javitó államvizsgán is 
eredménytelenül vizsgázik, még egy alkalommal, 
utoljára kísérelheti meg a javitó államvizog* 
letételét.

/2/ Ha a hallgató a legfeljebb három tárgyból 
álló államvizsgán egynél több tárgyból, vagy a 
háromnál több tárgyból álló államvizsgán kettő
nél több tárgyból vizsgázott sikertelenül, az 
egész államvizsgát meg kell ismételnie. Ameny- 
nyiben a hallgató az ismételt államvizsgán egy, 
vagy - ha az államvizsga háromnál több tárgy
ból áll - két tárgyból vizsgázott sikertelenül - 
még egy alkalommal, utoljára kísérelheti meg a
javitó államvizsga letételét.• ■

/3/ A javitó államvizsga legkorábban a sikerte
len vizsgát követő, az ismételt államvizsga pe
dig legkorábban a sikertelen vizsgát legalább 
6 hónap múlva követő államvizsgaidőszakban te
hető le.

/4/ A-z a hallgató, aki a másodszori javitó 
államvizsgán-vizsgázott sikertelenül, illetve 
az ismételt államvizsgán egynél több, vagy - ha 
az államvizsga háromnál több tárgyból áll -
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kettőnél több tárgyból vizsgázott sikertelenül, 
továbbá, ha az ismételt államvizsga után tett 
javitó államvizsgája sikertelen, oklevelet nem 
kaphat.

20. §.
/1/ A diplomaterv /-iplomanunka/ sikertelen 
megvédésének pótlása céljából a hallgató leg
feljebb kétszer kísérelheti meg diplomatervének 
/diplomamunkájának/ újbóli megvédését. A diplo
materv /diplomamunka/ megvédése másodszori is
métlését kivételes esetben a dékán /igazgató/ 
engedélyezheti uj feladat kijelölése mellett.

/2/ A hallgató a diplomaterv /diplomamunka/ 
ismételt megvédését első alkalommal legkoráb
ban 6 hónap múlva, második alkalommal egy év 
múlva kísérelheti meg.

/3/ Ha a hallgató diplomaterv /diplomamunka/ 
megvédése másodszori ismétléskor is sikertelen 
volt, oklevelet nem kaphat.

21. §.
/1/ Harmadszori utóvizsgának helye nincs.

/2/ A dékán /igazgató/ kivételesen indokolt 
esetben a tanulmán aiban jelentősen elmaradt 
hallgat fészere egy '-v kihagyást engedélyez
het abból a célból, hogy ezen idő alatt elma
radt /halasztott, elégtelen eredményű/ vizsgáit 
letegye.
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/3/ A dékán /igazgató/ - egy félév kihagyásával - 
a félév megismétlésére utasítja, vagy elbocsát
ja a karról /főiskoláról, akadémiáról/ azt a hall
gatót, aki

а/ a másodízben megkísérelt pótkollokviumait, 
pótszigorlatait nem tette le eredményesen;

b/ kettőnél, illetve háromnál több tárgyból elég
telenre kollokvált, illetve szigorlatozott, kivé
ve, ha a 18, §. /3/ bekezdése alapján évkihagyás
sal utóvizsga letételére engedélyt kapott;

с/ nem szerezte meg az előirt határidőre a félév
végi aláirásokat,

22. §.
Az utóvizsgák lebonyolitására, valamint az ered
ni nyék elbírálására a rendes vizsgákra vonatkozó 
szabályok az irányadók. Az utóvizsgán kapott ér
demjegy elé "uv." jelzést kell Írni /pl. uv. kö
zepes/.

23. §.
/1/ A hallgató tanulmányai folyamán egyszer is
mételhet félévet és ezen kivül a nappali és 
esti tagozaton egyszer, a levelező tagozaton 
kétszer kaphat elmaradt tanulmányainak pótlá
sára évkihagyást.

/2/ Az ismétlő hallgatót a dékán /igazgató/ az 
illetékes tanszékvezetők véleménye alapján egyes 
tárgyak hallgatása és vizsgái, illetve egyes gya
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korlatok alól feloentheti. Betegség következ
tében vagy dékáni /igazgatói/ engedéllyel meg
szakított félév újrakezdése nem számit ismét
lésnek.

/3/ A hallgató a következő félévre leckeköny
vének lezárása /53/1956 /0. K. 14./ 0. M. számú 
utasitás III, 3. pont /7/ bekezdés/ nélkül csak 
feltételesen iratkozhat be. Beiratkozása lec
kekönyvének lezárásával válik érvényessé. A hall
gató a következő félév vizsgáira csak akkor bo
csátható, ha előző félévi tanulmányi kötelezett
ségeinek teljesítését a dékán /igazgató/a lecke
könyv lezárásával igazolta.

VI. FEJEZET
Zárórendelkezések

24. §.
A vizsgaszabályzat hatálya a művészeti főisko
lák kivételével valamennyi egyetem, főiskola, 
egyetemi jellegű akadémia nappali, esti és le
velező tagozatára kiterjed.

A jelen utasitás 1958. december hó 15-én lép 
hatályba, egyidejűleg a 80/1955. /0. K. 18,/
0. M., a 855-1/1953. О. M. a 854-15/1953. 0.
M., a 855-16/1953. 0. M., a 8555-3/1953. Főm., 
a 85-2/2/1956. 0. M., a 85-2/3/1956. 0. M., 
a 85-4/2-1956. 0. M., a 77.368/1958. M. M., a 
80.211/1958. M. M., a II, Gt-856-10/2/1955.
F. M., a 191/1955. /Ей. K. 24./ Eü. M., a 
141/1956. /Ей. K. 12./ Eü. M., a 37/1955/1956. 
/OTSB К. 1/ OTSB számú utasítás, továbbá a sza-
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bályzat hatálya alá eső felsőoktatási intézmé
nyek tekintetében a 77/1957» /М. K. 14./ M. M. 
számú utasítás 25» pontja hatályát veszti.

A művelődésügyi miniszter 174/1958, /М. K. 1?./ 
M. M« számú utasítása az egyetemi /főiskolai, 

akadémiai/ utóvizsgadijakról

A 279/1950. /XI. 26./ M. T. számu^íendeletben 
foglalt felhatalmazás alapján a pénzügyminisz
terrel a. földművelésügyi miniszterrel az egész-' 
ségügyminisszterrel és a Magyar Testnevelési és 
Sport Tanács elnökével egyetértésben az tttóvias- 
gadijakat az alábbiakban állapítom meg;

1. A hallgató a vizsgaszabályzatban meghatáro
zott utóvizsgát csak utóvizsga-jegy váltása 
után teheti le.

2. Az utóvizsgajegyet a dékáni /igazgatói/ hi
vataloknak - a hivatalvezető által kijelölt - 
előadója állitja ki két példányban. Az első 
példányt a hallgatónak kell átadni, ezzel je
lentkezhet az utóvizsgára.

3. Az utóvizsgajegy váltásakor az alábbi dija
kat kell leróni:

a/ gyakorlati jegy pótlása esetén gyakorla-
tönként: 5»- Ft

b/ kollokvium esetén tárgyanként: 10.- "
с/ szigorlat esetén tárgyanként: 
d/ javitó államvizsga esetén tár

20 "

gyanként : 0 • 1 3

e/ teljes államvizsga, illetve dip
lomaterv /diplomamunka/ megvédé
se esetén: 200.- «
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4. A sikertelen utóvizsga pótlására tett utó
vizsga esetén a 3. pontban foglalt dijak két
szeresét kell leróni.
5. Az utóvizsgádig lerovása illetékbélyeggel 
történik. A bélyegeket az utóvizsgajegy másod- 
példányára kell ragasztani, s a felsőoktatási 
intézmény bélyegzőjével felül kell bélyegezni.
6. Jelen utasitás hatálya kiterjed valamennyi 
egyetem, főiskola, egyetemi jellegű akadémia 
nappali, esti és levelező tagozatának hallgatói
ra.

7. Ez az utasitás 1958. december 15-én lép ha
tályba, egyidejűleg a 4019/194-9. /V. 7./ Korm. 
sz. rendelet 1. §. /3/ bekezdése hatályát vesz
ti.

Az egészségügyi miniszter 142/1955.7Éü. K. 12I/ EÜ. M. sz« utasítása az 
orvostanhallgatók kórházi gyakorlatának 

szabályozásáról
1. Az általános orvosi kar hallgatói, az orvos
képzés egyetemi tantervének megfelelően, a III. 
és IV. egyetemi tanév befejezése után négy
négyhetes, a VI. egyetemi tanév keretében pedig 
tizenkét hónapos kórházi gyakorlatot végeznek.

2. A kórházi gyakorlatok célja az, hogy
а/ a III., illetve IV. éves hallgatók - az 
egyetemen folytatott elméleti és gyakorlati 
tanulmányok mellett - a betegápolás, a bete
gekkel való foglalkozás és a gyógyító-megelőző 
munka egyéb területéről közvetlen tapasztala-
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tot nyerjenek, és hogy elsajátítsák azoknak az 
alapvizsgálatoknak a gyakorlatát, amelyeket az 
egyetemi oktatásban megismertek"
Ь/ a VI. éves hallgatók részére - az egyetem 
elméleti és gyakorlati képzése alapjár. - olyan 
gyakorlati készséget biztosítson, amely lehető
vé teszi, hogy jól képzett, általános orvosokká 
váljanak.

3. /1/ A gyakorlatok ideje a III. és IV. éves 
hallgatók részére julius és augusztus hónap, a
VI. éves hallgatók részére pedia augus tus 16, 
napjától a következő év augusztus 15» napjáig 
terjedő idő.
/2/ A III. és IV. éves hallgatók belgyógyászati 
és sebészeti gyakorlatot folytatnak. A VI. egye 
temi tanév kórházi gyakorlatának beosztása a 
követ.ezó:

Belgyógyászats 3 hónap /ebből két hét ideggyó
gyászati osztály vagy ambulancia,'.

Sebészets 3 hónap /ebből két-kst hét fogászati 
és fül-orr-gége oszt. vagy amb., egy hónap 
traumatológia, ahol külön traumatológiai osz
tály van/.

Gyermekgyógyászat; 3 hónap /ebből két hét fer
tőző-osztály/.

•
Szülészet-nőgyógyászat: 3 hónap /ebből legalább 
két hét nőgyógyászat/.

/3/ A VI. éves hallgatók az egyes tárgyak gya
korlatát ugyanabban a kórházban /klinikán/ köte 
lesek végezni.
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/4-/ A VI. éves hallgatók a /2/ bekezdésben meg
jelölt tárgyak anyagából, azok gyakorlati ide
jének utolsó öt napján, kötelesek vizsgázni. 
Ezért a tényleges gyakorlatqt a vizsgahónapok
ban /november, február, május és augusztus 15-e 
helyett 10-én kell befejezni.
4. Az orvostudományi egyetem feladatai az or
vostanhallgatók kórházi gyakorlatával kapcsolat 
bans
а/ A hallgatókat a rendelkezésre álló kórházak
ba és klinikára - a nyári gyakorlatra lehetőleg 
csoportbeosztásuknak megfelelően - beosztja.
Ъ/ A hallgatók gyakorlati ösztöndiját - a vonat 
kozó rendelkezések alapján - megállapítja és 
annak kifizetéséről gondoskodik,
с/ A gyakorlatok tematikáját elkészíti és azt 
a gyakorlatra kijelölt kórházak igazgató-főor
vosának és az érdekelt osztályos főorvosok
nak megküldi.
d/ A hallgatókat a gyakorlat céljáról, az azon 
tanúsítandó magatartásukról, a kórházi fegye
lemről stb. megfelelően kioktatja.

e/ A gyakorlatokat a nyári gyakorlat idején 
legalább egy, az egész év folyamán legalább 
két alkalommal közvetlen látogatással is ellen
őrzi. A második látogatás alkalmával a követ
kező évi nyári kórházi gyakorlat megszervezé
sét is elő kell késziteni. A látogatás során 
fel kell venni a kapcsolatot a gyakorlatra ki
jelölt kórházat fenntartó tanács vb. egészség-
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ügyi osztály /csoport/ vezetőjével, a kórház 
igazgató főorvosával és osztályos főorvosaival.
A látogatásokon az egyetem adminisztrativ veze
tője és az érdekelt klinikák oktatói vesznek 
részt. Kívánatos, hogy a kórházaknál a dékán és 
a gyakorlat tárgyait oktató tanárok is tegyenek 
látogatást.

f/ Azokat a hallgatókat, akik a gyakorlat:' mun
ka követelményeinek nem felelnek meg, a dékán a 
gyakorlatoknak részben, vagy egészben történő 
megismétlésére utasíthatja. A saját hibájukból 
ismétlő hallgatók ösztöndijat nem kaphatnak.

g/ A gyakorlatokat a közvetlen ellenőrzések so
rán szerzett tapasztalatok és a kórházak ész
revételei alapján értékeli. Az értékelés ered
ményéről az egészségügyi minisztériumhoz beszá
moló jelentést tesz.
5. A gyakorlatra kijelölt kórházak feladata:
a/ A kórház igazgató főorvosa és valamennyi 
dolgozója kellő támogatást nyújt ahhoz, hogy a 
hallgatók a gyakorlati ismereteket alaposan el
sajátíthassák.

b/ A kórház igazgató-főorvosa gondoskodik a hall 
gatók haladéktalan munkábaállitásáról. A gyakor
latok során, a megadott tematika alapján, a hall 
gatókat fokozatosan, egyre nagyobb feladatok el
látásával kell megbizni.

d/ A hallgatók kórházi gyakorlatát az igazgató
főorvos, valamint az osztályos főorvos ellenőr
zi, akinek az osztályán a hallgatók a gyakorla
tokat végzik. Az osztályos főorvos az igazgató
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főorvosnak felelősséggel tartozik azért, hogy a 
hallgatók a részükre megállapított munkaidőt, a 
kórházi fegyelmet pontosan betartsák és őket meg 
felelően foglalkoztassák.

е/ Ha a hallgató a kórházi fegyelmet megsérti, 
az igazgató-főorvos erről az egyetem dékánját 
értesiti. aki a szükséges fegyelmi intézkedést 
foganatosítja. Az igazgató-főorvos, a súlyos fe
gyelemsértést elkövető hallgatót - a dékán egy
idejű értesítésével - a kórházból eltávolíthat
ja*
f/ A hallgatókat be kell vonni a kórház klinikó- 
pathológiai konferenciáiba, valamint az orvosok 
továbbképzését szolgáló előadásokba /összejöve
telekbe/.
5/ A kórház igazgató-főorvosa gondoskodik arról, 
hogy a kórházban gyakorlatot folytató VI. éves 
hallgatók mindegyike három havonként egy egész
ségügyi felvilágositó előadást tartson üzemben, 
gépállomáson, termelőszövetkezetben vagy tanfo
lyamon. Az előadást tartó hallgatónak - az egész 
ségügyi minisztérium által megküldött brossurák 
alapján - a tanács vb. egészségügyi osztály /сзо 
port/ vezetője adja meg a helyi viszonyoknak meg 
felelő témát és szempontokat.

h/ A kórház érdekelt osztályos főorvosa а III. 
és а IV. éves hallgatók munkáját a gyakorlat be
fejezésekor, а VI. éves hallgató munkáját pedig 
három havonként értékeli. Az értekelésnek a kö
vetkezőket kell tartalmaznia:
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1. Milyen a hallgató elméleti tudása?
2. Miként alkalmazza tudását a gyakorlatban?
3. Milyen a hallgató szorgalma, öntevékenysége?
4. Elvégezte-e az előirt gyakorlatokat?
5. Alkalmasnak, rátermettnek látszik-e az adott 
szakra?
A hallgató munkáját számszerűen is minősiti 
/5 jeles, 4 jó, 3 közepes, 2 elégséges, 1 elég
telen/. A minősítéseket az igazgató-főorvos az 
egyetemnek megküldi.
6. A gyakorlatra beosztott hallgatók kötelessé
gei:
a/ Kötelesek a kijelölt időben jelentkezni a 
gyakorlat helyén az igazgató-főorvosnál vagy 
megbízottjánál és a tőle kapott utasításnak 
megfelelően azonnal megkezdeni munkájukat.
b/ Kötelesek a kórház rendjéhez alkalmazkodni, 
a föléjük rendelt orvosok utasításait követni.
с/ A gyakorlati ismeretek elsajátítása végett 
el kell végezniök a tematikában előirt gyakor
lati feladatokat, el kell sajátitaniok az osz
tályos feladatokat és meg kell tanulniok a kór
házi munka egyéb tennivalóinak az ellátását is 
/járóbeteg rendelés, ügyelet, laboratóriumi 
munka, klinikopathológiai konferencia, kórhá
zi referáló ülések stb'./.

d/ Ösztöndijukból a kapott szolgáltatásokért 
/lakás, élelmezés/ a téritési dijat előre meg 
kell fizetniük.
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е/ Az egyéni tanulás és a vizsgára való felké
szülés biztosítása érdekében napi 6 órát /heti 
36 órát/ és hetenként egy ügyeletet kötelesek a 
kórházban tölteni. Egy napot meg nem haladó el
távozásra a kórház igazgató főorvosa, ennél 
hosszabb tartamú eltávozásra a dékán adhat en
gedélyt. Hét végén a hallgatók egy része - az 
igazgató-főorvos engedélyével - a kórház szék
helyéről eltávozhat. Az a hallgató, aki munka
kezdetre nem érkezik vissza, további eltávozást 
nem kaphat.

f/ А VI. éves hallgatók egyetemen kivüli munkát 
/ideértve az ügyeletet is/, csak a dékán engedé
lyével vállalhatnak,

g/ А VI. éves hallgatóknak három hónaponként - az 
illetékes tanács vb* egészségügyi osztály /csoport 
vezetője által adott szempontoknak megfelelően - 
egy egészségügyi felvilágositó előadást kell tar- 
taniok. Az előadások megtartásáról szóló igazolást 
a szigorlat előtt a tanulmányi osztálynál be kell 
mutatni.

7. A »jelen utasitás hatálybalépésével a 
841/24-3/1952. Eü. M., a 841/24-17/1952. Eü. M 
a 841/99/1952. EU. M., a 841/3-2/1953. Eü. M., a 
841/9/1953. Eü. M. és a 841/8-2/1954» Eü. M.szá
mú utasítások /hivatalos lapban nem jelentek meg/ 
hatályukat vesztik. t
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841/23/1955« Eü. M» számú utasitás a 
gyógyszerészhallgatók gyógyszertári 

gyakorlatáról. /Kivonat,/
A gyógyszerészképzés keretében a III., IV. éves 
és а IV. évet végzett gyógyszerészhallgatóknak 
gyógyszertári gyakorlatot kell folytatniok.
А III. évesek gyógyszertári gyakorlatának cél
ja:

A gyógyszertár helyiségeinek, berendezéseinek, 
munkaeszközének és azok technikai használatá
nak, a gyógyszerek elhelyezésének és eltartá
sának megismerése.

А IV. évesek gyógyszertári gyakorlatának célja:

A tára melletti munka megismerése, a receptké- 
szités gyakorlása, anyagismeretük bővitése.N
А IV. évet végzettek gyógyszertári gyakorlatának 
célja:
Az egyetemi tanulmányok gyakorlati alkalmazása 
a teljes gyógyszerészi munkakörben.

А III. és IV. évesek gyógyszertári gyakorlatá
nak tematikáját a jelen utasitás melléklete 
tartalmazza. А IV. évet végzettek működését az 
államvizsga tematika szabja meg.

Az egyetem feladatai
1. A hallgatók beosztása gyógyszertárakba az 
Anyagellátási Igazgatósággal egyetértésben.
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2. A gyógyszertári gyakorlati ösztöndij megálla- 
pitása a III« és IV. évesek számára.
A hallgatók tájékoztatása a gyógyszertári gya
korlat céljáról, feladatairól, a gyakorlat alatt 
tanúsítandó magatartásukról.
4. A gyakorlat ellenőrzése.
/Az egyetem székhelyén folyó gyakorlatokat a III. 
és IV« évesek esetében legalább egyszer, a IV. 
évet végzettek esetében legalább kétszer kell 
ellenőrizni. Kívánatos, hogy a lehetőségek hatá
rain belül ellenőrizzenek néhány vidéki gyakorla
tot is./

5. Az oktató gyógyszerészek dijazása a 3/a— 377/1954. 
P. M. sz. rendelet alapján /III, és IV évesek mel
lé kijelöltek számára/.

6. Azokat a hallgatókat, akik a gyakorlaton nem 
vettek részt, vagy a gyakorlati munka követelmé
nyeinek nem feleltek meg, a dékán a gyakorlatok
nak részben történő megismétlésére utasitja.

7. Mindhárom évfolyam gyógyszertári gyakorlatáról 
a dékán az Egészségügyi Minisztériumhoz beszámoló 
jelentést küld.

Az Anyagellátási Igazgatóság feladatai

1. A megfelelő gyógyszertárak és oktató gyógy
szerészek kijelölése-, a Gyógyszertári Központok
kal egyetértésben...

2. A hallgatók beosztása a gyógyszertárakba az 
Orvostudományi Egyetemekkel egyetértésben,
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3. A Gyógyszertári Központok megfelelő tájékoz
tatása a kijelölt gyógyszertárakról, oktató gyógy
szerészekről, a gyakorlat idejéről, a hallgatók 
beosztásáról és a vállalatok feladatairól.
Gyógyszertári Központok és oktató gyógyszerészek

feladatai

1. A gyakorlatra jelentkező hallgatókat haladék
talanul munkába állitják és minden segitséget 
megadnak számukra a kitűzött feladatok megoldá
sához.

2. Gondoskodnak arról, hogy a hallgatók munka
idejük legjobb kihasználásával a gyakorlati te
matikában megadott szempontok szerint végezzék 
munkájukat. A gyakorlaton levő hallgatók munka
ideje heti 48 óra. Ez kizárólag a nappali üzem
időre eshet. A IV. évet végzett gyógyszerészje
löltek számára a heti 48 órából 12 órát elméleti 
tanulásra kell biztosítani, azonban ezt az időt 
is a gyógyszertárban kötelesek eltölteni.

3. A Gyógyszertári Központ főgyógyszerésze és 
szakfelügyelői ellenőrzik a gyakorlatot.
4. Ha a hallgató a gyógyszertári fegyelmet meg
sérti, a vállalat erről az egyetem dékánját ér
tesíti, aki a szükséges intézkedéseket megte
szi.

5. Az oktató gyógyszerész a gyakorlat befeje
zésekor igazolja a gyakorlat elvégzését, mu
lasztás esetén ennek indokát is közli az egye
temmel és a hallgató munkáját értékeli. Az ér
tékelés tartalmazza a hallgató szorgalmát, el-
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méleti felkészültségét és gyakorlati munkáját.
A III. évesek gyakorlatát, tekintettel annak 
tartalmára, osztályozni nem kell. Munkájukról 
csak szöveges értékelést kell adni. A lecke
könyvbe "teljesítette", illetve "nem teljesítet
te" Írandó. A IV. évesek és a IV. évfolyamot vég
zettek gyakorlatát a szöveges értékelés mellett 
érdemjeggyel is osztályozni kell /5 Jeles, 4 jó,
3 közepes, 2 elégséges, 1 elégtelen/.
6. A Gyógyszertári Központok az oktató gyógy
szerészek jelentését, valamint a gyakorlattal 
kapcsolatos észrevételeket az Anyagellátási Igaz
gatóságon keresztül megküldik az egyetemnek.

Az oktató gyógyszerészek gyakorlati szaktudásra, 
a gyógyszerészi munka szeretetére és.a betegek
kel való helyes bánásmódra neveljék a hallgató
kat, akik egész gyógyszertári tevékenységüket ki
zárólag szigorú gyógyszerészi felügyelet és el
lenőrzés mellett végezhetik.
A gyógyszertári gyakorlatra beosztott hallgatók 
a megállapított időben jelentkeznek a kijelölt 
gyógyszertár felelős vezetőjénél és az oktató 
gyógyszerész irányításával kezdik meg a munkát.
A gyógyszertár munkarendje számukra is kötelező.

A 841/16-5/1952. Eü. M. és a 841/Bp/ll/1953.
Eü. M. sz. utasitás /hivatalos lapban nem je
lentek meg/ hatályát veszti.
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Melléklet a 841 23/1955» Eü. M» száma utasításhoz.
А III. éves gyógyszerészhallgatók gyógyszertári 

gyakorlatának tematikája

A hallgatók foglalkoztatásánál figyelemmel kell 
lenni arra, hogy szorosan vett szakmai tárgyakat 
még nem tanultak, csak egy-egy fél éven át heti 
2 órában hallgatták a "Gyógyszerészet történetét" 
és "Gyógyszerészeti propedeutikát",

A gyakorlat menete:

1. A gyógyszertár helyiségeinek, beosztásának, 
berendezésének edényzetének bemutatása, ismerte
tése.

2. A gyógyszerészi munkaeszközök ismertetése, 
karbantartásuk, használatuk módja.

3. Gyógyszerészi alapműveletek gyakorlása, olyan 
mértékben, ahogyan azt a technikusok végzik /a 
8360-2/1954. Eü. M. sz. utasitás 8. §. /2/ f/ és 
g/ pontjának megfelelően./

Nem feladatuk: a receptkészités, galenikumok ké
szítése, gyógyszervizsgálat, gyógyszertári ad
minisztráció megismerése.

IV. éves gyógyszerészhallgatók gyógyszertári 
gyakorlatának tematikája

А IV. éves hallgatók már 1 éven át tanultak el
méleti és gyakorlati receptturát, gyógyszerészi 
kémiát, gyógynövény- és drogismeretet.

- 189 -
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A gyakorlat menete;
1. a hallgatót be kell vonni a tára melletti 
napi munkába.
a/ A gyógyszerészi alapmüveteket most már re- 
ceptkészités keretében végezzék,

Ъ/ Gyakorolják a receptolvasást, ismerkedje
nek meg a gyógyszerek neveinek szokásos rövi- 
ditésével, az előforduló szinonimákkal stb. ■
с/ A tára melletti munka keretében vegyenek 
részt a kézi eladásban is.

2. Anyagismeretük bővítésére rendszeresen ve
gyenek részt az impleálásban. Figyeljék meg a 
különböző gyógyszerek helyes eltartását.

к

3. Ismerjék meg a napi munka során előforduló 
gyógyszerkülönlegességeket /lehetőleg hatástani 
csoportositásban a Formulae Normales vagy 
gyógyszerhatástani kézikönyv alapján./
Nem feladatuk; galenikumok előállítása, gyógy
szerek vizsgálata, a gyógyszertári adminiszt
ráció megismerése.

Az egészségügyi miniszter 22/1960. /Ей. K. 13./ 
EU. M. számú utasítása az egyetemi tanulmányaik 

befejezése után szakmai gyakorlatra 
kötelezett orvosok, fogorvosok 
és gyógyszerészek munkahelyének 

megállapitásáról
Az egyetemi tanulmányaikat befejező egészség- 
ügyi szakemberek munkahelyének megállapitását
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szabályozó utasítás ma már több szempontból пей 
felel meg az egészségügy fejlődése által tá
masztott kivánalmaknak, nincs összhangban a 
szakmai gyakorlat célkitűzésével és nem bizto
sítja a tervszerű általános gyakorló orvosi után 
pótlást, több intézkedése elavult.
Az egyetemi tanulmányukat befejező orvosok, fog
orvosok, gyógyszerészek munkahelyének megállapí
tásánál figyelemmel kell lenni az egészségügyi 
ellátás jelenlegi és távolabbi érdekeire, továb
bá a szakmai gyakorlat azon célkitűzésére, hogy 
a fiatal szakemberek pályájuk kezdetén kellő 
irányítás mellett szerezhessék meg további te
vékenységükhöz szükséges gyakorlati jártasságot.
Ennek érdekében az alábbiakat rendelem:

1. §.
Az egyetemi tanulmányok befejezése után az or
vosok, fogorvosok, gyógyszerészek szakmai gya
korlatra kötelezettek és munkahelyük megállapí
tását az orvostudományi egyetemeken a 2. §. alap 
ján szervezett bizottság végzi /a továbbiakban 
Bizottság/ és javaslata alapján - még az okle
vél átadását megelőzően - az Egészségügyi Mi- 

, nisrtérium hagyja jóvá.
/

2. §.
/1/ A Bizottság elnöke az egyetem illetékes ka
rának dékánja /rektorhelyettes/, vagy az álta
la megbízott egyetemi tanár. Tagjai: a kari ülés 
által kijelölt két tanszékvezető, az MSZMP, az 
egészségügyi szakszervezet és a KISZ kari szer
vezetének egy-egy megbízottja.
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/2/ A Bizottság munkájáért az egyetem rektora 
felelős.

3. §.
/1/ Az Egészségügyi Minisztérium minden naptári 
évben julius hó 15. napjáig megküldi az orvostu
dományi egyetemek rektorainak az újonnan végzett 
orvosok, fogorvosok által betölthető és március 
hó 1. .napjáig az újonnan végzett gyógyszerészhall
gatók által betölthető állások jegyzékét.

/2/ A jegyzék tartalmazza az ország egész terüle
tén erre a célra rendelkezésre álló állásokat, a 
hely,, a szak, a munkakör, az illetmény és a la
káskörülmények megjelölésével.

/3/ A Bizottság köteles az /1/ bekezdésben emlí
tett jegyzéket az orvos, fogorvos és gyógysze
rész j eleitekkel ismertetni azzal, hogy a munka
helyre vonatkozó kívánságaikat Írásban közöljék 
a Bizottsággal. A benyújtott kívánságok figyelem
bevételével az Egészségügyi Minisztérium az or
vostudományi egyetemek bevonásával az országosan 
rendelkezésre álló munkahelyeket megosztja az egye 
temek között és az egyes egyetemek részére kije
lölt munkahelyek jegyzékét megküldi az egyetemek 
rektorainak.

4 . §.
/1/ A Bizottság az országosan rendelkezésre álló 
munkahelyeknek egyetemek közötti megosztása után 
az illető egyetem részére kijelölt munkahelyek 
jegyzékét ismerteti az orvos, fogorvos és gyógy
szerészjelöltekkel.
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/2/ Az orvos, fogorvos és gyógyszerészjelöltek 
a jegyzék alapján a munkahelyük megállapításá
ra vonatkozóan Írásbeli kérelmet terjesztenek 
elő a Bizottsághoz. A kérelemben három munka
helyet lehet megjelölni. A megjelölhető munka
helyek közül legfeljebb kettőt lehet ugyanazon 
városban megnevezni. A kérelmet indokolni kell.
/3/ A végző orvosok elhelyezhetők valamennyi 
gyógyitó-megelőző fekvőbetegellátó intézménybe, 
amely szakképesítéshez szükséges gyakorlatot 
nyújt, tudományos kutatóintézetekbe és köz
egészségügyi járványügyi állomásokon.

/4/ A végző fogorvosok elhelyezhetők gyógyító- 
megelőző fekvőbetegellátó intézmények és a szak
orvosi rendelőintézetek fogászati és szájsebé
szeti osztályán.

/5/ A munkahelyek kijelölésénél az egészségügyi 
ellátás érdekeit, szükségleteit kell alapul 
venni, de ennek keretében a lehetőséghez képest 
figyelembe kell venni az orvos és fogorvosje
lölt indokolt kérelmét is. Ha valamely orvos, 
fogorvosjelölt részére a kérelemben megjelölt 
munkahelyek egyike sem biztosítható, a Bizott
ságnak az orvos, fogorvosjelöltet személyesen 
meg kell hallgatni.

/6/ A bizottság először az egyetemi intézetek
be és klnikákra, valamint az országos tudományos 
intézetekbe beosztandó orvosjelöltek és ezt kö
vetően a többi orvosjelölt munkahelyének meg
állapítására tesz javaslatot.
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Az egyetemi intézeti és klnikai, valamint az 
országos tudományos intézeti állásokra vonat
kozóan beadott kérelmeket a Bizottság köteles 
az illetékes tanszék vezetőjének, illetve orszá
gos tudományos intézet vezetőjének megküldeni és 
annak Írásbeli véleményét döntésénél figyelembe 
venni. Egyetemi vagy országos tudományos inté
zetbe általában csak kitűnő, vagy jeles tanul
mányi átlageredményt elért és az oktatási fel
adatok követelményeinek minden szempontból meg
felelő orvos, fogorvos osztható be. Kivételesen 
beosztható olyan jó tanulmányi átlageredményt 
elért orvos, fogorvos is, aki valamely tárgyból 
átlagot meghaladó képességről tett bizonyságot. 
/Elméleti intézetben végzett kiemelkedő munka, 
tudományos közlemények, kiválóan kidolgozott 
pályázatok stb./

/7/ Az elméleti és klinikai, szakok mellett szük
séges a végző orvosok egy részének általános 
gyakorló-orvosi munkaterületre való irányítása,*
Az általános gyakorlóorvosi munkaterületre irá
nyított orvosok a kétéves szakmai gyakorlat ide
je alatt a négy alapszakmában /belgyógyászat, 
gyermekgyógyászat, sebészet, szülészet-nőgyógyá
szat/ a katonai szolgálatra bevonulok 4 1/2- 
4 1/2 hónapot, a többiek 6-6 hónapot töltenek el. 
A kétéves szakmai gyakorlat letelte után a megyei 
főorvos köteles részükre megfelelő körzeti or
vosi állást felajánlani.

5. §.
/1/ Az egyetem rektora az újonnan végző orvosok, 
fogorvosok és gyógyszerészek munkahelyi beosztá
sáról jegyzéket terjeszt fel jóváhagyás végett
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az Egészségügyi Minisztériumhoz. A jóváhagyás 
után az egyetem rektora Írásban értesíti a je
lölteket munkahelyi beosztásukról. A munkahely 
kijelölése ellen jogorvoslatnak helye nincs.
/2/ Az érdesítésnek tartalmaznia к 11: munkahely, 
az állás aegnevezését /munkakör/, a szakot, az 
illetményt, valamint a jelentkezés helyét és a 
jelentkezés végső időpontját. A jelentkezés vég
ső időpontja az oklevél átadását követő 21 nap,

/3/ Amennyiben a végző orvos, illetve fogorvos 
a kijelölt munkahelyét 21 napon belül nem fog
lalja el, a munkaadó köteles jelenteni azt az 
Egészségügyi Minisztériumnak. A szakmai gyakor
latra kötelezett orvos, fogorvos, ha a kijelölt 

i munkahelyét nem foglalja el, az orvosi gyakor
lat folytatásától eltiltható.

6. §.
/1/ Az Egészségügyi Minisztérium az újonnan 
végzett orvosok, fogorvosok és gyógyszerészek 
munkahelyei beosztását közli az érdekelt taná
csok végrehajtó bizottsága egészségűéi osztá
lyának vezetőjével és az érdekelt egészségügyi 
intézmények vezetőivel.

7. §•
/1/ A szakmai gyakorlatra kötelezett orvost 
szakmai gyakorlatának időtartama alatt - egyévi 
kórházi gyakorlat letelte előtt - más, fekvőbe
teg intézményen kivüli munkakörbe áthelyezni, 
illetve helyettesítésre kirendelni nem lehet.
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Fekvőbeteg intézményen belül más osztályra idő
legesen átrendelhető, azonban az átrendelés a 
szakorvosi képesités megszerzését nem gátolhat
ja.

/2/ Á szakmai gyakorlatra kötelezett orvos egy 
év után, legfeljebb 8 heti időtartamra az egész
ségügyi ellátás érdekében más munkaterületre 
kirendelhető, azonban szakorvosi munkakör /pl, 
rendelőintézeti szakorvos/ betöltésére helyet
tesítésképpen sem vehető igénybe,

/3/ Az általános gyakorló-orvosi előképzésben 
részesülő orvosokat, valamint a közegészség
ügyi-járványügyi állomásokra irányított orvoso
kat a kétéves szakmai gyakorlat alatt más mun
kakörbe sem áthelyezni, sem kirendelni nem le
het .

8. §.
/1/ A szakmai gyakorlatra kötelezett orvosok, 
fogorvosok, gyógyszerészek minden munkahelyi és 
szakbeosztásának megváltoztatásához, illetve 
áthelyezéséhez az egészségügyi miniszter elő
zetes hozzájárulása szükséges.

9. §.
/1/ Az 1. §-ban emlitett Bizottság a gyógysze
részek kötelező szakmai gyakorlatának helyét a 
gyógyszerészi államvizsga előtti 6 hónapos gya
korlat megkezdése előtt köteles megállapítani 
annak figyelembevételével, hogy a gyógyszerész
jelölt az“államvizsga előtti 6 hónapos gyakor
latot is a kötelező szakmai gyakorlat helyéül ki
jelölt munkahelyen köteles eltölteni,
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/2/ A szakmai gyakorlatra kötelezett gyógysze
rész szakmai gyakorlatának kezdő időpontjától 
számitott hat hónapon belül beleegyezésével, 
hat hónap eltelte után pedig előzetes beleegye
zése nélkül is az egészségügyi ellátás érdeké
ben - képességeinek és egyéni körülményeinek 
figyelembevételével - más munkahelyre helyezhe
tő át. Az áthelyezést követő egy éven belül a 
szakmai gyakorlatra kötelezett gyógyszerész 
csak beleegyezésével helyezhető át újból más 
munkahelyre. A gyógyszerészek áthelyezésére 
egyébként a Munka Törvénykönyvének 133-137*
§-ai az irányadók.

10. §.
/1/ Jelen utasítás I960, évi julius hó 1. nap
ján lép hatályba.

/2/ Jelen utasitás hatálybalépésével a 111/1955 
/Ей. K. 4./ Eü. M. sz. utasitás hatályát veszti

Tudnivalók az egyetemi testnevelésről
A Minisztertanács 1026/1952. /VIII. 9*/ számú 
határozata értelmében minden I. és II. évfolyam 
ra beiratkozott egyetemi hallgató testnevelésre 
kötelezett.

/
Ez alól a Testnevelési Tanszék engedélye alap
ján mentesíthető az, aki:

1. áz Egyetemi Egészségvizsgáló Intézet /Üllői 
ut 22./ által kiállított igazolványába "C" be
jegyzés t, vagy betegségből kifolyólag hosszabb- 
rövidebb időre szóló Írásbeli felmentést kap;
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2. az egyetem sportkörének szakosztályaiban 
rendszeresen sportol, vagy

3. valamelyik sportágban a magyar válogatott ke
ret tagja.

A mentesítés megadásához szükséges iratokat /or
vosi-, szakosztályi-, vagy sportszövetségi iga
zolást/ minden félévben előre /szeptember 30, 
illetve február 28-ig/ kell a Testnevelési Tan
székhez benyújtani.

Minden I. és II. éves hallgató /felmentett is/ 
a félév első testnevelési óráján köteles meg
jelenni. Szükséges egyéni felszerelésről /tor
nacipő, nadrág, mez, uszóruha/ a hallgatók gon
doskodnak.
A hiányzásokat a mulasztástól számított 15 na
pon belül kell az órát vezető tanárnak igazolni.

Minden félév első hetében az orvos- és fogorvos- 
kari hallgatók férfi csoportjai részére tartunk 
testnevelési órát a Tanszék által meghirdetett 
helyen.

Tudnivalók az egyetemi hallgatók sportolásáról
A Művelődésügyi Minisztérium 81.782/1958. számú 
rendelete értelmében: az egyetemek, főiskolák 
nappali tagozatának I. éves hallgatói az 1958/59* 
tanévtől kezdve ... kizárólag egyetemi főiskolai 
sportklub tagjaiként sportolhatnak. A II-V. éves 
hallgatók is kötelesek az 1958/59-es tanévtől 
kezdődő®» a jelen rendeletben foglaltak szerint
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engedélyt kérni az egyetemen, főiskolán kivül 
sportklubban való sportolásra.
Az egyetem vezetője a sportoló Írásban beadott 
kérésére engedélyezheti a régi sportkörében va 
ló sportolását, ha egyetemi sportköre nem tud- 
ja fejlődését és eredményes versenyzését bizto 
sitani. Ehhez a Magyar Testnevelési és Sport
tanács javaslata szükséges.
A kérvényt az egyetem rektorához kell címezni 
és a Testnevelési Tanszékhez benyújtani szep
tember 25-ig. A döntésről Írásban kapnak érte
sítést.

Az engedély az egyetemi tanévre szól, ha az kü 
lön feltételt nem közöl.

Az engedély a testnevelési kötelezettség alól 
nem mentesít.

520/É



- 200

Az 1961/62, tanévre szóló pályatételek 

meghirdetése
A Budapesti Orvostudományi Egyetem általános 
orvosi-, fogorvosi és gyógyszerészeti fakultása 
hallgatói számára az 1961/62. tanévre az alábbi 
pályatételeket hirdetem meg:
A kidolgozott pályázatokat 1962. január 20-ig 
géppel Írva, a beadó pontos nevének és évfolyamá
nak megjelölésével kell a megfelelő kar Dékáni 
Hivatalához benyújtani.
A legjobb pályázatok pénzjutalomban részesülnek.
A jutalmak átadása az 1962. március hó 15-i ün
nepség keretében fog megtörténni.

Általános Orvosi Kar:
Orvosi fizika; A föld rádióaktiv elszennyező

désének problémája.
Orvosi kémia: A szteroid-hormonok elválasztási 

és kémiai meghatározási módszerei.
Biológia; A mutatio és jelentősége.
Anatómia: 1. A tüdősegmentumok anatómiája ere

deti készitmények alapján.
2i~;A gerincoszlop funkcionális ana

tómiája eredeti készitmények alapján.
Szövettan: Plasmasejtek és jelentőségük.
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Ée jlődéstan: Az ősvese elválasztó működése.

Élettan; Az elektroenkefalográfia elméleti
alapjai és felhasználása az élettani ku
tatómunkában.

Biokémia; A szénhidrát anyagcsere szabályozása

Kórbonctani A naevus pigmentosus és malignus 
melanoma késdése.

Gyógyszertan; A kisérleti utón előidézett 
hypertonia gyógyszeres befolyásolása.

Kórélettan; Alimentáris tényezők szerepe a 
coronariák kóros elváltozásaiban.

Mikrobiológia; Streptococcus fertőzések patoge 
nezise és a kérdés népegészségügyi jelen
tősége.

Sebészeti anatómia és mütéttan; A porta-cava- 
lis anastomosis sebészeti anatómiája kí
sérleti állatmütéti vizsgálatok és klini- 
kuma irodalmi összefoglalás alapján.

Belgyógyászat; A szivinfarctus előfordulása, 
klinikuma és therapiája klinikai beteg
anyag feldolgozása alapján.

Sebészet; A folyadék és elektrolyt-háztartás 
..jelentősége sebészeti szempontból.

Gyermekgyógyászat: Gyermekkori mérgezések.
Szülészet-nőgyógyászat; A fogamzásgátlás je

lentősége és módszerei.
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Szemészet t A vakság elleni küzdelem a szocia

lizmusban.
Psyehiatria; A modell-psychosisok.
Neurológia: A dohányzás és más külső ártalmak 

jelentősége az encephalopathia hyperto- 
nica előidézésében.

Bőr- és nemikórtan; A bőrvérzések pathomecha- 
nizmusáról.

Tüdőgyógyászat: A tüdőbetegségek hatása a kisvár 
köri keringésre.

Radiológia: A mellkasi szervek foglalkozási ár
talmak okozta elváltozásainak radiológiai 
vonatkozásai.

Fül-orr-gégészet: Az orr és melléküregeinek kór
élettana.

Urológia: Az urogenitalis sérülések klinikuma.

Fogászat: Fogeredetü gyulladások jelentősége és 
gyógyítása az általános orvos szempontjá
ból.

Orthopaedia; A gerinc functionalis anatómiája.
Közegészségtan: Élettani, kórélettani módsze

rek alkalmazása az egészségtudományban.

Járványtan: A bacilláris dizentéria járvány
tanának hazai sajátosságai.

Igazságügyi orvostan: Sérülés, gyógytartam, 
látlelet.
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Egészségügyi szervezés: A gyakorlat módszerei

nek érvényesülése az orvosképzésben. /А 
jelen helyzet értékelése és javaslat./

Idegennyelvi lektorátus:
1. Forditsa le magyarra világos, magya
ros stilusban, szakszerűen a következő 
szovjet tanulmányt:
"0 goszpitalizacii bolnih osztrim infárk- 
ton miokarda"
Lelőhely: Szövjetszkaja megyicina I960.
12.sz. 13-20 old.

2. Készitse el érdeklődésének megfelelően 
valamelyik szovjet folyóiratból szabadon 
választott orosz nyelvű szaktanulmány is
mertetését magyarul géppel Írott másfél
két oldal terjedelemben s adja ennek jól 
stilizált, pontos fordítását orosz nyelven.

Testnevelés: I..1I, III, éves orvostanhallgatók 
részére:
1. A sportolás a preventív orvostudomány 
szolgálatában.
2. A funkcionális anatómiai tanulmány 
egyes sportmozgásoknál. /Pl. »4grás, fu
tás, vagy dobás, us'zás, torna, stb./

IV., V.t VI. éves orvostanhallgatók részé
re:
1. A sportsérülések megelőzésének fontosabb 
tényezői.
2. A sportsérülések kezelésének újabb módszerei.
3. Vitaminok szerepe a sportoló erőnlété
nek és teljesítőképességének szempontjából.
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Fogorvosi Kar;

Orvosi fizika; A föld rádióaktiv elszennyező
désének problémája.

Orvosi kémia; A szteroid-hormonok elválasztása 
és kémiai meghatározási módszerei.

Biológia; Kísérletek a fogak biológiai öregedé
sét tükröző objektiv érték meghatározására. 
/Pl. nyomási szilárdság, organikus és anor
ganikus .részek aránya, anorganikus anyagok 
relativ változása, hisztokémiai változások, 
kristálytani változások,-stb./

Anatómia; A fog finomabb szerkezete saját ké
szítmények alapján.

Szövet- és fejlődéstan: További vizsgálatok a 
fogfejlődés hisztokémiájára vonatkozólag.

Élettan; Az elektroenkefalografia elméleti alap
jai és felhasználása az élettani kutatómun
kában.

Biokémia; A szénhidrátok anyagcseréje és vonat
kozásai a fogászati megbetegedésekhez.

Kórbonctani A fogak kórszövettani vizsgálatára 
alkalmas korszerű technikai eljárások.

Gyógyszertan; Kemoterápeutikumok és antibio
tikumok a fogorvosi gyakorlatban. ц.

Kórélettan; A nyálmirigyek kísérletes elválto
zásai és azok jelentősége.
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Mikrobiológia; Ionizáló sugárzások hatása a
szervezet fertőzések elleni ellenállóké
pességére.

Sebészeti anatómia és mütéttan; Extra- és intra- 
cravialie vénás összeköttet-зек morpho- 
lóglai vizsgálata és klinikai vonatkozásai.

Ódontoteohnológia; Esztétikus koronák és csapos 
koronák /csapos fogak/ alkalmazásának ki
alakulása.

Fogászati pathológia; Túlterhelés által okozott 
elváltozások a fog gyökerén.

Fogászati röntgenológia: Fogászati röntgendiag
nosztikai tévedések.

Konzerváló fogászat; Tömések és betétek széli 
záródásának vizsgálata.

Fog pót lás tan.; Immediát protézisek.
Fogászati sebészet; III. éves fogorvostanhall

gatók részére; A fogászatban használt ér- 
zéstelenitőszerek hatása az érrendszerre.

IV. é,ves fogorvostanhallgatók részére;
A sinus maxillaris viszonya a fogakhoz 
brachycephal és dolyocephal egyéneknél.

Száj sebészet; Traumás fogtörések kórisméje és 
gyógyitása.

Traumatológia; A törésvonalba eső fogak befolyá
sa az állcsonttörés gyógyulására.

- 205 -
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Gyermekiogászat; Zománcfejlődési rendellenessé

gek.
Fogszabályozási Progénía diagnosztikája és te

rápiája.

Parodontоlógja; A diabetesben szenvedő betegek 
száj elváltozásai.

Táplálkozástan; Szoptató anya táplálkozásának és 
a csecsemő táplálásának befolyása a maradó 
fogak szuvasodási hajlamára.

Fogászati fém- és anyagtan; A gipsz és alginát 
lenyomatanyagok összehasonlító kritikája.

Belgyógyászat♦ A hazánkban előforduló fertőző 
betegségeik szájtiinetei.

Gyermekgyógyászati Szájüregi-elváltozások
eyano3issal járó congenitális vitiumoknál.

Szemészet; Statisztikai összeállitás kancsal
gyermekek fogászati fejlődési zavarairól.

Ideg- és elmegyógyászat; Idegrendszeri ártal
mak fogorvosi vonatkozásai.

Bőr- és nemibetegségeit; Az un. kollagén beteg
ségek szájnyálkahártya tünetei.

Közegészségtan; A fogszuvasodás elterjedettsé- 
ge különböző korcsoportokban.

Egészségügyi szervezés; Szervezési feladatok a 
hazai fogászati ellátás fejlesztésében kü
lönös tekintettel a termelőszövetkezeti 
mozgalom kiszélesedésére.
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Idegennyelvi Lektorátus: 1. Fordítsa le magyar
ra, világos, magyaros stilusban szakszerűen 
az alábbi szovjet tanulmányokat:
a/ "0 projavlenyijah szindróma Behcseta v 
rotovoj polosztyi".

*Lelőhely: "Sztomatológia", I960. 5.sz.
3-5 oldal.

b/ "0 metodike lecsenija nyeobratyimih form 
pulpitov sz szohranyenyiem pulpi".
Lelőhely: "Sztomatológia", I960. 5«sz.
6-9 oldal.

2. Készitse el érdeklődésének megfelelően 
valamelyik szovjet folyóiratból szabadon 
választott orosz nyelvű szaktanulmány is
mertetését magyarul géppel Írott másfél
két oldal terjedelemben, s adja ennek jól 
stilizált, pontos fordítását orosz nyelven!

520/É
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Gyógyszerészeti Kar;
Gyógyszerészet története: Gyógyszerészalkalma

zottak szociális törekvései a XIX. század
ban.

Fizika; A föld rádióaktiv elszennyeződésének 
problémája.

Általános és szervetlen kémia; II., III. és IV. 
éves gyógyszerészhallgatók számára; A fé
mek szerkezete és előállítási módjaik.

Kémiai analízis; III. és IV. éves gyógyszerész
hallgatók számára; A viz meghatározás 
analitikai módszerei.

Növénytan; A Galanthus hivalis L. /hóvirág/
fejlődésalaktana, szövettani viszonyai és 
gyógyászati vonatkozásai.

Szerves kémia; Abszolút és relativ konfigurá
ció meghatározása.

Biológia; Az emberi alkat, továbbá az emberi
szervezet és környezete egységének jelen
tősége a gyógyszerész ismereteiben.

Gyógynövény és drogismeret; A IV. Formulae
Normalesben hivatalos valamely uj teake
verék drogjainak ismertetése, különös 
tekintettel népgyógyászati alkalmazásuk
ra.

Funkcionális anatómia; Vizeletkiválasztást fo
kozó anyagok hatásmechanizmusa.
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Gyógyszerészi kémia: III. éves gyógyszerész

hallgatók számára: Az olvadáspont megha
tározás gyógyszerészi jelentősége /elmé
let és gyakorlat/.

IV. éves gyógyszerészhallgatók számára;
A festékek gyógyszerészeti kémiája.

Gyógyszerészeti technológia: /receptura/ A
szolubilizálás jelentősége a recepturában

Gyógyszerészeti technológia; /galenikumok/
Injekciós oldatok készitése a gyógyszer- 
tárban.

Gyógyszertan: Összefoglalandó a baktériumos
fertőzésekben hatékony kemoterápiás gyógy 
szerek hatástana, különös tekintettel a 
szulfonamidokra.

Gyógyszerellenőrzés: IV. éves gyógyszerész
hallgatók számára; Pyrazolon származékok 
analitikája.

Közegészségtan: Idegen anyagok az élelmiszerek 
ben.

Idegennyelv:

1. Porditsa le magyarra világos, magyaros 
stilusban szakszerűen az alábbi szov
jet tanulmányt:

"Szovremenoje szosztojanije voprosza о 
korrigirujusesih vescsesztvah."

520/É
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Lelőhely: "Aptyecsnoje gyelo",
I960. 4. sz. 68-75 old.

2. Készítse el érdeklődésének megfelelően 
valamelyik szovjet folyóiratból sza
badon választott orosz nyelvű-szakta
nulmány ismertetését magyarul géppel 
Írott másfél-két oldal terjedelemben, 
s adja ennek jól stilizált, pontos 
fordítását orosz nyelven.

Mindhárom fakultás hallgatói részére

Marxizmus-Lenini zmus:
1. A "neodarwinizmus" idealista lényege.

2. A konstitució és prediszpozició 
metafizikus felfogásának bírálata.

3. A nervizmus jelentősége az orvosi 
szemlélet kialakításában.

4. Az emberi betegségek társadalmi és 
biológiai meghatározottsága.

5. Főiskolai oktatás a szocialista vi
lágrendszer országaiban és a vezető 
kapitalista országokban.

6. Orvosi hivatás és л  szocialista 
világnézet.

520/É
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7. Az orvosi hivatás humanizmusának pol
gári és szocialista értelmezése*

8. Orvosok, fogorvosok, egészségügyi dol
gozók tevékenysége a felszabadulás 
utáni falujáró mozgalmakban.

9* A gyarmatok társadalmi, gazdasági vi
szonyainak elemzése./ Különös tekintet
tel az egészségügyi viszonyok alakulá
sára/.

10. A mezőgazdaság szocialista átszervezé
sének egészségügyi problémái.

Budapest, 1961. március 6.

dr. Gegesi Kiss Pál s.$\ 
rektor

Az Országos Közegészségügyi Intézet pályatételei

1. A virus-hepatitisek járványtan! sajátossá
gai.

2. Budapest város fejlesztésével 'kapcsolatos 
település-egészségügyi problémák.

3. A környezetünkben előforduló rákokozó ténye
zők.

520/É
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Az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi 
Intézet pálya-tételei

1. A táplálkozás hatása az egyén fejlődésére.
2. A magyar néptáplálkozás fejlődése az elmúlt 

50 évben.
3. Élelmiszerek utján terjedő betegségek és a 

megelőzés módja.

Budapest Fővárosi Közegészségügyi-Járványügyi 
Állomáts pályáié telei

1. Nagyvárosokban előforduló fertőző betegségek 
járványtani sajátságainak nemzetközi összeha- 
sonlitása.

C . A virusok fertőtlenítőszerrel szembeni rezisz 
tenciája az irodalmi adatok alapján»

3. SaLmonellosisok előfordulása világviszonylat
ban az irodalmi adatok alapján.

4. Ipari dermatosi.eok kóroktana a fővárosi rende 
lőimtézeti adatok alapján.

5. A radioaktiv anyagok beépülése az emberi szer 
vesztekbe. Az inkorperált sugárzó anyagok ha
tása és megengedhető aktivitások.
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A BUDAPESTI ORV06TUDOMÁNY I EGYETEM

rektora:
Dr. TŰBŐ 3MBE

loseuth-dijas egyetemi tanár, 
a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja,

rektoritalyettee:
Dr. ISSEKUP2BÉIA 

Kossuth-dijas egyetemi tanár, 
a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja,

rektorhelyettes:
Dr. HADHÓT MAGDA 
egyetemi tanár,

a Magyar Tudományos Akadémia leveleső tagja,
az Általános Orvosi Kar dékánja:

Dr. TABJÁlf ШВЕ
Ко8 suth-dijas egyetemi tanár, 
a fizikai tudományok kandidátusa,

dékánhelyettes:
Dr. GÁBOR GYÖRGY 
egyetemi, docens,

az orvostudományok kandidátusa,
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a Fogorvosi Kar dékánja:
- Dr. BALOGH KÁROLY - 

egyetemi tanár, 
az orvostudományok doktora,

dékánhelyettes:
Dr, BOROS SÁNDOR 
egyetemi doseens,

a Gyógyszerészi Kar dékánja:
Dr, MDZSONYI SÁNDOR ' 
egyetemi tanár, -

a gyógyszerészeti tudományok kandidátusa,

dékánhelyettes:
Dr, HALMAI JÁNOS 
egyetemi tanár,

a gyógyszerészeti tudományok kandidátusa,

. \
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EGYETEMI TANÁCS 4 '
... ■ • . -fi

Elnök:
Br. TÖRD IMRE egye tani tanéi, rektor

Tagjai:

Dr, ISSEKUTZ BÉLA egyetemi tanár, rektor helyettes
Dr, RADNÓT MAGDA egyetemi tanár, rektorhelyettes
Dr, TARJÁN ÍMRE egyetemi tanár, az Általános Qr-
, , yosi Ear dékánja
Dr, BALOGH. KÁROLY egyetemi tanár, a Fogorvosi 

. Kar dékánja
Dr, MQ2S0NYI SÁNDOR egyetemi tanár, a Gyógysze

részi Kar dékánja
Dr* SCMOGYI ENDRE egyetemi docens, a MSZMP Orvos

egyetemi .Szervezete Pártbizottságának, tit
kára

RIFF MFIÁLY egyetemi adjunktus, az Orvosegyetemi 
. - KISZ Bizottság titkára.

Tanácskozási joggal:

Dr, KIS2ELY GYÖRGY egyetemi docens, a Budapesti 
- . Orvostudományi Egyetemi Szakszervezeti Bi

zottságának elnöke
MÉSZ LÁSZLÓ egyetemi docens, a Marxizmus-Lenin- 

, izmus Tanszék vezetője,
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Ш Ш  SZOCIALISTA №J№ÍSFÁBT
ИН

/ТШ. 01Ш1 ut, 26, Telefont, 330-949./
Pártbizottság titkára: Dr, SOMOGYI'ENDRE. egyetemi 

docens . .
KOMMUNISTA IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG 

ORVOSEGYETEMI SZERVEZETE
/ m i .  Üllői űrt 26. Telefon: U 5-634./

Titkár: RUPF MIHÁLY egyetemi adjunktus,

ORVOS-EGÉSZSÉGÜGYI SZAKSZERVEZET 
ORVOSEGYETEM I В IZOTTSÁGA

/VIII. Üllői ut 26. Telefon: 142-603./
Elnök: Dr, KISZEDY GYÖRGY egyetemi docens, 
Titkár: ,Qr.. Ü^RŰDL SÁNDORNE
Orvos-titkár: Dr. .CSÖMÖR SÁNDOR egyetemi adjunk

tus . . .

ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM. HIVATALAI 
REKTORI HIVATAL

/VIII. Üllői ut 26. I, em. Telefon:I34-6IO./
Rektor: Dr. Törő boré egyetemi tanár

Fogad: szerda és péntek. 12-14 óráig 
Tudanányoa. rekt őrhely ette e: Dr, lasekutz Bála 

egyetemi. tanár , .
Fogad: hétfő, szerda, péntek H - I 3 áráig

1274/Mi.
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Qktatásf réktorhelyettes: Dr. Hadnót Magda egye

temi tanár
Fogad: szerda 15-16 óráig,szombat 9 - Ю  óráig 

Rektori Havatla vezetője: Bajháty Gyuláné
Előadók: Ficzkó Győzőíné, Horváth Józsefné. 
Fogadási idő: 12-15 óráig, szombaton 11-12 
óráig.

SZEMÉLYZETI OSZTÁLY
/VIII, Üllői ut 26. fsz. Telefon: I5I-658./

Személyzeti csoport vezetője: Dr. Farkas István 
egyetemi adjunktus. . .

Osztályvezető: Pál Ferenc 
Főelőadó: Bániozky Ödön 
Előadó: Tóth Julia

ÁLTALÁNOS ORVOSI KAR DÉKÁNI HIVATALA 
/VIEL. Üllői ut 26. П .  em. Telefon: 33I-364./

Dékán: Dr. Tarján Imre egyetemi tanár
Fogad! hétfő,.szerda, péntek 15-16 óráig. 

Dékánhelyettes:. Dr. Gábor György egyetemi docens 
Német hallgatók dékánhelyettese: Dr. Bálint Pé

ter egyetemi tanár . .
TMiáni Titkárság /Telefon: 351-364/
Főelőadók: Mikó Edit, Dr..Szőke Lajos 
Előadó: Kovács Sándomé

Fogadási idői szombat kivételével 13-15 
óráig.
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Oktatási, csoport /Telefon: 131-063./
Megbízott osztályvézető: J)r. Verseikéi. István egye

temi adjunktus _ ,
Főelőadók: Kristóf Istvánná, Babai József’ /ЖП- 

ПГ. évfolyam/ .
Előadók:; Megyeri Eszter /V-VT. évfolyam/, Suszter 

Józsefné /I. évfolyam/ Hidas Miklósáé /II* év
folyam/, Gyurki Jenőné /tanulmányi statiszti
kus/ . -
Fogadási idő: szombat kivételével 12-16 óráig.

FOGORVOSI KAR DÉKÁNI HIVATALA
/VIII, Üllői vet 26. I. em. Telefon: 141-705./

Dékán: Dr. 3alogh Károly egyetemi- tanár
Fogad: kedd 14-15 óráig, péntek 12-13 óráig. 

Dékánhelyettes: Dr. Boros Sándor egyetemi docens 
Főelőadó: Pintér.Imre 
Titkárnő: Virág Mihályné 
Előadó: Dr. Fali Leventéné

Foga/Sási idő: 14-16 óráig, szombaton 10-12 
óráig.

GYCGISZERÉSZI KAR DÉKÁNI HIVATALA
/VIH. Üllői ut 26. II. em. Telefon: 131-825./

Dékán: Dr. Mozsoayi Sándor egyet «ni tanár
Fogad: kedd, szerda, péntek 14-15 óráig. 

Dékánhelyettes: Dr. Halmai János egyetemi tanár 
Hivatalvezető: -Vég László egyetemi tanársegéd 
Főelőadók: Vercz József, Muzslai Józsefné 
Előadó: Tóth- Józsefné

Fogadási időt szombat kivételével 13-15 óráig.

12?4/kU
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GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG

/WIH. Üllői ut 26, Tel efon: 338-156./
Mb.gazdasági főigazgató:CsizmadÍa Ferenc 

Főkönyvelő: Dr. Maris ehe id Dezső
KÖZPONTI INTÉZMÉNYEK ÉS TANSZÉKEK

KÖNYVTÁR
/VIII. Üllői ut 26. I. em./

Felügyelő tanár: Dr. Issekutz Béla egyetemi tanár 
Todományos munkatársak:Dr. Szandtner Pál, Dr. Pa- 

latkás Béla, Dr. Bollányi Imre, Erős László. 
Tudományos segédmmkatársak:Dr. .Havasi Vilmos, 

Polonyi Pétemé

ÉGÉS ZSÉGYIZSGÁLÜ INTÉZET 
/VIII. Üllői ut 22./

Felügyelő tanár: B*. Melly József egyetemi tanár 
Vezető: Dr. Molnár Vilmos egyetemi docens

EGYETEMI GYÓGYSZERTÁR
/IX. HSgyés Endre -utca 7/9./

Vezetőt Dr. Csipke Zoltán egyetemi docens 
Adjunktus: Dr. Koritsánszky Dénes
Gyógyszerészek:. Berkics Mihályné, Bisztray Dénesné, 

Dr. Élő Györgyné, Gál Dénesné, Herendy Edit, 
Hub at sek. Mária, Jeszenszky Gizella, Kisdégi 
Magdolna, Maros Gyuláné, Dr. Szellő Balázsné

1274/Mí
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MARXIZfAUS—LEK IN IZMUS TANSZÉK 
/IX. Hőgyes Endre utca 5./

Tanszékvezető: „Mész lászló egyetemi docens
Docens: Dr. Farkas László
Adjunktusok: Ruff Mihály, Szenes Iván, Dósa Ru

dolf né, Rozsnyai István, Szénási József, Né
meth László, Kappanyos Vince,Szigeti György- 
né, Dr, Gyenge Zoltánná, Liptai Ervinné

Tanára ege dalt: Szeben. Éva, Salánki Ferenc, Kurucz 
István, Győré Istvánná,

Központi gyakornokok: Ki3stamás Benőné, Tóth De- 
zsőné, RathmanrL Jánosné, Srélinger Ildikó, 
LerkLvai Ferenc.

IDEGEKNYELVI LEKTORÁTUS 
/IX. Hőgyes Endre utca 5./

Tanszékvezető: Dr. Takács János vezető lektor
Nyelvtanárok: Darányi Tibor, Dr.’Tarján Jenő, 

Bertsch-Mária, Lovae Sarolta, Dr, Makay 
Attila, Mezei Árpádné, Molnár János, Dr. 
Jokay Zoltán, Lukács Margit, Dr. Szegő 
Györgyné, Seajkó Simon, Borzsák Jenő,
Csók. Hona, Sohlógel Péter, Zákány Lász
ló, Nagy Ferencné

TESTNEVELÉSI TANSZÉK
Д 1 И .  üllői nt 25./

Tanszékvezető; Farkas Pál testnevelő tanár
Testnevelő tanárok: Nagy Sándomé, Dr. Abád 

JÓzsefné, Kulcsár Gergely

1274-Ai
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KOLLÉGIUMOK ÉS DIÁKOTTHONOK
Kollégiumok és diákotthonok adminisztrativ igaz

gatója: Németh László egyetemi adjunktus
/VTil. Üllői'ut 25. Telefon: 187-478./ 

Kollégiumok
"Dr. Bugát Pál” fiu-koUigium

/I. Naphegy tér 1. Telefon: 158-055*/
Igazgató: Dr. Magyar Kálmán központi gyakornok 
Igazg.h:-Palik űrre azig.orvos í

"Martos Flóra” leány-kollégium 
Д ш ,  Üllői ut 22. Telefon: 345-592./ 

Igazgató: Sebestyén JUdit.

DiAottfroflofc

^^y-üi,dkoti^9n
/V. Irányi utca 21-23. Telefon: 189-585./ 

Igazgató: Sebestyén Judit

Leány-diákotthon
/IX. Üllői ut 25. Telefon: 187-478./ 

Igazgató: Kovács Csabámé

1274/bíi
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F iu-d iákot t hon
/711. Hársfa utca 59/b. Telefon: 225-024./ 

Igazgató: Bániczky Ódon

Fiu-diákotthon
/IX. Ernő utca 7. Telefon: 336-395./ 

Igazgató: Kiss Sándor.
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INTÉZETTEK É3 KLINIKÁK

kJ Általános Orvosi Kar

ANATÓMIAI INTÉZET

/IX, Tűzoltó utca 58./
Ideiglenesen megbízott tanszékvezető:

Dr» Donáth Tibor egyetemi docens.
í t-

Adjunktusok: Dr. Kádár Ferenc, Dr. Munkácsi István. 
Tanársegédeké.Szűcs Andorne Dr..Tömböl Teréz, Dr.

Zolnai Balázs, Dr. Inke.Gábor, Dr. Vajda János, 
Dr, Majorossy Kálmán, Dr, Szász.Gyöngyi, Dr. 
Palkovits Miklós.

Egyetemi gyakornok: Dr. Szabó fiimos 
Központi gyakornokok; Dr. Kot tás z Sándor, Dr. Szele 

Róbert, Dr. Vető Laj06, Dr. Z. Szabó László,
Dr. Tomesik Miklós, Dr. Ungvári György 

Tudományos főminkatárs: Dr. Zselyonka László,

BIOKÉMIAI INTÉZET 
/VIII, Puskin utca 9«/

Tanszékvezető: Un. Székessy Vilmos né Dr. Hermann 
Vila* egyetemi tanár,

Docens: Dr. Guba Ferenc

12T4/kl.
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Tanáraegédek: Jbверovits Gyűlemé, Dr. Zombori Jo± 
zeef t Dr. König Tamás, Dr. Vodnyánszki Lajos, 
Katona.György, Itt*. Pápai Mária.

Központi gyakornokok: Dr. Lipcsei Attila, Dr. Ma
ro sv ári István, Dr. Szabados György, Dr. Sza
mosi Tamás, Dr. Szőke Katalin.

EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZÉSI INTÉZET 
/IX, Gyáli ut 4./

Tanszékvezető: Dr. Simonovits István egyetemi ta
nár - -

Adjunktus: Dr. Vörös László
Tanársegédek: Zadorné Dr. Simek Zsófia, Dr. Cso- 

bánczi Gyula, Dr..Fischer Klára, Kárpáti End
re. -

ÉLETTANI INTÉZET 
/VIII. Puskin u.9./

Tanszékvezető: Dr. Bálint Péter egyetemi tanár
Docensek: Dr. „Hársing László, Dr. Adám György
Adjunktus: Dr.. Bálint Petemé .
Tanársegédek: Dr. Mészáros István, Dr, Sturcz 

József,-Dr. Dubecz Erzsébet^ Dr. Forgách 
Iván, Tarnócziné Dr, Markel*'Éva, Dr. Kö
vér György . . . .

Egyetemi gyakornokok: Dr. Palásthy Erzsébet, 
Bársonyné Dr. Kelemen Vera
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Központi gyakornokok: Dr. Ujj.' Miklós, Dr. Kukore- 
11i Tibor, Dr. Mályusz Miklós, Dr. Taraba 
István, Dr..Tóth. Gizella, Dr. Tomka Dnréné,
Dr. Székely József.

GYÓGYSZERTANI INTÉZET 
/VIII. Üllői ut 26./

Tanszékvezető': Dr. Issökutz Béla egyetemi tanár
Egyetemi tanár: Dr, Fritz Gusztáv
Docens: Dr. Kholl József
AdjunktoerokMihályné Dr. Pfeiffer Klára, Dr. Sze

gi József
Tanársegédek: Dr. Rausch János, Dr. Kelemen Károly, 

Küttelné Dr. Issekntz Livia, Magda Katalin, 
Sátoiy Éva, Dr. Nievel János.

Központi gyakornokok: Dr. Kardos József, Dr. Ma
gyar Kálmán, Dr. Nagy. Julia, Dr. Tihanyi Jó
zsef,. Dr. Dalló János .

Tudományos munkatárs: Dr. Gláz; Ervin

IGAZSÁGÜGYI ORVOSTANI INTÉZET 
/IX. Üllői ut 93./

Tanszékvezető: Dr. Ökrös Sándor egyetemi tanár 
Docens: Dr. Somogyi Endre 
Adjunktus: Dr. Budvári Róbert 
Tanársegédek: Dr. Takácsi László, Dr. Harsányi

László,.Dr. Jégesi Leontin, Dr. Potondi And
rás, Dr..Kenyeres Imre, Dr. Gábor István,
Dr. Tolnay Lajos, Dr. Kovács Vince 

Központi gyakornokok: Dr. Kelemen Judit, Bellus 
Erzsébet, Dr, Danka László, Dr. Varga Pál

1274/toi.



I. sz. KÓRBONCTANI ÉS KÍSÉRLETI RÁKKUTATÓ 
. INTÉZET............ -

/VHI. Üllői út 26./
Tanszékvezető: Dr.'Báló József egyetemi tanár
Docens: Dr. Bal óné Dr. Banga Ilona
Adjunktus: Dr. Juhász Jenő
Tanársegédek: Dr. Joós Elemér, Dr. Kendrey Gábor,

Dr. Szabó.Dezső, Dr. Kövi József, Dr. Horváth 
Magda, Dr. Gye ne s Géza, Dr. Sellyéi Mihály,
Dr. Veres János, Dr. Bajtai Attila

Központi gyakornokok: Dr. Németh Klára, Dr. Kovács 
Margit, Dr, Masset Arlette, Dr. Szende Béla,
Dr. Szőnyi ^stván, Dr, Záxribó,Zoltán, Dr, Ma
gyar Éva

Tudományos munkatárs: Dr.. Szalay Elemér

EL. sz. KÓRBONCTANI INTÉZET 
/IX. Üllői ut 93;/

Tanszékvezető: Dr, Haranghy László egyetemi tanár
Docens: Dr. Jellinek Harry .
Tanársegédek; Dr. Regöly-Mérey Gyula, Dr. Nagy Lász

ló, Dr..Gorácz Gyula, Dr. Rácz Pál, Dr. Márk 
István, Dr. Szemenyei Klára, Dr. Szabó Zsuzean- 
na .

Egyetemi gyakornok: Burg Miklós
Központi gyakornokok: Dr. Füredi Erzsébet, Dr. Ká

dár Anna, Dr. Kerényi .Tibor, Dr. Konyár Éva,
Dr. Zombori Margit, Dr. Hüttner István, Dr,
НИ- mai Zsuzsanna

Tudományos munkatárs:. Dr. Balázs András
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KÓRÉLETTANI INTÉZETT
/IX. Hőgyes Endre utca 7-9»/

Tanszékvezető: Dr. Sós József egyetemi tanár 
Adjunktűsek: Dr. Kemény Tibor, Dr. Csalay László 
Tanársegédek: .Dr,.Gáti Tibor, Dr. Harmos György,

Dr. Déei Ülés, Dr. Rigó János, Dr. Frenkl 
Róbert, Simon György

Központi gyakornokok: Dr. Budavári István, Dr. Li- 
Bok-Nam, Dr, Pucsok József, Dr. Tóth Tamás,
Dr. Selmeczi László, Dr. Zelles Tivadar, Dr. 
Gyenge Kálmán.

KÖZEGÉSZSÉGTANI INTÉZET 
/VIII. Mária utca 40./

Tanszékvezető: Di*. Melly József egyetemi tanár 
Adjunktusok: Dr. Vedres István, Dr. Fodor Ferenc, 

Dr, Szerémi Katalin.
Tanársegédek: Dr,.Fuziné Dr, Cserenyey Edit, Dr. 

Tapfer Dezső,-Dr. Molnár Endre, Dr. Sejbert 
László,.Dr. Nagylucskay Sándor, Dr, Vilics 
Géza

Központi gyakornokéit: Dr. lágy Попа, Dr. Kaposvári
Julia . . . .

MIKROBIOLÓGIAI INTÉZET 
/IX. Hőgyes Endre utca 7-9/

Tanszékvezető: Dr. Alföldy Zoltán egyetemi tanár 
Docens: Dr. Főzi Miklós
Tanársegédek: Dr. Egler László, Dr. Csóka Rozália, 

Hajduné-Dr. Szeri Hona, Dr. Lengy«i Anna, Dr. 
Tóth Margit, Dr. Pillis Iván,’Dr. Bános Zsuzsa

% jtr*
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Központi gyakornokok: Br* Anderlik Piroska, Br.
Gyarmati István, Вт. Kulcsár Gizella, Dr, Cser- 
ba Ida, .

Tudományos főmunkatársi Dr. Nész István 
Tudományos munkatárs: Br. Földes Pál 
Tudományos segédmunkatárs:_Dr. Dán Pál

ORVOSI FIZIKAI INTÉZET 
/VIII. Puskin utca 9*/

Tanszékvezető: Br.'Tarján Imre egyetemi tanár 
Docensek: Dr..Újhelyi Sándor, Tamás Gyula, Dr. 

Turchányi György
Adjunktusok: Nagy János, Voszka Rudolf, T. Kardos 

Margit.
Tanársegédek: Gólián Béláné Вartha Klára, Dr. Var

ga László, Gyöngyiné Horváth Tünde, Berkes 
László, Br. Rontó Györgyi,

Központi gyakornokok: Br. Englert Ervin, Dr. Ga
zsó József, Szőgyi Mária, Br. Kenéz Béla 

Tudományos munkatársak: Krajsovszky. József, Som
ló Ágnes . ,

ORVOSI VEGYTANI INTÉZET 
/VIII. Puekin ufc» 9*/

Tanszékvezető: Dr. Straub F. Brúnó egyetemi tanár 
Adjunktusok: Dr. Mányai Sándor, Dr. Dénes Géza,

Garzó Tamás, Dr. Kramer Miklós ,
Tanársegédek: Gárdqe György, Tekácené Szabó Mária,
, Dr. Fazekas Sándor, Dr. Csuzi Sándor, Dr. Mile 

Imre, Csányi.Vilmos,-Venetianer Pál

1274/Mi,
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Központi gyakornokok; Dr. Gaál Ödön, Dr. Staub Má
ria . . . /

Tudományos munkát ára ak: Dr, Zabos Péter, It, Be- 
ney László, Dr. Székely Mária

SEBÉSZETI A M T  CM IÁI ÉS MÜTÉTTANI INTÉZET 
/IX, Tűzoltó utca 56./

Tanszékvezető; Dr. Nagy Dénes egyetemi tanár
Adjunktus: Dr. Somogyi Barnabás
Tanársegédek; Dr, Villányi György, Dr.. Pékár Aran

ka, Dr..kalászi Ilona, Dr. Juhász Ágnes, Dr, 
Nyuli László, Dr. Nagy András, Dr. Szerencsés 
József, Dr. Kiszty Nóra, Dr. Molnár Károly

Központi gyakornokok: Dr. Barcza Rezső, Dr. Erdős 
László, Dr. Ihász.Mihály

SZÖVETTANI ÉS FEJLŐDÉSTANI INTÉZET 
/IX. Tűzoltó utca 58./

Tanszékvezető: Dr. Törő Imre egyetemi tanár
Docens: Dr. Kiszely György
Adjunktusok:- JJr. Csaba György, Dr. Áros Béla, Dr. 

Török László
Tanársegédek: Dr, Pósalaky Zoltánná, Dr. Müller 

Miklós, Dr. Rappai Györgyné, Dr. Kapa Esz
ter, Lr. .Nagy Mária, Dr, Birbauer József,
Dr. Vigh Bála, Moldoványi Ilona, Dr. Ilorváth 
Cecilia, Tóth Géza

Egyetemi gyakornokok: Dr. Török Lászlóné, Dr. Ma
jorosi Kálmánná

Központi gyakornokok: Dr. Benke Bálint, Dr. Mold 
Katalin,. Dr. Rúzsa Péter, Dr. Törő bare, Dr. 
Bernád Irén

1274/fojL.
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Tudományos munkatársak: Ács Tamás, űr. Röhlich Pál, 
Kiss József, Barek Istvánná, Lakos János
ч •* • ■»

I. sz. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA
/VIII. Korányi Sándor utca'2/á./

Tanszékvezető: űr. Rusznyák István egyetemi tanár 
Docens: Dr. Erdélyi József 
Adjunktus: Dr. Holló.István
Tanársegédek: Dr. SoAti Ferenc, Dr. Szatmári Éva, 

Dr. Zádori Ernő, Dr. Kisfaludy Sándor, Dr.
Rév Judit, Dr. Földes. János, Dr. Máthé Zol
tán, Dr. Jelűnek Imre, űr. Patonai Jolán, 
Mártonná Dr, Pályi Anna,.Béresné Dr. Megye- 
si Klára,,Dr. Somlyai Lajos, űr. Ács György, 
űr. Márk György, űr. Rozmanith András, űr. 
Hermann Róbert, űr. Ráfi Zoltán, űr. Büki 
Béla, űr. Xskum Miklós, űr. Hoffman Artur,
Dr. Mészáros Sándor, Steczek Katalin, űr. 
Lengyel Imre, Dr. Szabó Lászlóné 

Egyetemi gyakornokok: Dr. Aranyos J. Katalin,
Dr. Piroska Edit . . .

Tudományos osztályvezető: Dr. Koreff Oszkár 
Tudományos munkatárs: Érásznál István.

II. sz. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA 
'/Vili. Szentkirályi utca 46./

Tanszékvez ető: Dr. Gömörí Pál egyetemi tanár 
Docensek: Dr.-Leszler Antal, Dr, KLimes Károly,.

Dr.- Gábor György, Dr. Fischer Antal
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Adjunktusok1 Dr. Gráf Ferenc, Dr. Szabó Zoltán,
Dr. Pálos László, Dr. Vereckei István 

Tanársegédek: Dr. Somogyi György, Dr. Fehér Lász
ló, Dr..Bogsch Albert, Dr. Urai László, Dr, 
Gláz.Edit, Dr. Demeczky Mihályné, Dr. Sáry 
Béla, Dr. Eállay Kálmán, Dr. Nagy Zoltán,
Dr. Varga István,. Dr. Egedy Sándor, Dr. Kál- 
dor Antal, Dr, Böszörményi Ernő, Dr. Juhász 
István, Dr. Mészáros Antal, Dr. Sipos József, 
Dr. Less .Etelka, Dr. Halász Tamás, Dr. Var
sányi Márta, Dr. Kiss Éva, Dr. Takácsy Nagy 
Lóránd, Dr. Pogátsa Gábor, Dr, Kispál József, 
Dr. Mészáros András, Dr. Fenyvesi Tamás, Dr. 
Buzási György, Dr. Kocsis.Ferenc, Dr. Jakab 
Imre.

Központi gyakornok: Dr. Szirmai Imre 
Tudományos munkatársak: Skolnik Józsa, Dr. Vajda 

Miklósné

III. sz. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA
/VIII, Mező Imre ut 17»/

Tanszékvezető: Dr. Gerő Sándor egyetemi tanár 
Docensek: Dr. Szőke Antal, Dr. Fogéi Mária 
Adjunktusok: Dr. Vajda Dezső, Dr. Bretán Miklós 
Tanársegédek:.Dr. Gács János, Dr. Zulik Róbert,

Dr, Kocsár László, Dr, Kocsán Károly, Dr. 
Kerekes Ernő, Dr. Erdélyi Gábor, Dr. Báry 
Lujza, Dr. Székely Judit, Dr, Sommer Zsu
zsa, Dr. Rétsági György, Dr. Virág Sándor,
Dr. Biller László, Dr, Jakab Lajos, Dr. Kő- 
tai Endréné, Dr. Gyenes .Gézáné, Dr. Suhanyecz 
ki Anna, Dr. Széplaki Ferenc, Dr. Szilágyi De 
zső, Dr. Baláee Ferenc, Dr. Balázsi Imre,
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Dr. Molnár Gyula, űr. Sebestyén Margit, űr. 
Kanmerer László, űr. Fehér János, űr. Papp 
Gabriella. .

IV. sz. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA 
/IX. Nagyvárad tér 1./

Tanszékvezető: Űr. Gottsegen György egyetemi tanár 
Docens: űr. Eomoda Tibor 
Adjunktus: Dr, Okos. Gizella 
Tanársegéd: -űr. Szám. István 
Egyetemi gyakornok: űr. Csapó György 
Tudományos munkatársak: űr. Török Eszter, Dr. Kál

mán Péter, . .
Tudományos segédnnnkatársak: űr. Östör Erika, űr.

Naszlady Attila, űr. Istvánffy ̂ ^ária

BŐR- ÉS NEMIKGRTANI KLINIKA 
/Vili. Mária utca 41./

Tanszékvezető5 Dr. Földvári Ferenc egyetemitanár 
Adjunktusok: Dr. Lengyel Julia, Dr. Nékára Lajos, 

Dr. Vértes Bódog, Dr. Káldag István. 
Tanársegédek: Dr» Márton Kálmán, Dr. Désaknai Már

ton, Dr. Fillöp Éva, Dr. Masezi József, Dr. 
Snekazer Mihály, Dr..Zange1 Veronika, Dr. De
ine Mária, Dr. Török Éva

Központi gyakornokok: Dr. .Bottyán Etelka, Dr. Do
monkos Hóbert, Dr. Török ibolya

I
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FÜL-QRR-GÉGEKL IN Ж А
Д Ш ,  Szigony utca 36./

Tanszékvezető: Di*. Varga Gyula egyetemi tanár 
Docens: Dr. Ladányi József
Adjunktusok/-Br. Gömöri ^éla, Dr. Vathy István 
Tanársegédek5 .Dr, Alleram Rezső, Dr. László Imre,

Dr. Forgács Fái, Dr. Bárdos Vilmos, Dr. Ri- 
bári.íHtó, Dr. Lábas Zoltán, Dr. Duray Aladár,
Dr. Mihók György, Dr, Rózsa Imre, .Dr, Kovács 
Ferenc, . .

Egyetemi gyakornok: Dr. Orawetz Ottó

I. sz. GYERMEKKL Ш Ж А
/VIII, Bókay János utca 53»/

Tanszékvezető: Dr. Gegesi Kiss Pál egyetemi tanár 
Egyetemi tanár: Dr. Gerlóczy Ferenc 
Docensek: Dr. Reichard József, Dr. Bence Béla, Dr. 

Gefferth Károly, Dr. Romhányi József, Dr. Bar- 
ta Lajos, Dr. Vondra Nándor 

Adjunktusok: Dr. Erdős ZoLtán, Dr. Schöngut László 
Tanársegédek:-Dr. Székely Áron, Dr. Láncos Ferenc,

Dr. Kamarás János, Dr, Hittner Imre, Dr. Kassai 
Stefánia, Dr. Lukács Ferenc, Dr. Németh Eleonó
ra, Dr. Leéb György,.Dr. Tóth Mária, Majláth 
György, Dr. Kocsis Magda, Dr. Rosta János, Dr. 
Malik Teréz,. Dr. Sugár Éva, Dr. Prém..Géza, Dr. 
Pataki.Lenke,.Dr, Szőke László, Dr. Schmidt. 
Karoly, Dr. Simon György, Dr. Szabó Judit, Dr. 
Iványi Kornél, Dr, Rókay Edit, Dr. Simon Hedvig, 
Dr. Tóth. Márta,.Dr. Hódosi Rezső, Dr. Csűrös Éva,
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Dr. Szabó József, Dr. Túrái László, Dr. Sza
bó Margit, Dr. Cserháti Endre, Szobotka Vio
la, Dr. Kelemen József

Központi gyakornokok: .Dr. Elkán György, Dr. Lete- 
nyi Klára, Dr. Molnár Mária, Dr. H i n  Éva,
Ihr, Ágfalvi .Róza, . . .

Tudományos főmuinkatárs: Dr. Véghelyi Péter 
Tudományos munkatársak: Petneházyné Liebermann Lucy, 

Ugrai Miklósné . .

II. sz. GYERMEKKLINIKA
/IX. Tűzoltó utca 5-7*/

Tanszékvezető: í)r. Petényi Géza egyetemi tanár 
Docensék: Dr.-Czobor Ilona, Dr. Fonó Renée 
Adjunktusok: Dr. Lóránt Imre, Dr. Szombati Sán

dor, Dr. .Frietíbnann Ilona, _
Tanársegédek: Dr. Kardos.Éva, Dr. Taenádl Ferenc,

Dr. Schüler Dezső, Dr. Kun Miklósné, űr. *e- 
dák Sarolta,-Dr. Szántó József, Dr. Kádár' 
Andor, Dr. Kontor Elemér, Dr. Miltényi Mik
lós, Dr. Békány Klára, Dr. .Kartal Judit, Dr. 
Kiszely János, Dr. Schmidt Ilona, Dr. Sieg
ler János, Dr. Ko reff Oszkámé, Dr. Fáik 
Judit, Dr. Schulek Nóra, Dr. Forr&i György,
Dr. Kies Sándor, Dr. Ilervei Sarolta, Dr. Rá
kos György, Dr, Rédei Márta, Dr. Ferenczy 
Iván, Dr. Kies Anna, Dr. Kardoe Andor, Dr.
Büki Béla,.Dr. Boglár. Попа, Dr. Őrt ve in Va
léria, Dr, Bodánszki Hedvig, űr. Haász Már
ton, Dr. Böröcz Lajos.
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NEUROLÓGIAI KLINIKA
/VIII. Balassa utca 6./

Tanszékvezető: Dr.'Horányi Béla egyetemi tanár 
Adjunktusok: Dr. Bekény György, Dr. Bozsik György, 

Dr. Annau Magda, Dr, Oláh Imre.
Tanársegédek: Dr. Kraft Franciska, Dr. Gallai Mar

git, Dr. Fenyő Egon, Dr. Hasznos Tivadar, Dr. 
Péter .Ágnes, Dr. Povázsai Éva, Dr, Korona Ár
pád, Dr. Ambrózi György, Dr. Stipula Magda,
Dr. Dombai Margit, Dr. Pálvölgyi Richárd,
Dr. Papp Mátyás, Dr. Szendrői Mária, Dr. Cse- 
likovics Franciska, Dr. Molnár Sándor, 

Tudományos munkatárs: Dr, Antal János.

I. sz. NŐI KLINIKA
/VIII. Baross utca 27./

Tanszékvezető: Dr. Horn Béla egyetemi tanár 
Docens: Dr. Rechnitz Kurt
Adjunktusok: Dr. Hortobágyi Béla, Dr. Csömör Sándor 
Tanársegédek:.Dr,. Neubauer György,.Dr, Varjasi Fe

re*», Dr. Mészáros János, Dr. Cservény Antal, 
Dr. Gimee Rezső, Dr. Treit Sándor, Dr. Szinyai 
Miklós, Dr. Szeker János, Dr. Kamocsay Rezső, 
Dr. Németh Ferenc, Dr. Ilunka R**aő, Dr. Balogh 
István, Dr. .Primász Péter, Dr. Kónya.Zoltán, 
Dr. Hegyi József, Dr. Gergely boré, Dr, Dömö- 
töri: Jenő, Dr. Kövér József, Dr. Csordás .Te
réz, Dr. Szlepka Géza, Dr. Paál Margit, Dr. 
Németh János, Dr. Varga.József 

Tudományos munkatárs: Dr. Tóth. Ferenc

I
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IX. az. BŐI KLINIKA.
/VIII, Üllői ut'7S/a./

Tasezékvezető: Dr. Zoltán bare egyetemi tanár
Docens: Dr, Csillag Miklós.
Adjunktusok: Dr. Rigó János, Dr. Szemesi Imre, Dr. 

Kovács.András, Dr. Békés.György
Tanársegédek: Dr, Nyirő László, Dr, Jánossy Tibor, 

Dr, Kubinyi János, Dr. Rákos László, Dr. Zsol
nai Béla, Dr. Varga Kálmán, Dr. Be Inár János, 
Dr. fírnesz.Judit, Dr. Juhos Dezső', Dr. Avar 
Zoltán, Dr. Uskerth Imre, Dr. Varga .Katalin, 
Dr. Puskás Ernő, Dr.. Várdi.Pál, Dr. Lengyel 
Sándor, Dr. Győrvári Vilmos, Dr..Fajtha Fe
renc, Dr, Csépli József, Dr. Thuróczi Ferenc, 
Dr. Székely Lajos, Dr. Király Ferenc

Központi gyakornokok: Dr. Szarvas Zoltán, Dr. Hőgye 
Klára, - . -

ORTHQPAEDIAI KLINIKA 
/XI. Karolina ut 27./

Tanszékvezető: Dr. Glauber Andor egyetemi tanár
Adjunktusok: Dr. Fembach József, Dr. Koncz iure, 

Dr. Horváth Ferenc.,
Tanársegédek: Dr..Barabás Csaba, Dr. Biró Tibor,

Dr. Kovács Györgyné, Dr. Szilágyi Pál, Dr. 
Massányi Lajos, Dr. C^ató.Zsuzsa, Dr, Ben
der György, Dr. Léöárt György, Dr.,Bakay 
Endre, Dr. Deiner GEéza, Dr. Vizkeleti Ti
bor, Dr. SilXár Pál, Dr, Cser Imre, Dr, Gu- 
rin József, Dr. pintér József,.Dr. T. Nagy 
Lajos , ,

Egyetemi gyakornokok: Dr. Aszódi Károly, Dr. Bár
sony István .
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PSYCHIATRIAI KLINIKA 
/\FIII.Balassa utca 6./

Tanszékvezető: Dr. Nyirő Gyula egyetemi tanár 
Docensek: Dr. Láng Sándor, Dr. Fornádi Ferenc 
Adjunktus: Dr. Pohl Ödön,
Tanársegédek: Dr. Huszár Ilona, Dr. Kovács Er

zsébet, Dr, Drietomszky Jenő, Dr. Szobor 
Albert, Dr. Fráter Rózsa, Dr. Irányi Je
nöné, Dr. Varga Lajos, Dr. .Brune eke г Györ
gyi, Dr. Varga Ervin, Dr. Szegedi László,
Dr. Iván László, Dr. Takács László, Dr. Pász
tora. Ferenc, Dr. Bartos Valéria 

Egyetemi gyakornok; Dr. Olasz Julia

RÖNTGENKLINIKA 
/VIII. Üllői ut 78/b./

Tanszékvezető: Dr. Ratkóczy Nándor egyetemi tanár 
Docens: Dr. Gimes Béla
Tanársegédek: Dr. Irtó István, Dr. Erdős Béla, Dr, 

Bielavszky János, Dr. Szántó András, Dr. Gör- 
gényi Ákos .

Klinikai orvos: Dr. Hamza Dezső 
Központi gyakornokok: Dr. Várnai György, Dr. Tari 

János . .
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I. az. Se b é s z e t i k l i n i k a 
Д ш ,  Üllői út 78./'

Tanszékvezető: Dr. ‘Hedri Endre egyetemi tanár
Docensek: Dr. .Zsebok Zoltán, Dr. Egedy Elemér
Adjunktusok: Dr. Pataki Zsigmond, Dr. Drobni Sán

dor, Dr,.Barna László, Dr. Hüttl Tivadar,
Dr. Szabó László

Tanársegédek: Dr. Kovács András, Dr, Sztankai Csa
ba, Dr..Mészáros Gyula, Dr. Botár Olivér, Dr, 
Kendelényi Ernő, Dr. Szabadkai Ferenc, Dr..Ke
lemen Endre, Dr. Popik Ervin, Dr. Kerekes Lász
ló, Dr. Incze Ferenc, Dr. Móricz Pál, Dr. Cser- 
nohorszky Vilmos, Dr. Stekker Károly, Dr. Léder 
József, Dr. Tóth M. Gábor, Dr,. Sitkéri.Iván,
Dr. Karácsonyi Sándor, Dr. Wacht 1 István, Dr. 
Mester Endre, Dr, Juhász Vilmos, Dr. Mundi.Bé
la, Dr. Valient Károly, Dr. Petrányi Győző,
Dr. Szy Sándor

Tudományos munkatársak: Gyenge György, Nagy Endréné, 
Dr. Török István .

II. sz. SEBÉSZETI KLINIKA
/VIII. Baross utcá 23/25./

Tanszékvezető: Dr. Rubányi Pál egyetemi tanár 
Docensek: Dr.-Horányi János, Dr. Erdélyi Mihály,

Dr.-Mincsev Mihály, Dr. Ludány György 
Adjunktusok: Dr. Szécseny .Andor, Dr. ..Görgő Pál 
Tanársegédek: .Dr, Kos Rudolf, Dr.-Vizkelety.Gyula,

Dr. Szőts .István, Dr. Berentwy György, Dr. Ka- 
rády György, Dr. Nádasi Antal, Dr. Keltái Pál, 
Dr. Sjilós István, Dr. Peredy Gizella, Dr. Sely
mes Zoltán,.Dr. Molnár János, Dr. Jakab.Tivadar
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Dr, Kalábay László, Dr. 3enyó Imre, Dr. Láng 
István, Dr. Sarlós Pál, Dr, Papp Miklósné,
Dr. Orbán tore, Dr. Csombó Kairoly, Dr, Bra- 
novics László, Dr. Nagy Tivadar, Dr. Molnár 
Margit,.Dr. Gulyás János, Dr. Dokién Anna,
Dr, Kántor Elemér

Egyetemi gyakornok: Dr. Füsy Fridolin

III. sz. SEBÉSZETI KLINIKA 
/IX. Nagyvárad tér 1./

Megbizott tanszékvezető: Dr. Stefanies János egye
temi docens.

Adjunktusok: Dr. Farkas István, Dr. Dubecz Sándor 
Tanársegédek: .Dr, Németh. Gyula, Dr. Mészöly István, 
„ Dr. Csengody József, Dr. Makiári Lajosné, Dr.

űárdosi Zoltán, Dr. Vasvári Kálmán 
Egyetemi gyakornok: Dr. Nagy Lajos

- 1, У
IV. sz. SEBÉSZETI KLINIKA
/XII, Városmajor utca 68./

Tanszékvezető: Dr. Hadász József egyetemi tanár 
Docensek: Dr..Kanos István, Dr. Harkányi látván 
Adjunktusok: Dr. Ránky László, Dr. Soltész Lajos, 

Dr.Bóth Miklós, Dr. Armentánó Lajosné,.Dr.
Vaes György, Dr..Kiss Várday Gyula 

Tanársegédek: Dr. Papp. Sándor, Dr. Szabó Imre,
Dr. Szántó Katalin, Dr. Gömöri András, Dr. 
Húsvéti Sándor, Dr. Pintér Endre, Dr, Mol
nár Lajos, Dr. Lencz László, Dr. László La
jos, Dr. Markos György, Dr. Szabó.Zoltán,
Dr, Besznyák István, Dr..Pere Mária, Dr. Frank 
József, Dr. Lauth János
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I. sz. SZEMKLINIKA 
/VIII. Illés utca 15./

Tanszékvezető: Dr. Radnót Magda egyetemi tanár,
Docens: Dr. Bendenritter Ferenc
Adjunktusok: Dr. Szabó Zoltán, Dr. Pajor Rezső,

Dr. Gáli.János
Tanársegédek: Dr. Solti Ferenc, Dr. Álló Ferencné, 

Dr, JW y o r  Erhardné, Dr. Bodó Györgyné, Dr. 
LuifL ász Ióné, Dr. Bölcs Sándor, Dr, Medgya- 
szai Attila, Dr. Pék László, Dr. Szabó György, 
Dr. Takács Edit, Dr. Garai Tamásné, Dr. Szabó 
Jánosné, Dr. Szatmáry Sándor, Dr. Halmos Ta
másné, Dr. Follmann Piroska, Dr, Trux Erzsé
bet, Dr. Valkó Éva

Egyetemi gyakornokok: Kerepesi Mária, Dr, Mészáros 
Ilona, Dr. Pintér. Éva

Központi gyakornokok: Dr, Vadász Zsuzsa, Dr. Katona 
MiMlyné . .

Tudományos munkatárs: Dr. Vallner Emil

II. sz. SZEMKLINIKA 
/VIII, Mária utca 39«/

Tanszékvezető: Dr. Nónay Tibor egyetemi tanár
Docens: Dr. Győrffy István
Adjunktusok: Dr. Nagy Ferenc, Dr, Rab Kornélné
Tanársegédek: .Dr. Vári.István, Dr. Korchmaros Dó

ré, Dr.-Stefanies Danica, Dr. Németh Béláné, 
Dr. Bohár Anna, Dr. Vély Margit, Dr, Molnár 
Kálmán, Dr, Imre.György, Dr, Bertényi Anna,
Dr. Csapody István, Dr. Sármány Judit, Dr. 
Réthy Istváni Dr. Balázs Erzsébet, Dr. Bet- 
kó János, Dr, 0onti Géza, Dr, Halász Tamásné
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Egyetemi.gyakornokok: Dr. Dékány Irén, űr. Balázs 
Ferencné

Központi gyakornokok: Dr. Pálfalyi Mária, Dr, Opa- 
uszki Anna

TÜDŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA 
/XII. Diósárok 1./

Ideiglenesen megbizott tanszékvezető: Dr. Misko- 
vits Gusztáv egyetemi docens

Tanársegédek: Dr. Varga Zoltán, Dr. Manner László, 
Dr. Lányi.Miklós, Dr. Szűcs Sándor, Dr. Mihc«zy 
László, Dr. Hutás Imre, Dr. Vidéki Károly, Dr. 
Kelemen Sándor, Dr. Hordós Alajos, Dr, Gaál 
József, Dr. Streibel. Vilma, Dr, Szüle Péter

Egyetemi gyakornokok: Dr. Antmann István, Dr, Nagy 
Piroska . _

Központi gyakornokok: Dr. Major Tamás, Dr, Vásáros 
Mária, Dr. Vastag Endre

UROLÓGIAI KLINIKA 
/VIII. Üllői ut 78/b./

Tanszékvezető: Dr. Babies Antal egyetemi tanár
Docensek: Dr..Rényi Vámos Ferenc, Dr. Balogh Fe

renc . ,
Adjunktus: Dr. Zádor László
Tanársegédek: Dr. Molnár Jenő, Dr, Szóld Endre,

Dr. Hajós, Endre, Dr. Szendrői Zoltán, Dr. 
Magasi Péter, Dr, Pintér József, Dr. Tóth 
József, Dr. Horváth László, Dr, Baranyai 
Elemér, Dr. Csata Sándor, Dr. Fürszt Fe
renc, Dr. Rosdy Ernő,
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Klinikai orvosok: Dr, Frang Dezső, Dr. Tóth Mihály, 
Dr. Csontéi Ágoston, Dr, Csellár Mihály, Dr, 
hamvasi György .

Tudományos munkatárs: Dr. Biró János

KÜLSŐ MŰTÉTI KLINIKÁK KÍSÉRLETI LABQKLTÓRIUMA 
/fill. Üllői ut ?8/á./

Felügyelő tanárok: 'Dr, Iíedri Endre egyetemi tanár, 
Dr. Zoltán Imre egyetemi tanár 

Vezető: Dr. Kovách Arisztid egyetemi docens 
Tanársegédek; Dr. Fonyó Attila, Dr. Menyhárt Já

nos, Dr. Koltai Edit, Harmath József, Lip- 
ták József, Dr. Somogyi János, Dr, Erdélyi 
András, Dr. Fedina László, Dr. Mitsányi A- 
ttila . . . .

Központi gyakornokok: Dr. Biró Zsuzsánna, Dr. Mo
noé Emil, Dr. Szlamka István

В/ Fogoryssi K&E
FOGPÓTLÁSTANI KLINIKA

/VIII; Mikszáth Kálmán tér 5./
Tanszékvezető: Dr. Molnár László egyetemi tanár 
Docensek: Dr..Földvári Imre, Dr. Huszár György 
Adjunktea: .Dr. .Dimitrov,Athanáz 
Tanársegédek: Dr. Papp László, Dr. Gergely Éva,

Dr. Katona István, Dr. Kovács D. Géza Dr. 
Szirmák Ferenc, Dr. .Ilercska Vera ..

Egyetemi gyakornokok: .Dr,. Kiss Dezső, Dr. Csu
kás Sándor . . .

Központi gyakornokok: Dr, Trisler Mária, Dr. Fehér 
Tibor, Dr. Szőke Ágnes, Dr. Götz György .
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Az oktatásban résztvevő fogtechnikusok: Babai Já

nos, Hegedűs Ferencné, Horváth Csaba, Kálócz 
László, Kovács Béla, Lászai Ede, Lőrincz Lász
ló, M t h é  Gábor, Molnár István, Molnár Mihály, 
Pintér Ernő, Sarudi Gyula, Tóth Tivadar, Töt- 
tös Gizella, Wellinger István

GYERMEKFOGÁSZATI ÉS FOGSZABÁLYOZÁSI KLINIKA
/VIII. Mikszáth Kálmán tér 5 •/

Tanszékvezető: Dr. Varga István egyetemi tanár 
Docensek: Dr..Nagy László, Dr. Tóth Pál 
Tanársegédek: Dr. Hazslinszkyné Dr. Tamási Lenke, 

Ágyainé Dr. György Izabella, Dr. Kovács Zol
tán, Dr. Muzslai József, Dr. Csörögi Irén,
Dr. Kovács Sándorné 

Központi gyakornok: Dr. Hidasi Gyula

KONZERVÁLÓ FOGÁSZATI KLINIKA
/VIII.Mik8záth Kálmán tér 5./

Tanszékvezető: Dr. Boros Sándor egyetemi docens 
Docensek: Dr. Záray Ervin, Dr. Ferenczy Károly 
Adjunktus: Dr. Jáhn Ede
Tanársegédek: Dr, Kohári Stefánia, Dr. Kamenné B6- 

na Katalin, Dr. Walter János, Dr. Juhász Jenő- 
né,.Dr. Bállá Zoltán .

Egyetemi gyakornok: Dr. Molnár Eszter 
Központi gyakornokok; Dr. Koszta Erzsébet, Dr. Örö

kös Lajos, Dr. Boros Éva, Dr, Herczeg Béla,
Dr. Katona Tibor, Dr, Holló József
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SZÁJSEBÉSZETI KLINIKA 
/VHI.líária utca 52./

Tanszékvezető: Di*. Balogh Károly egyetemi tanár 
Decensek: Dr..Sugár László, űr. Skaloud Ferenc, 

Dr..Schrancz Dénes, Dr, Berényi Béla 
Adjunktus: Dr. Éberl András
Tanársegédek: Dr. Sallai Kornélia, Dr. Béky Jó

zsef, Dr. .Pesthy István, Dr. Nitsche Her- 
minn, Dr, Szabó László, Dr. Bartha Miklós, 
Dr. Vályi Edit, Lévainé Dr, Petrucz Kata
lin, Dr, Leikes Kornél, Dr, Péter Viktor, 
Dr, Vámos, Imre, Dr. Báaóozy Jolán, Dr. Csi
ba Árpád, Dr. Inovay János, Dr. Egerváry 
Géza, Dr. Jávorné Balogh Gyöngyi 

Egyetemi gyakornokok: Dr, Ackermann Alajos, Dr. 
Batka György . .

Központi gyakornok: Dr, Molnár András 

Р/ q-yógysz^régzi gar
GYÓGYNÖVÉNY- ÉS DBOG ISMERÉS INTÉZET

' ~ Д Ы 1 .  Üllői. u± 26./
Tanszékvezető: Dr. Halmai János egyetemi tanár 
Adjunktus: Dr. Király Ilona
Tanársegédek: Dr. Kolosáé Pethes Edit, Marczal 

Gabriella, Váradi József, Pirity Jenőné 
Központi gyakornokok: Vicenti Mária, Csapó Éva
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GYÓGYSZERES ZETI INTÉZET
/IX. 'Hőgyes Endre utca 7*/

Tanszékvezető: Dr. Mozsonyi Sándor egyetemi tanár 
Docensek: Dr. .Pandula Egon, Dr, Farkas András 
Adjunktusok: Dr. Szepessy Angela,. Dr. Koritsánszky 

Dénesné .
Tanársegédek: Bánó Tibor, Dr. Fehémé Dr. Selmeczi 

Valéria, Dr* Szűcs Ottóné, Dr. Suba Istvánná,' 
Vajda Pálné, Szabó Judit, Dr. Ráca István, Dr. 
Aradi Lajos, Dr, Pajor Rezgőné, Gáti Laj0s,, 
Poór Istvánná .Németh Magdolna 

Egyetemi gyakornok: Orbán Sraő 
Központi gyakornok: Tarján! Sándor

GYÓGYSZERÉSZETI KAR SZERVES VEGYTANI INTÉZETE
/IX. Hőgyes Endre utca 7»/

Tanszékvezető: Dr, Clauder Ottó egyetemi tanár 
Tanársegédek: Bojthe: Gáborné, Szabó László, Sis

ka Miklós, Dóra Lászlóné, Dr. Varga József- 
né, Berényi.Mihály

Egyetemi gyakornokok: Mázán Kamilla, Lipcsey Péter

1
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»

GYÓGYSZERÉSZI KÉMIAI INTÉZET
/VIII, Puskin utca 1./

Tanszékvezető: Br. Végh Antal egyetemi tanár
Docens: Dr, Minesev Mihályné
Adjunktusok: Dr, Auber László, Dr. Szász György
Tanársegédek: .Lukácsné Bányai Vera, Takács Mi

hály, Dr,.Szászáé Zacskó Mária,.Branther 
Antal,.Kertész Piroska, Graczáné Lukács 
Mária, Síin László, Papp Ottó, Novotny 
Ágnes, Budvári Róbertné

Központi gyakornokok: ifj. Szabó Barnabás, Papp 
Ottóné

Ад. Л16.1Д&.. .tflflév IjLfélévi

Beiratkozás:

II,félév első előadási napja: 
II,félév időtartama:

Il.félév vizsgaidőszak:

Oktatási szünnapok

I962.január 22 - 
január 2"7.
I962, január 29. 
1962, január 29 - 
május 12, /15 hét/
I962. május 21 - .
junius 30.
március 15, április 
4, május 1,
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а / á l t a l á n o s o r v o s i k a r

1. Általános orvosképzés tantervé ég vizsgarendje
„tanár n t féléjébe^

•r I. évfolyam
Tantárgyak: Heti óraszám: Vizsgaforma:
• elmélet: gyakorlat:
Orvosi fizika 2 ' 2 szigorlat
Orvosi kémia * 4 szigorlat
Orvosi biológia 2 2 szigorlat
Anatómia 3 5 -
Filozófia 3 kollokvium
Orosz nyelv 2 -
Testnevelés _________ 1-

14 16
Latin, nyelv heti 1 órában azok számára 
a középiskolában nem tanultak.
4 heti nyári ápolási gyakorlat,

IIt évfolyam

, akik latint

Tantárgyak: Heti óraszám: 
elmélet: gyakorlat:

Vizsgaforma:

Élettan 4 4 sz igoríat
Biokémia 2 2 s zigorlat
Anatómia 
Szövet- és

2 4 szigorlat

fejlödéstan+ 3 3 szigorlat
Orosz nyelv 2 kollokvium
Testnevelés 1

11 . 16
“1

+ Orosz nyelvből а II. évfolyam végéig utóvizsga 
időszak előtt köteles a hallgató kollokválni.
4 heti nyári ápolási gyakorlat.
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Tantárgyak: Héti óraszám; Vizsgaforma:
elmélet: gyakorlat:

III, évfolyam

Kórélettan 3 2 sz igorlat
Kórbonctan 5 4 szigorlat
Mikrobiológia és 
parsaitólógia 2 2 szigorlat
Belgyógyászati
propedeutika 3 2 .

Részletes se
bészet 3 2
Politikai gaz
daságtan 2" kollokvium
Idegen nyelv - 2 -

10 14

4 heti nyári kórházi gyakorlat.

I
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IV. évfolyam

Тал tárgyak; Heti $гмаяа; foma;
elméleti: gyakorlat:

Gyógyszertan és
шб regtan 
Részletes bel-

3 2 szigorlat

gyógyászat 5 3 -
Részletes sebészet 
Sebészeti anató-

4 2 •

mia és mütéttan 
Szülészet- nő-

1 2 sz igorlat

gyógyászat 
Bőr- és nemibe
tegségek kói* és

4 ■ 2
ér

gyógytana 2 1 szigorlat
Orthopaedia
Tudományos

1 2 kollokvium

szód. al izmus ++ 2 - kollokvium
Idegen nyelv

22
2
16

kollokvium

A tanév folyamán 3 nap sebészeti és 3 szülő
szobai inspekció.

4 heti nyári kórházi gyakorlat.

_____________ I
++ A második hallgatott idegen nyelvből a 17. év

folyam végéig az utóvizsga időszak előtt köte
les a hallgató kollokválni.
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V. évfolyam

Tantárgyak: A-В csooort C-D csoport Vizsgaforma:
Heti óraszám Ilei;?. óraszám
elm.: gyak.: elm.: gyak.:

Közegészségtan
és járványtan 4 3 
Részletes bel-

4 3

gyógyászat 5 2 5 2 kollokvium
/fertőző be
tegségek/ 
Gyermekgyógyá-

betegségek/ 3 2 3 2 -

Elmekórtan 3 21
Idegkórt an 3 2 -} szigorlat
Szemészet - - 3 2 szigorlat
Urológia 1 2 - - kollokvium
Igazságügyi
orvostan 1 2 1 2 —

Tüdőgyógyás zat 1 2 1 2 kollokvium
Fogászat 1 2 1 2 kollokvium

19 17 21 17

VI. évfolyam
12 hónap /augusztus lé-tól augusztus 15-ig/ klinikai
kórházi gyakorlat. Ebből: belgyógyászat 5 hónap /2 hét 
ideggyógyászati ambulancia/, sebészet 3 hónap /2 hét 
fogászat, 2 hét orr-fül-gégegyógyászat, 1 hónap trau
matológia/, gyermekgyógyászat 3 hónap /2 hét fertőző 
betegségek/, szülészet-nőgyógyászat 3 hónap.
A hallgatók kötelesek résztvenni a klinika-kórház 
klinikopathológiai konferenciáin, sectioin.
I274/MÍ.
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Belgyógyászatból; /ideértve a tbc,-t és a felnőtt
kori fertőző betegségeket is/ szigorlat; a 
gyakorlat utolsó 5 napjában.

Sebészetből; /ideértve a fogászatot, orr-fiil-gégé- 
szetet, urológiát és ortaopaediát is/ szigor
lat1: a 'gyakorlat utolsó 5 napjában,

Gyermekgyógyászatból; /ideértve a csecsemő és gyer
mekkori fertőző, betegségeket 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 »

I. évfolyam

Orvosi fizika. Elmélet: heti 2 óra. Élettani In
tézet tantermében. Gyakorlat:.heti 2 óra, 
Br. TAHJ|$Í Ш Е Е  egyetemi tanár.
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Orvosi kémia. Elmélet: heti 4 óra. Később megha
tározandó l*lyen.
Gyakorlat: heti 4 óra,

Dr. STRAUB P. BRUNO egyetemi tanár.
Orvosi biológia. Elmélet: heti 2 óra. Szövet- és 

' Fejlődéstani Intézet tantermében.
Gyakorlat: heti 2 óra.

Br, KISZELY GYÖRGY egyetemi docens*
Anatómia. Elmélet: heti 3 óra. Anatómiai Intézet 

tantermében. Gyakorlat: heti 5 óra, . 
Kinevezendő tanár.

Filozófia. Előadás: heti 2 óra. Később meghatá
rozandó helyen.

MÉSZ LÁSZLÓ egyetemi docens.
Orosz nvelv. néti'2 óra. Később meghatározandó 

helyen.
Dr, TAKAGS JÁNOS vezető lektor.

Testnevelés. Heti 1 óra. Később meghatározandó 
helyen.

FARKAS PÁL testnevelő tanár.
Latin nvelv. Ileti 1 óra. Kizárólag azok számára, 

akik a középiskolában nem tanultak latin 
nyelvet. Később meghatározandó helyen és 
időben.

Dr. TAKACS JÁNOS vezető lektor.

Megjegyzés: Filozófia szeminárium a tanszék ál
tal megadott napokon: a félévben 15 óra.
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Élettan, Elmélet: héti 4 óra. Élettani Intézet tan
termében, Gyakorlat: heti A  óra,

Dr, BAIíIMT PÉTER,. egyetemi tanár.
Biokémia.’ Elméleti héti 2 óra. Élettani Intézet tan

termében. Gyakorlat: heti 2 óra.
Dr. SZÉEESSY VILMOSNÉ egyetemi tanár.

Anatómiai Elméiét: heti'2 -óra. Anatómiai Intézet tan
termében. Gyakorlat: heti 4 óra.

Kinevezendő tanár.
Szövettan és fejlődéstan. Elmélet: heti 3 óra.

Szövet- és Fejlődéstani Intézet tantermében. 
Gyakorlat: heti 3 óra.

Dr. TÖRŐ IMRE egyetemi tanár.
Orosz nyelv.'lieti ’2 óra. Később meghatározandó 

helyen. -
Dr, TAKACS JÁNOS vezető lektor.

Testnevelés: Iléti 1 óra. Később meghatározandó 
helyen. .

FARKAS PÁL testnevelő tanár.

Megjegyzés: testnevelési órák 2 hetenként.

II,. évfolyam
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Kórélettan. Elmélet: heti 3 óra. Kórélettani Inté
zet tantermében. Gyakorlat: heti 2 óra. .

Dr. SÓS JÓZSEF egyetemi..tanár.
Mikrobiológia és oarazitológia. Elmélet: heti 

2 óra. Kórélettani Intézet tantermében. 
Gyakorlat: heti 2 óra,

Dr. ALFÖLDY ZOLTÁN egyetemi tanár.
Kórbonctán. Elmélet: heti 5 óra, D/3-G csoportok

I. sz. Kórbonctani és Kisérleti Rákkutató 
Intéaet. tantermében. Gyakorlat: heti 4 óra.

Dr. BALÓ JÓZSEF egyetemi tanár.
Kórbonctán. Elméiét: héti 5 óra. A-D/2 csoportok.

II. sz. Kórbonctani Intézet tantermében. Gya
korlat: heti 4 óra. .

Dr. -HARANGIIY LÁSZLÓ egyetemi tanár.
Részletes sebészet. Elméiét: heti 3 óra. Л-E cso

portok I. sz. Sebészeti Klinika tantermében. 
Gyakorlat: heti 2 óra. ,

Dr. HEDRI ENDRE egyetemi tanár.
Részletes sebészét; Elmélet: heti 3 óra. F-G cso

portok. IV. sz. Sebészeti Klinika tantermé
ben. Gyakorlat: heti 2 óra.

Dr, KUDÁSZ JÓZSEF egyetemi tanár.
Balgyógyászati propédeutika. Elmélet: heti 3 óra. 

II. sz. Belgyógyászati Klinika tantermében. 
Gyakorlat: heti 2 óra. ,

Dr. GÖMÖRI PÁL egyetemi tanár.

III, ávföiyam
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Politikai gazdaságtan. Előadás: heti 2 óra. Később 

meghatározandó helyen. Szeminárium a tanszék 
által megadott napokon,

MÉSZ LÁSZLÓ egyetemi docens.
Idegen nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó 

helyen.
Dr. TAKACS JÁNOS vezető lektor,

IV. évfolyam

flg&grezfirtan és méregtan. Elmélet heti 3 óra. 
Gyógyszertani Intézet tantermében. Gyakor
lat: heti 2 óra.

Dr, ISSEKUTZ BÉLA egyetemi tanár.
Részletes belgyógyászat. Elmélet: heti 5 óra.

III. sz. Belgyógyászati Klinika tantermében. 
Gyakorlat: heti 3 óra.

Dr. GERŐ SÁNDOR egyetemi tanár.
Részletes sebészet. Elmélet: heti 4 óra. A-D/2 cso

portok. II. sz. Sebészeti Klinika tantermében. 
Gyakorlat: heti 2 óra.

Dr. RUBÁNYI PÁL egyetemi tanár.
Részletes sebészet, ^lmélet: heti 4 óra. D/3-G cso

portok. III. sz. Sebészeti Klinika tantermében. 
Gyakorlat:.heti 2 óra.

Dr. STEFANICS JÁNOS egyetemi docens.
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Sebészeti anatómia és mütéttan. Elmélet: heti 1 
óra. Szövet- és Fejlődéstani Intézet tantér 
mében, Gyakorlati heti 2 óra..

Dr. NAGT DENE§ egyetemi tanár.
Szülészet és nőgyógyászat. Elmélet: heti 4 óra. 

А-D-csoportok I. sz. Női Klinika tantermé
ben. Gyakorlat; heti 2 óra.

Dr. HOBN BÉLA egyetemi tanár,
Ssülégaet Elmélet: heti 4 óra.

E-G csoportok, II. sz. Női Klinika tanter
mében, Gyakorlat; héti 2 óra.

Dr. ZOLTÁN IMRE egyetemi tanár.
Bőr- és nemibet éhségek kór- és gyógytana. Elmé

let: heti 2 óra. II. sz. Szemklinika tan
termében. Gyakorlat: heti 1 óra.

Dr. FÖLDVÁRI FERENC egyetemi tanár.
Qrthop&adia.^Elmélet: heti 1 óra I. sz. Sebé

szeti Klinika tantermében. Gyakorlat: heti 
2 óra.,

Dr. GLAUBER ANDOR egyetemi tanár.
Tudományos szösializmus. Előadás: heti 2 óra, 

Szemináriumu héten előadás nincs.
MÉSZ LÁSZLÓ egyetemi docens.

Idegen nyelv. Heti 2 óra. Később meghatározandó 
helyen, ;

Dr, TAKACS JÁNOS vezető lektor.
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V, évfolyam
Közegészségtan; és járványt ад. Elmélet: heti 4 óra.

II„ sz. Szemklinika tantermében. - Gyakorlat: 
heti 3 óra, , ,

Dr, MELLY JÓZSEF egyetemi tanár.
/ Dr. BAKÁCS TIBOR, az OKI főigazgatója,
Dr, TARJÁK RÓBERT, az QÉTI igazgatója, 
és Dr. TB1ÁR .MIKLÓS, az ( Щ  Igazgatója, 
le részt.vesznek,az előadások megtartá
sában./

Részletes belgyógyászat. Elmélet: heti 5 óra. A-B-C 
csoportok. I. sz. Belgyógyászati Klinika tan
termében. Gyakorlati heti 2 óra. .

Dr. RUSZNYÁK ISTVÁN egyetemi tanár.
Részletes belgyógyászat. Elmélet: heti 5 óra. D 

csoportok, IV. sz. Belgyógyászati Klinika, 
tantermében. Gyakorlat: heti 2 óra.

Dr. GOTTSEGEN GYÖBGY egyetemi tanár.
Gvermekgvógvászat. Elmélet: heti 3 óra.. k-B csopor

tok. I. sz. Gyermekklinika tantermében. Gya
korlat: heti 2 óra,

Dr. .GEGESI. KISS PÁL egyetemi tahár.
Gyermekgyógyász at. Elmélet': heti 3 óra. C-D csopor

tok. II. sz. Gyermekklinika tantermében. Gyakor
lat: heti 2 óra._

Dr, PETÉNYI GÉZA egyetemi tanár.
Elmekórtan. Elmélet: heti 3 óra. C-D csoportok. 

Psychiatriai klinika tantermében. Gyakor
lat: heti 2 óra.

Dr, NYÍRÓ GYULA egyetemi tanár.
Idegkórt an. Elmélet: heti 3 óra, A-В csoportok. 

Neurológiai Klinika tantermében. Gyakorlat: 
heti 2 óra. ,

Dr, IIQRÁNYI BÉLA egyetemi tanár.
1274/Mi. •
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Szemészet: Elmélet: heti 3 óra, C csoportok,
I, sz. Szemklinika tantermében. Gyakor
lat: heti 2^óra,

Dr, RADNbT MAGDA egyetemi tanár
Szemészet: Elméiét: heti 3 óra, D csoportok. 3U, 

sz. Szemklinika tantermében. Gyakorlat: he
ti 2 óra.

Dr. NÓNAY TIBOR egyetemi tanár,
Ifrol ógia. Elmélet: heti 1 óra, A-В csoportok. 

Urológiai Klinika tantermében. Gyakorlat: 
heti 2 óra.

Dr. BABIGS AOTAL egyetemi tanál'.
Igazságügyi orv-őatan. Elmélet: heti 1 óra. II. sz. 

Kórbonctani Intézet tantermében. Gyakorlati 
heti 2 óra, . ~

Dr. ÖKRÖS SÁNDOR egyetemi tanár,
Tüdógyógyászát. "Elméiét: heti 1 óra. II. sz. E m -  

klinika tantermében. Gyakorlat: heti 2 óra. 
Kinevezendő' tanár.

Fogászat". Elmélet: heti 1 óra. Fogászati Klinika 
tantermében,.Gyakorlat: heti 2 óra,

Dr. BALOGH KÁROLY egyetemi tanár.
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5. Qrvosetikal előadások

Az előadások az V. éves orvostanhallgatók részére: 
kötelezőek.

Az e lőadások helve: Urológiai Klinika tanteim»,
Т Ш ,  Üllői ut 78.

Az «»köles és az etika fogalma. Az előadás ideje:
12é2. február 9, 17-18 óráig.
MESZ LÁSZLÓ egyetemi docens.

Erkölcs és'társadalom. Az előadás ideje: 1962. feb
ruár 16, 17-18 óráig,
MÉSZ LÁSZLÓ egyetemi docens.

Etikai irányzatok. Az előadás ideje: 1962. február 
25, 17-18 óráig.
MÉSZ LÁSZLÓ egyetemi docens.

Az etika elvi kérdései. Az előadás ideje: 1962. már
cius 2 X 17-18 óráig,
MÉSZ LÁSZLÓ egyetemi docens.

A 7, »ti,ka elvi kérdései. Az előadás ideje: 1962. már
cius 9 j 17т18 óráig.
MÉSZ LÁSZLÓ egyetemi docens.

Polgári erkölcs és szocialista erkölcs. Az előadás 
ideje: 1962. március 16, 17-18 óráig.
MÉSZ LÁSZLÓ egyetemi docens.

Az orvos és a beteg viszonya. Az előadás ideje: 1962. 
március 2 3 , I7-I8 óráig.
Br. HCRÁNYI BÉLA egyetemi tanár.

Aa orvosi titoktartásról. Az előadás ideje: I962. már
cius 30, 17-18 óráig.
Br. BA3ICS ANTAL egyetemi tanár,
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Аз Р2-уоэок .viszonya egymáshoz és a nem-orvos 
munkatársakhoz. Az előadás ideje: 1962. 
április 6, 17-18 óráig.
Dr. SZA30 ZOLTÁN mb. előadó.

Az orvosok szerepé a szocialista társadalomban. 
Az előadás ideje: 1962. április ÍJ, 17-18 
óráig. „  ̂ '
Dr, SBIONOVITS ISTVÁN egyetemi tanár.

Az orvosi rendtartásról. Az előadás ideje: 1962. 
április 20, 17-18 óráig.
Dr. BARTHA FERENC m&. előadó.

Az orvosi rendtartásról. Az előadás ideje: 1962. 
április 27, 17-18 óráig.
Dr. BARTHA FERENC mb. előadó.

4, Nem kötelező tantárgyak*

A karok által meghirdetett nem kötelező előadásokat 
Egyetemünk bármely hallgatója /tehát az Általános 
Orvosi Kar fakultativ előadásait fogorvostanhall
gató is, stb./ felveheti, amennyiben a kérdéses 
tárgy nem ütközik más felvett tárggyal és a tárgy 
előadója, valamint saját fakultásának dékánja eh
hez hozzájárul.

Az előadások később meghatározandó időben, tarta
nak.

x

1274/Mi



- 51 -

I. -VI. évfolyam

A magvar orvostudomány rendszeres története. He
ti 2 óra. Orvostudományi Egyetem Könyvtára. 
/7111. Üllői ut 26./
Dr. GORTVAY GYÖRGY ni), előadó.

Válogatott fedezetek az orvostörténelem és ualeo- 
nathológia köréből. Heti 1 óra, II. ez. Kór
bonctani Intézet. , . . .
Br. REGÖLY-MÉREI GYULA mb. előadó.

Fakultativ nvéÍvoktatás, /orosz, német, angol, fran
cia, olasz kezdő, középhaladó, haladó/. Heti 2 
óra.. Később meghatározandó helyen.
Dr, TAKACS JANOS vezető le&tor. . ■ -

И ^ -VI. évfolyam
Differenciál és integrál sjámLtáa.. Heti 2 óra. 

Orvosi Fizikai Intéáet tanterme,
Dr. TARJÁK Л Ш Е . egyetemi tanár.

Az analizátorok /érzébsaervek/ általános élettana.. 
Hetil óra. Élettani Intézet.
Dr. ÁDÁLíL GYÖRGY egyetemi docens.

A t reumás shockos szervezet fiziológiai és Patofi- 
ziol~ogi,'’i változásai, neti 2 óra. I. sz. Se
bészeti Klinika.
Dr. KQVÁCH ARISZTID egyetemi docens.

1Д.-У1, évi olyan.
Kísérleti táplálkozástudománv. Heti 1 óra. Kórélet

tani Intézet Könyvtára,
Dr. SÓS JÓZSEF egyetemi tanár.
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Веуеду hasüregj megoetegedések sebészete. Heti
2 óra. III. sz. Sebészeti Klinika. / П »  Nagy
várad. tér.l,/
Dr. STEFANICS JÁNOS egyetemi docens.

Kftrii ОlógiflÁIyiág^.l.ó aÓdgaSPSk. Heti 2 óra. II. 
sz. Belgyógyászati Klinika, tanterme,
Dr. GÁBOR GYÖRGY egyetani docens.

Ш к о Ш  I&bPJfot.Pr.jiJPÜ cfoflfflWqsitiUfo* Heti 1 óra.
К .  sz. Belgyógyászati Klinika. .
Dr. FISCHER ANTAL egyetemi docens.

A. kóré zó vettan Jelentősége a klinikai gyakorlatban. 
Heti 1 óra. II, sz. Kórbonctani Intézet tan
terme,
Dr. JELLIHEK HARRI egyetemi docens.

Szájbetegségek. Heti 1 óra. Szájsebészeti Klini- 
ka /VIII; Mária u,52./
Dr. SUGÁR LÁSZLÓ egyetemi docens.

Mellkassérülések diagnosztikája és therápiá.ia.
Heti 2 óra. Országos Traumatológiai Inté
zet /VIII. Mező Imre ut 17./
Dr. SZÁNTÓ GYÖRGY mb. előadó.

Felsőbb évesek fakultativ testnevelése. Heti 4 
óra. Nemzeti Sportuszoda és Rudas uszoda. 
FARKAS PÁL testnevelő tanár.

Sportágészaégtán és sportorvosi vizsgálatok.
Heti 2 óra. Magyar Testnevelési Főisko
la, Orvostudományi Tanszék, /XII. Alko
tás u.44/
Dr. KERESZTY ALFONZ mb. előadó.

halogatott, fejeire ték a  jmspathotóffifl tá ^ k ü riM L .
Heti 1 óra. II. sz. Kórbonctani Intézet,
Dr. BEREGI EDIT nb. előadó.
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IV.-VI. évfolyam
A hasüreg sebészéti anatómiája és műtétéi. Heti

1 óra. Szövet és Fejlődéstani Intézet tanter
me.
Dr. NAGT DÉNES egyetemi tanár.

Vitiumok sebészete. Heti 1 óra. IV. sz. Sebészeti 
Klinika.
Dr. KUDÁSZ JÓZSEF egyetemi tanár.

Л radioaktiv izotópok diagnosztikai és theráoiás. 
felhasználása. Heti 2 óra. I. az. Sebészeti 
Klinika.
Dr. ZSEBÓK ZOLTÁN egyetemi docens.

Műtéti előkészítés és utókezelés. II. részletes 
rész. Heti 1 óra. I. sz. Sebészeti Klinika.
Dr. EGEDY ELEMÉR egyetemi docens. ,

Belorvosi röntgenológia. /Elméleti és gyakorlati 
oktatás./ Heti 3 óra. I. sz. Belgyógyászati 
Klinika,
Dr. ERDÉLYI JÓZSEF egyetemi docens.

Válogatott fejezetek a belgyógyászati differenciál 
diagnosztika és therápia köréből. /IV. V. éves 
hallgatók részére./ Heti 2 óra. II..sz. Belgyó
gyászati Klinika. , , ..
Dr. GÖMÖRI PÁL egyetemi tanár.

Haemodvnamikai vizsgálatok a szívbetegségek diagnosz
tikájában. Heti. 2 óra. IV. sz. Belgyógyászati 
Klinika. .
Dr. RCMODA TIBOR egyetemi docens.
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Szívműtétek indiká ciói. Heti 2 óra. IV. az. Se
bészeti Klinika.
Dr. KUNOS ISTVÁN egyetemi docens.

Korszerű érzéstelenítés a sebészeti szakmában.
Heti 1 óra. IV. sz, Sebészeti Klinika 
J)r. HARKÁNYI. ISTVÁN egyetemi docens.

.endokrinol.Qgi& laboratóriumi vizsgáló módsze
rei. Heti 2 óra. I. sz. Belgyógyászati Kli
nika,.
Dr. KQREF OSZKÁR ujj.előadó.

Fe.iegétek^ bélgi^Sgvászati röntgendiagnosztikából. 
Heti 2 óra. Röntgenklinika.
Dr, GIMES BÉLA egyetemi docens.

Belgyógyászati vesebetegségek kórtana. Heti 2 óra. 
Országos Traumatológiai Intézet. /VIII, Mező 
Imre u. 17«/
Dr. SZABÓ GYÖRGY mb. előadó.

ZizikctheráPia /különös tekintettel a mozgásszervi 
betegségekre/ balneotherápia. Heti 2 óra. Or
szágos Rheuma és Fürdőügyi Intézet / II. Fran
kel L. u. 25./ -
Dr. SCHULHOF ÖDÖN mb. előadó.

Endokrinológia. Heti 1 óra, János kórház, II. Bel
gyógyászati Osztály /XII, Diósárok 1./
Dr. GŐTH ENDRE mb, előadó..

Mgyógyászáti dia— osztika. Heti 2 óra. II. sz. Női 
Klinika /Később esetleg a Tétényi úti kórház, 
főleg a gyakorlati bemutatások szempontjából./ 
Dr, FEEKC SÁNDOR mb. előadó.
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к jnogffáflflTiarYl . Ъе-Ьegaáaek, £jgltett»tol^feaz2ai=. 
á,la. Heti 2 óra. Gellértfürdő.
Dr. CHATEL ANDOR mb. előadó.

У.-У1. évfolyam

A szemészet neuroeadocrin vonatkozásai. Heti 1 óra.
I. sz. Szemklinika..
Dr. RADNÓT MAGDA egyetemi tanár.

Szembetegségek összefüggése a szervezet egyéb be- 
tegségeivel. Heti 2 óra. Péterffy Sándor ut
cai kórház Szemészeti Osztálya, XIV. kapu.
Dr, HORAY GUSZTÁV egyetemi tanár..

Po<rnó»~láRt*rir Heti 2 óra. Fogpótlástani Klinika 
/VIII. Mikszáth tér 5«/
Dr. SŐLNAR LÁSZLÓ egyetemi tanár

A tüdőbetegségek Monsiás kórisméje, Heti 1 óra. 
Tüdőgyógyászati Klinika.
Dr. MJ5KQVICS GUSZTÁV egyetemi docens,

A gyakorló orvos szemészete. Heti 1 óra. I. sz. 
Szemklinika.
Dr. BENDENRITTER FERENC egyetemi docens.

Neurozistan. Heti 2 órá. II. sz. Belgyógyászati 
Klinika.
Br. KL3MES KÁROLY egyetemi docens.

A congenitalis vitiumok diagnosztikája. Heti 1 óra.
II. sz. Gyermekklinika tanterme.
Dr. FONÓ RENÉE egyetemi docens.
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Csecsemő- és gyermekkori elektrokardia. Heti 1 óra. 
II. sz. Gyermekklinika tanterme,
Dr, NÁDRAI ANDOR egyetemi docens.

Szá.isebészet- fogéitávolitás. Heti 1 óra. Szájse- 
bészeti Klinika, / HII, Mária u. 52./
Dr, SKALDUD FERENC egyetemi docens,

Urogenitalis dagara tok diagnosztikája. Heti 1 óra. 
Urológiai Klinika tanterme.
Dr. BALOGH. FERENC egyetemi docens,

Táelálkozástudbmánv és dietetika. Heti 2 óra. Or
szágos Élelmezés-és Táplálkozástudományi In
tézet /IX. Gyáli ut З/а/
Dr, TARJÁN RÓBERT mb. előadó,

IfajKaegészségtan. foglalkozási betegségek. Heti 
2 óra. Az előadások helye: előzetes megbe
szélés szerint.
Dr, TÍMÁR MIKLÓS mb, előadó.

Ideggyógyászati diagnosztika. Heti 1 óra. István 
kórház, Idegosztály,
Dr, LEHOQZKY TIBOR mb, előadó.

magnosztiküs megfontolások és eljárások az ideg- 
sebészetben. Heti 2 óra. Országos Idegsebé
szeti Tudományos Intézet /XIV, Amerikai ut
57./ . . •
Dr, ZOLTÁN LÁSZLÓ ni), előadó.

Heveny hasi katasztrófák csecsemő- és gyermekkorban. 
Heti 1 óra. László kórház 20-as pavilion II. 
emelet. /IX, Gyáli ut 5-7»/.
Dr. VOLTAY BÉLA mb. előadó.
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В/ FOGORVOSI KAR

1. A, fogorvosképzás tanterve és vizsgarendje 
az 1961/62. tanév IL. félévében

I.évfolyam
Tantárgyak: Héti óraszám: Vizsgaforma:

elmélet: gyakorlat:
Orvosi fizika 2 ‘ 2 szigorlat
Orvosi kémia 4 4 szigorlat
Orvosi biológia 2 2 szigorlat
Anatómia 
Fogpótlástani

5 4

technológia 2 0 -
Filozófia 3 0 kollokvium
Orosz nyelv 0 2 -

Testnevelés . ö
16

1
15

Latin nyelv heti 1 órában azok számára, akik a 
középiskolában latint nem tanultak. Az I.évfo- 
lyam elvégzése után négy heti fogorvosi.asszisz
tensi gyakorlat.
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II. évfolyam
Tantárgyak; Héti óraszám: Vizsgaforma:

elmélet: gyakorlat:
Élettam 4 4 ” szigorlat
В iokémia 2 2 szigorlat
Fogpótlástartí.
technológia 1 5 szigorlat
Konzerváló fogászati 
propedeutika 2 5 kollokvium
Orosz nyelv 0 2 kollokvium
Testnevelés 0 1 —

9 19
Orosz nyelvből a II.évfolyam végéig, utóvizsga 
időszak, előtt köteles a hallgató kollokválni,
Л II.évfolyam elvégzése után négy heti fogtechni
kai, laboratóriumi gyakorlat.

III. évfolyam
Tantárgyak: Héti óraszám: Vizsgaforma:

elmélet: gyakorlat:
Kórélettan 5 - 2 szigorlat
Kórbonctan 
Fogászati patholó-

3 2 szigorlat

gia
Gyógyszer- és mé-

2 Q X

regtan 3 1 szigorlat
Belgyógyászat 3 1 -

Konzerváló fogászat 
Fog- és szájsebé-

1 6
ч

-
szét
Fogászati röntgeno-

1 3 -

lógia
Politikai gazdaság-

1 2 kollokvium

tan 2 0 kollokvium
Idegen nyelv 0 2 -

191274/tai.
19
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X vizsga a Kórbonetán szigorlat keretében. - A 
Ш ,  évfolyam elvégzése után négy heti kórházi 
gyakorlat /belgyógyászat/.

ДГ. évfolyam
Tantárgyak: Heti óraszám: Vizsgaforma:

elmélet: gyakorlat:
Általános sebé *
szet 2 1 szigorlat
Belgyógyászat 
/fertőző be
tegségek/ 2 1 szigorlat
Konzerváló fo
gászat 0 4
Fog- és szájse
bészet 2 3
Fogpótlástan 2 4 -
Gyermekfogászat 
és táplálkozástani 2 sz igorlat
Parodontológia és 
szájbetegségek 2 4
Fogszabályozás 2 2 -
Tudományos szo
cializmus 2 0 kollokvium
Idegen nyelv 0 2 kollokvium

15 25
Gyermekgyógyászat vizsga a Gyermekfogászat és 
táplálkozástan szigorlat keretében. - Fül-, orr-, 
gégegyógyászat vizsga az Általános sebészet szi
gorlat keretében.
A IV. évfolyam elvégzése után négy heti kórházi 
gyakorlat /szájsebészet és fogászat./

Л 1274/Ш.
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V.' évfolyam
Tantárgyak: Heti óraszám: 7 i z agaforma;

elmélet: gyakorlat:
Közegészségtan,és - -
járványtan 2 0 -
Egészségügyi szer-
vezés 1 0 -

Szájsebészet és
traumatológia 2 5 szigorlat
Konzerváló fogászat 0 5 szigorlat
Fogpótlástan 2 7 szigorlat
Earodontológia ée
szájbetegségek 1 5 szigorlat
Fogs znbályozás 2 4 szigorlat
Klinikai f ogászat 2 0 -
Orvosi etika 1 0 -

15 22

Államvizsga:
/

1. Klinikai fogászat.
2. Igazságügyi fogorvostan.
3. Közegészségtan,- járványtan, 

és egészségügyi szervezés.
4. Filozófia,

\ /
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2. Kötelező tantárgyak 
I«évfolyam

Orvosi fizika. Elmélet: heti 2 óra. Élettani In
tézet tantermében. Gyakorlat: heti 2 óra. 

TURCHÁNYI GYÖRGY egyetemi, docens.
Orvosi kémia. Elmélet: heti 4 era. Élettani In

tézet tantermében. Gyakorlat: heti 4 óra. 
Dr.STRAUB F.BRÚNÓ egyetemi tanár. .

Orvosi biológia. Elmélet: heti 2 óra. Szövet- és 
Fejlődéstani Intézet tantennében. Gyakorlat: 
heti 2 óra. . .

Br.KISZELY GYÖRGY egyetemi docens.
Anatómia. Elmélet: heti 3 óra./Anatómiaj. Intézet 

tantermében..Gyakorlat: heti 4óra, .
Dr.DONÁTII TIBOR egyetemi docens.

Fogpótlástahi téchhólógia. Elmélet: heti 2 óra. 
Szájsebészeti Klinika tantermében.

Dr,HUSZÁR GYÖRGY egyetemi docens.
Filozófia.. Heti '3 óra. Később meghatározandó helyen. 

MESZ LÁSZLÓ egyetemi docens.
Orosz nyelv. Héti 2 óra. Később meghatározandó helyen. 

Dr.TAKACS JÁNOS vezető lektor.
Testnevelés.-Heti 1 óra.

FARKAS PÁL testnevelő tьхи. ,
Latin~nyeÍv. Héti 1 órában azok számára, akik a kö

zépiskolában nem tanultak latin nyelvet. Később 
meghatározandó helyen és időben.
Dr.TAKACS JÁNOS vezető lektor.
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LI.évfolyam
Élettan. Elmélet: heti 4 óra. Élettani Intézet 

tantermében. Gyakorlat: heti 4 óra.
Dr.BÁLINT PÉTER egyetemi tanár.

Biokémia; Elmélet: héti 2 óra. Élettani Intézet 
tantermében..Gyakorlat: heti 2 óra.. 

Dr.SSÉKESSY VILMOSNÉ egyetemi tanár.
Fogpótlástani technológia. Elmélet: heti 1 óra. 

Szájsebészeti Klinika tantermében. Gyakor
lat: heti 5,óra.

Jr.FÖLDVÁRI HÍRE egyetemi docens.
Konzerváló f ögászati oropedeutjka. Elmélet: heti 

2 óra. Szájsebészeti Klinika tantermében. 
Gyakorlat: heti 5 óra,

Dr.ZÁR^Y ERVIN egyetemi docens.
Orosz nvélv. Heti 2 óra. Később meghatározandó 

helyen. .
Dr.TAKACS JÁNOS vezető lektor.

Testnevelés, ^éti 1 óra.
FARKAS PÁL testnevelő tanár.

III. évfolyam
Kórélettan. Elméleti heti 3 óra. Kórélettani

Intézet tantermében. Gyakorlat: heti 2 óra. 
. Br.EMÉNY TIBOR ni). előadó..

Kórbonctán, Elmélet: heti 3 óra. I.sz. Kórbonc- 
, tani és.Kisérleti Rákkutató Intézet tan

termében. Gyakorlat: heti 2 óra.
Dr.BALÓ JÓZSEF egyetemi tanár.

\
1274/Mi



Fogászati pathológja. Elmélet: heti 2 óra. Száj- 
sebészeti Klinika tantermében.

Dr.BOROS SÁNDOR egyetemi docens.
Gyógyszer- és méregtán. Elmélet: heti 3 óra. Gyógy

szertani Intézet, tantermében. Gyakorlat: heti 
1 óra. . -

Dr .KNOLL JÓZSEF egyetemi docens.
* Belgyógyászát. Elmélet:' heti 3 óra. III.sz.Bel

gyógyászati Klinila tantermében. Gyakorlat: 
heti 1 óra; .

Dr. SZŐKE. ANTAL egyetemi docens.
Konzerváló fogászat.. Elmélet: heti 1 óra. Száj- 

sebészeti Klinika tantermében. Gyakorlat: 
heti 6 óra, .

Dr. BOROS SÁNIDR egyetemi docens.
és Szájsebészet. "Elmélet: heti 1 óra. Száj-

. sebészeti Klinika tantermében. Gyakorlat: he-
■:/ ti 3 óra. '

Dr. BALOGH KÁROLY egyetemi tanár.
Fogászati röntgenológia. Elmélet: heti 1 óra. 

Szájsebészeti Klinika tantermében. Gya
korlat: heti 2. óra.

Dr._ FERENC ZY KÁROLY egyetemi docens.
Politikai gazdaságtan. Heti 2 óra. Később meg

határozandó helyen.
MÉSZ. LÁSZLÓ egyetemi docens.

Idegen nyelv«" Heti 2 óra. Később meghatározandó 
helyen.

Dr. TAKACS JÁNOS vezető lektor.

1 2 7 + M
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IV. évfolyam

Általános sebészet. Elmélet: heti 2 óra. H.sz. 
Sebészeti Klinika tantermében. Gyakorlat: 
heti 1 óra,

Dr. HORÁNYI JÁNOS egyetemi docens.
Belgyógyászat /fertőző betegségek/. Elmélet: he 

ti 2 óra. III,sz.Belgyógyászati Klinika 
tantermében..Gyakorlat: heti 1 óra.

Dr. SZŐKE ANTAL egyetemi docens.
Konzerváló fogászat. Gyakorlat: heti 4 óra.

.Dr.'BOROS SÁNDOR egyetemi docens.
Fog- és szájsebészet. Elmélet: heti 2 óra. 

Szájsebészeti Klinika tantermében. 
Gyakorlat: heti 5 óra.

Dr. BALOGH KÁROLY egyetemi tanár.
Fogpótlástan. Elmélet: heti 2 óra. Fqgpótlás- 

tani Klinika tantermében. Gyakorlat: he
ti 4 óra.  ̂ 14

Dr. MOLNÁR LÁSZLÓ egyetemi tanár., 4?
GyermekfOgászat és tánlálkozástan. Elmélet: 

heti 1 óra. Konzerváló Fogászati Klini
ka tantermében. Gyakorlat: heti 2. óra.

Dr, TOTII PÁL egyetemi docens. /Az 
előadások megtartásában dr, FEKETE 
LÁSZLÓ, főorvos, az orvostiadiományok 
kandidátusa is részt vesz./

Parodontológia és szájbetegségek. Elmélet:
heti: 2 óra. Szájsebészeti Klinika tan
termében, Gyakorlat: heti 4, óra.

Dr. SUGÁR LÁSZLÓ,egyetemi docens.

1274/Mi



- 65; -

Fogszabályozás. Elmélet: heti 2 óra. Szájsebészeti 
Klinika tantermében. Gyakorlat: heti 2 óra.

Dr. VARGA ISTVÁN egyetemi tanár.
Tudományos azooializmis. Heti 2 óra. Később megha

tározandó helyen,
MÉSZ LÁSZLÓ egyetemi docens.

Idegen nvélv. Heti 2 óra. Később meghatározandó he- 
helyen.

Dr. TAKACS JÁNOS vezető lektor,

7aévfolyam
Közegé.szségtan ás járványtan. Elmélet: heti 2 óra. 

Szájsebészeti Klinika tantermében,
Dr. MOLNÁR VILMOS egyetemi docens.

Egészségügyi szervezés.. Elmélet: heti 1 óra. Kon
zerváló Fogászati Klinika tantermében,

Dr. BÉKY JÓZSEF, mb. előadó.
Szájsebészet és traumatológia. Elmélet: heti 2 óra. 

Szájsebészeti Klinika tantermében. Gyakorlat: 
heti 3 óra. .  ̂ J

Dr. BERÉNYI BÉLA egyetemi docens.
Konzerváló fogászat, Gyakorlat: heti 5 óra.

Dr. BOROS SÁNDOR egyetemi docens.
Fogpótlást ah. Elméiét: heti 2 óra, Fogpótlástani 

Klinika. Gyakorlat: heti 7 óra.
Dr. MOLNÁR LÁSZLÓ egyetemi tanár.

Parodontalogia és szájbetegségek. Elmélet: heti 
1 óra. Szájsebészeti Klinika tantermében. 
Gyakorlat:,het^ 3 óra,

Dr, SUGÁR LÁSZLÓ egyetemi docens.



Fogszabályozás. Elmélet: heti 2 óra. Fogpótlástani 
Klinika tantermében. Gyakorlat: heti 4 óra.

Dr, NAGY LÁSZLÓ egyetemi docens.
Klinikai fogászat. Elmélet: heti 2 óra. Szájse

bészeti Klinika tantermében*
Dr. BALOGH. KÁROLY egyetemi tanár.

Orvosi Etika. Elmélet:~heti 1 óra. Fogpótlástani 
Klinika tantermében.

Dr, SCÜRANZ DÉNES egyetemi docens.
' '■ +

I«..NmJ^QtaJ-ez.Ü .táygyflfe
+ Az előadások később meghatározandó időben tartatnak.

A karok által meghirdetett nem kötelező előadásokat 
Egyetemünk bármely hallgatója /tehát az Általános 
Orvosi Kar fakultativ előadásait fogorvostanhallga
tó, gyógyszerészhallgató is, stb./ felveheti, ameny- 
nyiben a kérdéses tárgy nem ütközik más felvett tárgy- 
gyal és a tárgy előadója, valamint saját fakultásának 
dékánja ehhez hozzájárul.

II,-V, évfolyam
A fogászat története. Ileti 1 óra. A Fogászati 

Fémtani és Anyagismereti Laboratóriumban 
/i.sz. Kórbonctani Intézet épülete/.
. Dr. HUSZÁR GYÖRGY egyetemi docens.

V,évfolyam
Szülészet. Heti 1 óra. Az I.sz. Női Klinika tan

termi en. .
Dr. HCRTOBÁ.GYI BÉLA mb. előadó

1274/Mi



- 67 -

С/ GfÓGVSZiflÉSZI KAR

1. A gyógyszerészképzés tantervé és vizsgareMle 
az I961/62. tanév II. félévben

b. évfolyam
Tantárgyak: Heti óraszám: Vizsgaforma

- elmélet: gyakorlat:

Általános és szer-
vetlen kémia 5 - szigorlat
Kvalitatív és kvanti-
tativ kémiai analízis 3 9 -

Fizika 2 3 szigorlat
Növénytan 3 4 szigorlat
Politikai gazdaságtan 2 4 - kollokvium
Orosz nyelv - 2 -
Testnevelés - 1 -

15 19
Ir&tin nyelv heti 1 órában azok számára, akik a
középiskolában latint nem tanultak.
A nyári szünetben 4 hét gyógyszertári gyakorlat

ILu. évfolyam
Tantárgyak: Héti óraszám: Vizsgaforma:

elmélet: gyakorlat:
Kvalitatív és kvan •
titativ kémiai ana-

lizis 2 8 szigorlat
Szerves kémia 4 4 szigorlat
F iz ikai-kémia - 6 -

Biológia 2 - szigorlat

I2T4/MÍ.
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Funkcionál is anatójsia 2 1 —

Filozófia 2 - kollokvium
Orosz nyelv - 2 koligjfvruim
Testnevelés

12
1

22

A nyári szünetben 4 hét kötelező gyógyszertári 
gyakorlat.

III, évfolyam
Tantárgyak: Héti óraszám: Vizsgaforma:

elmelet: gyakoriat:
Gyógyszerészi
kémia
Gyógysz éré s z e t i 
technológia

4 6
'

/receptura/ 
Gyógynövény és 3 3 szigorlat
drogismeret 3 4 szigorlat
Mikrob iológia 2 1 kollokvium
Elsősegélynyújtás - 2 -

Filozófia 2 - kollokvium
Idegen nyelv - 2 -

14 18

A nyári szünetben 4 hét kötelező gyógyszertári 
gyakorlat.
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Tantárgyak:
IV.
Heti

évfolyam
óraszám1 Vizsgaforma:

elmélet: gyakorlat: N

Gyógyszerészeti
technológia
/galenikumok/ 3 9 szigorlat
Gyógyszertan 3 1 szigorlat
Közegészségtan 3 3 szigorlat
Gyógys zerügyi 
szervezés 2 _ szigorlat
Gyógyszerelle- 
nőrzés 2
Tudományos szo
cializmus 3 _■ kollokvium
Idegen nyelv - 2 kollokvium
Gyógyszertári gya
korlat — 4 —

Államvizsga előtt

16 19 

6 hónapos kötelező gyógyszer-
tári gyakorlat.

Államvizsga:
1. Általános gyógyszerészeti ismeretek,
2. Politikai gazdaságtan.

í
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2, Kötelező tantárgyak 
I« évfolyam

Általános és szervetlen kémia. Elmélet: heti 5 óra. 
Szervetlen és Analitikai Kémiai Intézet tan
termében /VIII, Múzeum krt. 4/b./.

Dr, SClIUbEK ELEMÉR egyetemi tanár,
ü r a ilU U T  és . h a n t i t  a* i v_ kém iai snal i z i s .  E lm élet
, heti 3 óra. Szervetlen és Aioalitikai Kémiai In

téz ét tantérmébérn ' Д ш ;  'Múzeum krt,. 4/b../.. 
Gyakorlat: heti 9 óra,.. _ .. .

Dr. LáS2jOVSZKY JÓZSEF mb. előadó.

Fizika. Elmélet: heti'2 óra. Orvosi Fizikai Intézet 
tantermében. /VIII. Puskin u. 9«/ Gyakorlat: 
heti 3 óra. ..... .

TAMÁS GYULA egyetemi docens.
Növénytan. Elmélet: heti 3 óra. Alkalmazott Növény

tani és Szövetfejlődéstani Intézet tantermében, 
/VIII, Muzeum, кг*;,. 4/a./ Gyakorlat: heti 3 óra.

.Dr. SÁRKÁNY SÁNDOR egyetemi tanár.
Politikai gazdaságtan. Heti 2 óra. Később megálla

pítandó helyen.
MÉSZ LÁSZLÓ egyetemi docens.

Orosz nyelv. Heti 2 óra. Csoportonként később meg
állapítandó időben és helyen.

Dr, TAKACS JÁNOS vezető lektor.
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Testnevelés: Heti 1 óra.

FARKAS PÁL testnevelő tanár
Latin nvelv. Heti 1 órában azok számára, akik a 

középiskolában nem tanultak latint.
Dr. TAKACS JÁNOS vezető lektor.

II. évfolyam
Kvalitatív és jjyantitativ kémiai analízis. Elmélet: 

heti 2 óra. Szervetlen és Analitikai Kémiai In
tézet tantermében. /VIII. Muzeum, krt.. 4/b./ . 
Gyakorlat: heti 8 óra... _

Dr. SCHULEK ELEKMER egyetemi tanár.
Szerves kémia. Elmélet:'heti 4 óra. Gyógyszerésze

ti Intézet tantermében. /IX, Hőgyes E, u. 7*/ 
Gyakorlat: heti 4 óra.

Dr. CLAUHER OTTO egyetemi tanár.
Ftaifrai-KImifti. «yafroriáti. Heti 6 óra.

Dr. KÉSS LÁSZLÓ egyetemi docens.
Biológia. Elmélet: heti 2 óra. Anatómiai Intézet 

tantermében._/l^»„Tűzoltó u> 58./
Dr. KESZELY.GYÖRGY egyetemi docens.

Funkcionális anatómia. Elmélet: heti 2 óra. Élet
tani Intézet tantermében../VIII. Puskin u.9./ 
Gyakorlat: heti 1 óra.

jr. HARSING LÁSZLÓ egyetemi docens.

I274/MÍ



ш т

Filozófia. Heti 2 óra. Később megáilapítandó helyen.
MESZ LÁSZLÓ egyetemi docens.

Orosz nyelv.'Heti *2 óra. Csoportonként később meg
állapítandó időben és helyen,

Dr, TAKACS JÁNOS vezető lektor.
Testnevelés... Heti 1 óra.

FARKAS PÁL testnevelő tanár.
/

Ш И ,  évfolyam
Gyógyszerészi kémiá. Elmélet: heti 4 óra, Gyógy

szertani Intézet tantermében, /?III, Üllői 
ut. 26,/ gyakorlat: heti 6 óra, ...

Dr, YÉG3I ANTAL egyetemi tanár,
Gyógynövény és Üregismeret. Elmélet; heti 3 óra. 

Gyógynövény és Drogisraereti Intézet tan?;«ér
mében, /fill. Üllői ut 26,/ Gyakorlati he
ti 4 óra,

Dr, HAL!,‘IÁI JÁNOS egyetemi tanár.
Gyógyszerészeti .technológia /receptura/,. Elmélet; 

heti 3 óra. Gyógyszerészeti Intéze tanter
mében, /IX, Hőgyes E, u, 7c/'Gyakorlat; he
ti 3 óra,  ̂ .

Dr. CSIPKE ZOLTÁN egyetemi docens.
Mikrobiológia. Elmélet: heti 2 óra. Gyógyszeré

szeti Intézet tantermében. /IX. Hőgyes E, 
u, 7./ Gyakorlat: heti 1 óra,

előadó. L-;.\

- 72 -
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В Л я ŐHftffé bm/iü tás, Heti 2 óra gyakorlat: Országos
’ Mentőszolgálat, tantermében, /V, Markó u, 22,/

Dr, QRAVECZ BÉLA mb, előadó.
Filozófia. Heti 2 'óra,''Gyógynövény és Drogismere

ti Intézet tantermében, /VIII. Üllői ut 26,/
MÉSZ LÁSZLÓ egyetemi docens,.

Tdegftft-. n^élv.'Itat.i '2 óra. Csoportonként később 
megállapítandó időben, és Salyen.

Dr. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.

IV, évfolyam
Gyógyszerészeti technológia, /galenikupiok/. Elmé

let: heti 3 óra. Gyógyszerészeti Intézet tar- 
termében. /IX, Hőgyes E. u. 7»/ Gyakorlat:
ZlG’fci* 9 01*3»# ,

Ikr. MOZSONÍI SÁNDOR egyetemi tanár.
Gyógyszertan. Elméiét: héti 3 óra. Gyógyszertani 

Intézet tantermében. /VIII. Üllői ut 26,/ 
(gyakorlat: heti 1 óra, .......

Dr. FRITZ GUSZTÁV egyetemi tanár.
Köz égés zSéiSrtán. ’Elmélet: heti 3 éra, Gyógynövény 

és Drogismereti Intézet tantermében. /VIII, 
Üllői ut 26./ Gyakorlat: heti 3 éra., . ...

Dr, MELLY .JÓZSEF egyetemi tanár,

1274/Mi



Gyógyszerészügyi szervezés. Elmélet: heti 2 óra.
Gyógynövény és Drogismereti Intézet tantermé
ben. /VIII. Ü U ő i  ut 26./

]BJMFALV I GÉZA. mb. e lőadó .
Gyógyszerellenőrzés. Elmélet: heti 2 óra. Szervet

len és Analitikai Kémiai Intézet tantermében. 
/VIII. Mázéira krt.. 4/b./..
. . Dr. SCOTLEK ELEMÉR egyetemi tanár.

Tudományos szocializmus. Heti 3 óra. Gyógynövény 
és DrogLsmereti Intézet tantermében.

MÉSZ LÁSZLÓ egyetemi docens.
Idegen nyelv. Heti 2 óra. Csoportonként később meg

állapítandó időben és helyen.
Dr. TAKÁCS JÁNOS vezető lektor.

1274/Mi
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5. fern kötelező' tantárgyak.
Az előadások később meghatározandó időben és he
lyen tartaiírjttk. A karok által meghirdetett nem kö
telező előadásokat Egyetemünk bármely hallgatója 
/tehát az Általános Orvosi Kar fakultativ előadá
sait gyógyszerészhallgató is, stb./ felveheti, a- 
ne nnyiben. a kérdéses tárgy nem ütközik más felvett 
tárggyal és a tárgy előadója, valamint saját fa
kultásának dékánja ehhez hozzájárul.

III. évfolyam
gyógyszerek, és. gyorsaéralapanyagok szerves minősé

gi analízise. Heti 2 óra,
Dr. MAZüR LA3ZLU egyetemi docens.

III.-17д évfolyam
gyógyhatású szénvegyületek kémiája. Heti 2 óra.

J)r.- CLAUDER OTTO egyetemi tanár.
Oltóanyagokról, grőgyszérumckról. diagnosztikumokról. 

Heti. 1 óra,
Dr. FAZEKAS LÁSZLÓ mb. előadó.

L £izDai-kómia alkalmazása a
Heti 2 óra.  ̂ •
Dr. MHJCSZV MIIIÁLYNÉ egyetemi docens.

17, évi - Lyam

H arú p sri gyógyszereszet. H eti 1 óra.
Dr FLODEBSR ISTVÁN Dr. GYENES ISTVÁN - 
NE 5Ím  -SÁNDCR. -, TAKÁCS. GÉZA mb, e lőadók.
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As alkaloid é  analitikája. Heti 1 óra..
Dr. BAYER ISTVÁN mb. előadó

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi 
Karának nem kötelező előadásaiból:

Fejezetek _a nöygnyksz.övet f e,i 1 ődéstan és kvantita
tív szövettan köréből, gyakorlattal. Heti 2 
óra, II-IV. éves gyógyszereszhallgatók és 
gyógyszerészdoktorandusok számára.' /Csak 
előzetes tanszékvezetői engedéllyel-vehe
tő fel./^
Dr. SÁRKÁNY SÁNDOR egyetemi tanár.

Kémiai analitikai gyakorlatok. Ileti 3 óra. Diák
köri tagok részére. /Csák előzetes tanári 
engedéllyel vehető fel./
Dr, SCIIULEK ELEMÉR egyetemi tanár.

Gyógyszeranalitikai gyakorlatok. Heti é óra. IV. 
éves gyógyszerész'uallgatók részére. /Csak 
előzetes tanári engedéllyel vehető fel,/
Dr. SCIIULEK ELEMÉR egyetemi tanár,

Fizikái-kémiai analitikai mérőműszerek. Heti 2 óra. 
Dr. PUNGOR Е Ш 0  egyetemi docens.

Mdioal;tiv_izotónok alkalmazás a az analitikában.
Seti 2 óra.
Dr. KŐRÖS ENDRE mb. előadó.

Mikroanalitikai módszerek. Heti 2 óra.
Dr, KRAUSZ IMRE nib, előadó.
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№  térfogatos analitikai eljárások. Heti 1 óra.
Dr. BURCKR LALbíÁN mb. előadó.

Organikus csoportélemzés. Heti 1 óra. 
űr. MAROS LÁSZLÓ mb. eló'adó.

Gázalemzés. Heti 1 Óra.
TROMPLER JENŐ mb. eló'adó.

■Oldatos színképelemzés. Heti 1 óra. 
űr. SZAKÁCS OTTÓ mb. előadó.

Xáloj&fcojLtJ^iezgtéK az etikai és röntgen emisz- 
gziós sz inkán elemzés területéről. Heti 1 óra 
Dr. TÖRÖK TIBOR egyetemi docens.

Szinkénelemzés. Heti 1 óra.
Dr. TŐRÜK TIBOR egyetemi docens.

Bevezetés a növényi mikrotechnikába. gyakorlattal. 
Hfrti 2 óra. II-IV. éves gyógyszerészhallgatók 
és gyógyszerészdoktorandneok. részére,. /Csak 
előzetes tanári engedéllyel vehető fel./ 
űr, FRIDVALSZKY LQRÁNB mb. előadó.
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T A R T A L O M J E G Y Z É K

Oldal

A Budapesti Orvostudományi Egyetem rek
tora és dékánjai ............    3
Egyetemi Tanács .........................  5
Magyar Szocialista Munkáspárt Orvosegye
temi Szervezete ......................... 6
Kommunista Ifjúsági Szövetség Orvosegye
temi Szervezete .........    6
Orvos-Egészségü yi Szakszervezet Orvos- 
egyetemi Bizottsága ........   6
Orvostudományi Egyetem Hivatalai ...... 6
Központi Intézmények és Tanszékek-..... 9
Intézetek és Klinikák ..................
A II. félév beosztása ..................  36

Részletes tanrend

А/ Általános Orvosi Kar
1. Általános orvosképzés tanterve és

vizsgarendje .......    37
2. Kötelező tantárgyak .............. 41
3. Orvosetikai előadások ...........  49
4. Nem kötelező tantárgyak.........  30
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Oldal

В/ Fogorvosi Kar
1» Fogorvosképsés 'tantervé és v izsga-

-SNsíStíLJa »«••*•*•«••••*•••••*••*••• у 1
2 % Kötelező tantargyak •♦»••»••••••• 6.1
3, Nem kötelező tantárgyak........ . 66

С/ Gyógyszerészi Kar
1. Gyógy szer kiképzés tanterve és

vizsgarendj e  6 7
2. Kötelező tantárgyak 70
3 .» Nem kötelese tantárgyak 7 5

F,k,‘ Dr.Törö Imre
64.1274 - Fővárosi Nyomdaipari Vállalat, ló.telep - Budapest
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