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V . A debreczeiú ev. ref, főiskola 
H§mg^^mABk tanácskozási és ügyrendje, 

I. Elnökség. 
1. §. Az elnökségnek az igazgatótanács körében, illetőleg az igazgató

tanácsra vonatkozó teendői a következőkben foglaltatnak össze: 
a) Az igazgatótanács rendes és rendkívüli gyűléseit a Rendszabályok 

10. és 11. §-aiban meghatározott időben és módozatok szerint összehívja 
és azokon a tanácskozásokat vezeti; a tanácskozási szabályok s a csend 
és rend fentartása felett őrködik, az ülést felfüggeszti és bezárja s a 
jegyzőkönyvek hitelesítéséről s a tanács határozatainak foganatosításáról 
a jegyző közvetítése utján gondoskodik. 

b) Azon ügyeket, a melyekre nézve a Rendszabályok 10. § a és a 
16. §. 20. és 21. pontjai, vagy ezen tanácskozási és ügyrend szabályai 
ezt megkívánják, vagy rendelik, úgyszintén azokat is, a melyek nagyobb 
fontosságuk és bonyolultságuk miatt azt szükségessé teszik, előkészítés s 
az igazgatótanács ülése elébe leendő terjesztés végett, az illető albizott
ságnak, ennek elnöke utján, előzetesen, kiadja. A főiskolai gazdasági ta
nácsnak a Rendszabályok 16. § 22. pontjához képest felterjesztett jegyző
könyveit, átvizsgálás és jelentéstétel végett, a gazdasági albizottságnak 
előzetesen szintén kiadja. 

c) A Rendszabályok 16. §. 7. pontja alapján kiadott engedélyeket 
jóváhagyás végett az igazgatótanács ülése elébe terjeszti. 

d) A Rendszabályok 16. §. 8. pontja értelmében, tanszékek betölté
sénél, a pályázatot kihirdeti. 

e) A tanórák, colloquiumok és vizsgálatok meglátogatása iránt, a 
Rendszabályok 16. §. 6. pontja szerint, intézkedik. 

f) A tanári helyettesítésekről, a Rendszabályok 16. § 9. pontja szerint, 
az igazgatótanácsnak időnként jelentést tesz 

g) A főiskola bármelyik tanintézetébe szept. 15-től október közepéig 
általa történt utólagos felvételeket, kellő indokolás mellett, a tanács őszi 
rendes közgyűlésének bejelenti. 

Október közepén tűi felvételnek helye nem lévén, az e tárgyban 
netán beadott kérvényeket, tárgyalás nélkül, feltétlenül visszaútasitja. 

h) A fegyelmi büntetéskép alkalmazott elutasítás és kitiltás eseteiről, 
az illetékes igazgatók jelentései alapján, az igazgatótanácsot értesiti. 

i) Főfelügyeleti jogából folyólag, a főiskolai vagyonkezelés menetét 
figyelemmel kiséri s a kezelés helyességéről, a főiskolai és háznagyi pénz
tárak véletlen vizsgálata, vagy ily vizsgálat elrendelése utján is, meg
győződést szerezni igyekszik. 

j) A tanács vidéki tagjait a teljes ülések alkalmából megillető nap
dijakat a jegyzőnek, az albizottsági ülések alkalmából megillető napdijakat 
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pedig az illető albizottság! elnököknek előterjesztése alapján, az e g y h á z 
kerületi napdijszabályok szerint, megállapítja és kiutalványozza. r

r 

II Albizottságok.^ ^É>^ 
2. §. Az igazgatótanács kebelében, a Rendszabályok 13. § ának ren

delkezéséhez képest, a következő állandó albizottságok alakittatnak: 
a) akadémiai, 
b) gymnasiumi, 
c) tanitóképző-intézeti, 
d) gazdasági, 
e) könyvtári, 
f) muzaeumi-szertári és 
g) egészségügyi albizottságok. 
3. §. Az állandó albizottságok tagjai az igazgatótanács tagjai 

közül választatnak. 
Felvilágosítás adása, vagy szakvélemény nyilvánítása czéljából 

azonban oly főiskolai tanárok és főiskolai hivatalnokok is meghívhatok 
az albizottságok tanácskozásaira, kik az igazgatótanácsnak nem tagjai s 
ezek ott kötelesek is megjelenni s a kivánt felvilágosításokat megadni. 

4. §. Az akadémiai albizottság 11 tagból áll, kik közül 7 a nem 
tanár tagok közül választatik ugy azonban, hogy 4 tag az egyházkerület 
részéről, 3 tag pedig a debreczeni egyház részéről választott igazgató
tanácsosok közül vétessék. Tagjai ezeken kívül, az akadémiai igazgató, az 
igazgatótanácsban lévő dékán és az akadémiai tanács részéről választott 
két igazgatótanácsi képviselő. 

5- §• A gymnasiumi albizottság 8 tagból áll, kik közül 5 a nem tanár 
tagokból választatik ugy azonban, hogy ezek között 3 tag az egyház
kerület, 2 tag pedig a debreczeni egyház részéről választott tanácstagok 
közül vétessék. Tagja továbbá ez albizottságnak az illető igazgató és 
tanárképviselő, valamint hivatalánál fogva tagja a középiskolai felügyelő. 

6. § A tanitóképző-intézeti albizottság 7 tagból áll, kik közül 5 a 
nem tanár tagokból választatik, ugy azonban, hogy ezek között 3 tag az 
egyházkerület, 2 tag pedig-a debreczeni egyház részéről választott tanács
tagok közül vétessék. Tagja továbbá ez albizottságnak az illető igazgató 
és tanárképviselő. 

7. §. A gazdasági, valamint a könyvtári, muzaeumi-szertári és egész
ségügyi albizottságok egyenként 5 —5 tagból állanak, a kik a tanács
tagok közül szabadon választandók, azon korlátozással azonban, hogy oly 
tanácstagok, a kik a főiskolai gazdasági tanácsnak is tagjai, a gazdasági 
albizottságba be nem választhatók. 

8. § Az akadémiai, gymnasiumi és tanitóképző-intézeti albizottságok 
előzetes tárgyalás alá veszik az illető tanintézetek igazgatóinak, a Rend
szabályok 16. §. 6. pontja szerint beterjesztendő jelentéseit, a gymnasiumi 
albizottság a középiskolai felügyelő jelentését is; továbbá a főgymnasium-
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jf&n ás tanítóképző intézetben használandó tankönyvekre és tantárgy-
b e o ^ t á s r a vonatkozó tanárkari javaslatokat (ez utóbbiakat mindenkor az 
igazgSÍotaaács tavaszi rendes ülése előtt), az akadémia mindkét tan-
s z a k á n a k f t ^ E l ^ ^ n illető .tanárkarok jegyzőkönyveit s mind
azon ügyeket, a melyek az elnökség által előkészítés végett bozzájok 
utasíttattak s ezek elintézésére vonatkozó véleményes jelentéseiket, esetleg 
indítványaikat, vagy javaslataikat a legközelebbi tanácsülés elébe 
terjesztik. 

9. §. A gazdasági albizottság feladata a főiskolai költségvetésnek és 
a főiskola összes számadásainak tüzetes felülvizsgálása, a főiskolai gazda
sági tanács jegyzőkönyveinek részletes áttekintése és ezekre vonatkozó 
jelentésének, javaslatainak, vagy indítványainak az igazgatótanács ülése 
elébe való terjesztése. 

Előkészítés czéljából, ez albizottsághoz utalhatók, szükség esetén, a 
főiskolai tápintézet ügyei s általában, a gazdasági tanács meghallgatásá
val, minden olyan fontosabb ügy, a mely a főiskola gazdasági életére, 
anyagi viszonyaira vonatkozik. 

Véletlen pénztárvizsgálatok teljesítésével is, az elnökség által ez al
bizottság bizható meg. 

10. §. A könyvtári és muzaeumi-szertári albizottság tárgyalja a könyv
tárnoknak, illetőleg a természettani és természetrajzi, régészeti és egyéb 
gyűjtemények őreinek, vagy kezelőinek, a torna-, zene- és rajztanároknak, 
a kezelésök alatt lévő gyűjtemények-, tanszerek- és eszközökről a főiskolai 
tanárkarok által beterjesztett jelentéseit, javaslatait vagy kérelmeit s a 
könyvtárnak, valamint muzaeumoknak, szertáraknak, tornacsarnoknak s 
egyéb főiskolai gyűjteményeknek állapotáról, a leltárak pontos vezetésé
ről, személyes megtekintés utján is évenként legalább egyszer tudomást 
vesz s mindezekről, valamint nyilvános használatra is alkalmas katalógu
sok készíttetéséről is, jelentését s esetleg javaslatait az igazgatótanács elébe 
terjeszti. 

A nevezett intézményekre vonatkozó fontosabb ügyek általában, elő
készítés végett az albizottságokhoz utaltatnak. 

11. §. Az egészségügyi albizottság a főiskolai orvosnak a Rend
szabályok 16. §. 16. pontja szerint a főiskolai egészségügy kezeléséről, a 
főiskolai kórház állapotáról s a tanuló ifjúság egészségi viszonyairól, a 
tanárkarok közös gyűlése által beterjesztett jelentéseit tárgyalja s azokat 
véleményével s esetleges javaslataival, a tanács elébe terjeszti. 

Ez albizottság kiterjesztvén figyelmét egészségügyi és köztisztasági 
szempontból, a főiskola összes helyiségeire, ezek állapotáról közvetlen 
szemlélet alapján is tudomást szerez s a tapasztalható hiányok meg
szüntetése végett, a tanács elébe javaslatokat, vagy indítványokat 
terjeszt. 

12. •§. Az albizottságok elnökeit a tanács jelöli ki. Az előadói tisztet 
az akadémiai, gymnasiumiéstanitóképző-intézeti albizottságokban az illető 
igazgató s az akadémiaiban ezen kivül, saját szakjára nézve, a dékán, a 
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könyvtári, muzaeumi-szertári, valamint az egészségügyi albizottságo^^^ 
az albizottság által saját kebeléből választott tanártag, a ga$faságj 
albizottságban pedig az igazgatótanács jegyzője tölti be. ^^J 

Az előadók terjesztik elő az albizottságában ^elökésaitett ügyeket 
rendszerint az igazgatótanácsban is. 

Az igazgatókat és dékánt akadályoztatásuk esetén, előadói tisztökben, 
az illető tanintézet tanárkara köréből küldött igazgatótanácsosok 
helyettesitik. 

13. §. Az állandó albizottságokon kivül, a tanács, alkalmi bizottságait, 
a szükséghez képest, esetről-esetre alakítja. 

III. Jegyző. 
14. §. Az igazgatótanács jegyzője veszi át, e czélra kijelölt hivatalos 

helyiségében, az igazgatótanácshoz intézett, vagy hozzá áttett összes be
adványokat. Azokról iktató, illetőleg nyilvántartó könyvet vezet s az 
elnökségnek kellő időben jelentést tesz 

15. §. A jegyző a beérkezett ügyeket természetök szerint csoporto
sítja s azokat, a mennyiben a szabályok rendelik, vagy szükségesnek 
látszik, az elnökség utasításai szerint, az albizottságok elnökeinek, elő
készítés végett, kiadja, az igazgatótanács ülésének tárgysorozatát, az elnök
ség jóváhagyása mellett, kellő időben összeállítja s gondoskodik arról, 
hogy az a tagoknak, az ülésre való meghívással egyidejűleg, de legkésőb
ben az ülés előtt 8 nappal, megküldessék. (A póttárgysorozatot illetőleg 
vesd össze a 26. §-t) 

16. § Az igazgatótanács ülésein a jegyzőkönyvet vezeti s mindazon 
ügyekre nézve, a melyekre külön előadókról gondoskodva nincs, az elő
adói tisztet is teljesiti. 

17. §. A főiskola állapotáról a beterjesztett jelentések, jegyzőkönyvek 
s egyéb adatok alapján, minden iskolai év végeztével, az egyházkerületi 
közgyűlés elé terjesztendő jelentést összeállítja. 

18. §. A tanácstagok napdijjegyzékét, az egyházkerületi napdij-
szabályok alapján, az igazgatótanács teljes ülései alkalmából, összeál
lítja s az elnökségnek jóváhagyás és kiútalványozás végett előterjeszti. 

19. §. Jegyzéket vezet az igazgatótanács azon tagjairól, a kik igazo
lás nélkül az üléseken meg nem jelennek s azt szabályszerű eljárás vé
gett, a tanácsnak mindenkor előterjeszti. 

20. §. Az ülések hitelesített jegyzőkönyveinek az egyházkerületi 
közgyűlés elébe leendő terjesztéséről s egyúttal a főiskolai levéltárba 
való elhelyezéséről, gondoskodik. 

21. §. A jegyzőkönyvből a, tanács határozata, vagy az elnökség enge
délye, illetőleg utasítása folytán, saját aláírásával, kivonatokat ad ki. 

22. § Az igazgatótanács jegyzőjét, a főiskolai pénztár által fizetendő 
évi 150 frt tiszteletdíj illeti meg, irodai és irnoki készkiadásait pedig, éven 
ként benyújtandó jelentésiéi alapján, az igazgatótanács állapítja meg és 
ugyanazon pénztárból külön útalvánvo^a. 
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^ \ IV. Igazgatók előadók 
23^1 J E i n d e n i k igazgató gondoskodói tartozik arról, hogy a saját 

szakkörébe e&^4-i?í^ tanárkari előterjesztések, javas
latok, kérelmek stb., továbbá az akadémiáról a félévi tanrendek, afőgymna-
siumból és tanitóképző-intézetből a tankönyvekre és tantárgybeosztásra 
vonatkozó tanárkari javaslatok, kellő időben az igazgatótanács elébe ter
jesztessenek. 

Az egyházkerületi közgyűléshez intézendő összes beadványok csak az 
igazgatótanács utján terjeszthetők fel az igazgatók által 

24. §. Az igazgatók gondoskodni tartoznak arról, hogy a vezetésök 
alatt álló intézet állapotára és összes ügyeire nézve, ugy az igazgatótanács, 
mint annak illető albizottságai, a szükséges tájékozást mindenkor meg
szerezhessék. 

25. §. Az előadók a nekik kiadott ügyeket kötelesek behatóan át
tanulmányozni s a fennálló törvények és szabályok rendelkezéseinek 
figyelembe vételével, előadói javaslatot készíteni, azt irásba foglalni s az 
ülésben rendszerint személyesen előadni. 

Ha a megbízott előadó a hozzá intézett ügyben érdekelve volna, vagy 
körülményeinél fogva, a megbízatásnak nem tehetne eleget, erről az elnök
séget, a jegyzői hivatal útján, az ügyiratok visszaküldése mellett, haladék
talanul értesíteni köteles. 

V. Az igazgatótanács ülése. 
26. §. Az igazgatótanácsnak úgy rendes, mint rendkívüli üléseire a 

tagok kellő időben, de legalább 8 nappal az ülés kezdete előtt, a tárgy
sorozat egyidejű közlése mellett, hivandók meg. A később beérkezett tár
gyak póttárgysorozatba foglalandók. 

27. §. Az elnökség, az ülés megnyitása előtt, a megjelent és meg nem 
jelent tagokat számba veszi, a meg nem jelent tagokat, esetleges igazolá
sukkal együtt, jegyzékbe foglaltatja, az igazolás nélkül meg nem jelent 
tagok elmaradásáról, a legközelebbi egyházkerületi gyűlésnek, a Rend
szabályok 11. §-a szerint, jelentést tesz. 

28. §. Az ülést az elnökség megnyitván, előterjesztéseit, a tanács
kozás rendjére nézve, a közlött tárgysorozat alapján, megteszi, a melytől, 
ha a tanács által elfogadtatik, eltérésnek csak fontos okokból s a tanács 
hozzájárulásával lehet helye. 

A tárgysorozaton és póttárgysorozaton kívül, az egyes tagok által, az 
ülés kezdetén, az elnökségnél írásban beadott önálló indit\ányok is 
tárgyalás alá vehetők, ha ebbe a tanács beleegyezik. 

Az elnöki előterjesztések után s a tárgysorozatban megállapított 
napir nd tárgyalása előtt, az elnökséghez a tagok által, a tanács hatás
körébe tartozó ügyekre nézve, kérdések intézhetők, melyekre az elnökség 
vagy azonnal, vagy később válaszol. 
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29. §. A tárgyalás alá veendő ügyek »jegyző, vagy a szabályokig 
esetleg az elnökség által megjelölt előadók áUa) terjesztetnek elő. : 

30. §. A szólót beszédében zavarni, vagy félbeszakítani nem sza|>ad 
Az elnökség azonban jogosítva és kötelezve van arra, hogv a: ;zólót, 

ha a tárgytól eltér, a tanácskozás szabásán,; a ^ l ^ ^ l í o s á g á t , vagy 
egyeseket sértő módon beszél, beszédjében megszakítsa, figyelmeztesse, 
vagy rendreutasítsa s a mennyiben ez sikertelen maradt, tőle a szót 
megvonja. 

Az elnökségnek e tényei ellen felszólalni, azokat visszautasítani, vagy 
vita tárgyává tenni nem szabad. 

31. §. A tagok azon sorrendben szólhatnak, a melyben a jegyzőnél 
szólásra jelentkeztek. 

32. §. Ha már senki sem kíván a szőnyegen levő tárgyhoz szólani, 
a kérdés szavazással döntetik el. 

A szavazás felállással, illetőleg ülve maradással, vagy, ha ez czélhoz 
nem vezet, név szerint való felhívással történik, személyi ügyekben és 
választásoknál azonban a Rendszabályok 14. §-a szerint, mindig szavazó
lapok által, titkosan. Egyes bizottságok tagjai, az elnökség javaslatára, köz
felkiáltás utján is megválaszthatok. 

Szavazatok egyenlősége esetén, az elnökség szavazata döntő; ha 
azonban a szavazategyenlőség az elnökség szavazása után is fenmaradna, 
az ügy eldöntés végett, az egyházkerületi közgyűléshez terjesztetik fel. 

33. §. Az igazgatótanácsnak azon tagjai, a kik valamely ügynél sze
mélyileg érdekelve vannak, annak eldöntésébe nem folyhatnak be. 

34. §. A kérdés úgy teendő fel szavazásra, hogy arra „igen"-nel, 
vagy „nem"-mel lehessen felelni. 

A kérdés feltevésének módja, egyes esetekben, vita tárgyává tehető, 
s a többség nézete szerint állapítandó meg. 

35. §. Először az előadói vélemény, illetőleg az albizottság javaslata, 
vagy alapinditvány, ennek elejtése esetén, az ehhez legközelebb álló indít
ványok, vagy módositványok sorrendben, s ha ezek sem fogadtatnának el, 
az elleninditvány bocsátandó szavazás alá. 

36. §. A szavazás eredménye az elnökség által azonnal megállapí
tandó s kijelentendő. 

37. §. Az ügyek a tárgyalás sorrendje szerint vezetendők jegyző
könyvbe. 

38. §. A jegyzőkönyvek vagy az ülések folyamán, vagy pedig kül
döttség által hitelesíttetnek. 

39. §. Az ülések folyamán hitelesitett jegyzőkönyveket az elnökség 
és jegyző irják alá, a küldöttség által hitelesitett jegyzőkönyveket pedig a 
küldöttség többi tagjai is. 
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FÜGGELÉK 

Az albizottságok tagjainak névsora. 
a) Akadémiai albizottság. Elnök: Szabó János. Tagok: Szabó 

János, Széli Kálmán, Rásó Gyula, Márk Endre, Dicsőfi József, Mitrovics 
Gyula, Szinay Gyula, az akad. igazgató (Csiky Lajos), az igazgatótanács
ban levő dékán (Ozory István dr.), Sass Béla, Baczoni Lajos dr. 

b) Gymnasiumí albizottság. Elnök: Zsigmond Sándor. Tagok: 
Zsigmond Sándor, Görömbei Péter, György Endre, Kiss Albert, Sz. Szabó 
László, a gymn. igazgató (Sinka Sándor), K. Kiss József, Dóczi Imre. 

c) Tanitóképző-intézetí albizottság. Elnök: Dávidházy János. 
Tagok: Dávidházy János, Dorogi Lajos, Ujfalussy Béla, Simonffy Imre, 
Mitrovics Gyula, a tanitóképezdei igazgató (Kovács Lajos), Somogyi Pál 

d) Gazdasági albizottság. Elnök: Dávidházy János. Tagok: 
Dávidházy János, Baczoni Lajos dr., K. Kiss József, Kovács József, 
Sass Béla. 

e) Könyvtári albizottság. Elnök: Görömbei Péter. Tagok : 
Görömbei Péter, Dicsőfi József, György Endre, Kiss Elek és az igazgató
tanácsban levő dékán (Ozory István dr.) 

f) Múzaeumi-szertári albizottság. Elnök: Hajnal István dr. 
Tagok: Hajnal István dr., Sinka Sándor, Kiss József, Somogyi Pál, 
Kovács József. 

g) Egészségügyi albizottság. Elnök: Lengyel Imre. Tagok: 
Lengyel Imre, dr. Sz. Szabó József, Kovács Lajos, Dóczi Imre, Hajnal 
István dr. 


