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az Egyetem dologi javadalmának terhére az egyes költségvetési tételeken igényelhető szükségletokröl a 410-2-125/
1929. V«K.M,sz. rendelet

figyelembevételével.

S Z T E Klebelsberg Könyvtár

FIGYELMEZTETÉS,
e n n y i b e n a c s e l e k m é n y s ú l y o s a b b büntető
deiKezés a l á n e m esik, k i h á g á s t k ö v e t el és
h ó n a p i g t e r j e d h e t ő e l z á r á s s a l büntetendő,
k ö z g y ű j t e m é n y b e n őrzött k é z i r a t o t , k ö n y v e t
;y m á s t á r g y a t e l t u l a j d o n í t á s s z á n d é k a nélde a kikölcsönzés tekintetél>e.n m é g h a t á r o s z a b á l y o k m e g s z e g é s é v e l e l v i s z v a g y a szakszerűen kikölcsönzött
kéziratot,
könyvet

A VKM. 410-2-125/1929 számú rendeletének másolata a gazdasági
igazgatóság számvevőségének javaslata alapján kiegészítve.
Tárgy: Könyvelési rendszer.

Azon célból, hogy az egyetemi dologi természetű
javadalmak terhére eszközölt kiadások könyvelése szabatos, világos és könnyen áttekinthető legyen, nemkülönben azon célból,
hegy a kiadások könyvelése terén lehetőleg egyöntetüséget biztosítsak, elrendelem, hogy 1929. évi julius hó 1-től kezdve a
költségvetésben megállapított tételeken felmerülhető kiadások .
könyvelés szempontjából való elbírálásánál az alábbiak szolgáljanak zsinórmértékül:
II, 2« rovat. Dologi kiadások,
a/. 1 alrovat. Bezserzési költségek,
1 tételi Irodai szükségletek és nyomtatványok,költségei . /:Telefondijak és a telefonnal kapcsolatos összes költségek, interurbán beszélgetési dijak, postai értékcikkek, bélyeg,
űrlap, postai kézbesitési dijak, meghatalmazási dij, postafiók,
bérlet, csak hivatalok részére hírlapok és folyóiratok.előfizeté
si dija, hirlapi hirdetések költségei, nyomtatványok, papirfélék
irodai, fogalmi és csomagoló papir, rajzfüzetek stb., Írószerek,
tinta, szines iron, számoló-, másoló- és irógép javitási és karbantartási költségek, Írógépszalag, szénpapir stb., irodaszerek,
ragasztó, pecsétviasz, gyertya, kapocs, bélyegzőpárna festék, .
festékpárna, ftizőcérna, spárga stb,, könyvkötési költségek, ki-,
sebb intézeti szükségletek, kézmesószappan, körömkefe stb., villamos bérletek, villamos heti és napi jegyek költségei.:/
2 tételi Elméleti és gyakorlati oktatás szükségletei. /:A mindenkori jóváhagyott felosztás alapján az egyes intézetek enemü szükségletei, pl. tudományos felszerelések költségei, klinikák laboratóriumi szükségletei, táptalajak, vegyi anya
gok, szűrőpapír, laboratóriumi edények és eszközök, fényképészeti cikkek stb. A telefon kivételével az összes Írószerek és nyom
tatványok.:/
II. b. 2 alrovat, üzemi kiadások.
1 tétel: Berendezés javitása és pótlása. /:Az
összes munkabérek, vagyis ugy a házi kezelésben végzett, mint a
vállalatba adott javitási munkák munkabérei, műhely, kazánházi
munkások bérei, a házi kezelésben végzett mosásnál alkalmazott
kisegítő napszámosok bérei, kertmegmunkálási napszámbérek, a fuvarozásnál alkalmazott napszámosok bérei, a házi kezelésben végzett munkákhoz szükséges anyagok költségei, a műhelyek által fel

használandó anyagck, gép ; szijjak, gépkellékek, butormázolás,
kárpitosmunkák szükségletei, műhelyek szerszámszükségletei, festék, enyv, faanyag, szeg, zár, kulcs, pánt stb. berendezési tárgyak, vállalat utján való javításának költsége /:pl. órajavítás:/
uj berendezési tárgyak és egyéb nem tudományos.szükségletek. A
konyhafelszerelési tárgyak javitása és pótlása.;/
2 tétel: Ruhánernüek és ágynemüek javitása és pót»
lása. /:A használat folytán javitásra szoruló ágy- ruha- és fehérnemüeknek ugy házilag végzett javitásával járó anyagköltségek,
mint a vállalatba adott javitási munkák költségei, pl. matracjavitás, javitási anyagok beszerzési költségei, molinó, vászon,
cérna, alsószál, gcmb pamut, varrótű, gépolaj, ruhajelzőtinta, .
varrógépek karbantartási költségei, a selejtbe kerülő ki nem ja r
vitható hasznavehetetlenné vált anyagnak a szükséghez mérten való rendszeres pótlására uj ágy- ruha- és fehérnemüek beszerzésének költségei.:/
3 tétel: Mosatási költségek. /:Pehér- és ruhane- „
müek mosatásához szükséges anyagok, valamint véres és maró folyadékkal szennyezett ruhák mosási dijad, mosóházi üzemi anyagok.és
szerek, mosópor, mosószappan, benzin, kékitő, keményitő, filc»:/
4 tétel: Gyógyszerek, gyógyáruk és ásványvizek..
/:Gyógyszerek, gyógyárukásványvizek, konyak, rum, tea, gyógyszertári gyógyszeredényzet, üvegek, dugók, papirfélék költségei,,
gyógyszertári laboratóriumi cikkek költségei, éther, cxygén, nitrogén, h y d r o g é n s z é n s a v stb. a felszerelés pótlása céljából felmerülő költségek.:/
3 tétel: Mütp és kötszerek. /:Mütőszerek, orvosi
műszerek, orvosi eszközök, gummi cipő kapcsok, ápolási cikkek,
kötszerek, vatta, gaze, compressa, bilroth, mossetig vászon selymek, catgut, plastok stb., lázmérő, vizpárna, jégtömlc, laboratóriumi szerek és eszközök, film, mérőhenger, lombik, csövek stb.:,
6 tételJégszükséglet. /: Az orvosi intézetek és
klinikák

jégszükséglete.:/
7 tétel: Élelmezés. A VKM. erre a cimre vette az

"élelmezési nyersanyagok költségeit és konyfelszerelési tárgyak
javitása és pótlásá"-t. A Gazdasági Igazgatóság javaslata szerint
az élelmezés cimén csupán az élelmezési nyersanyagok szerepelnek
i

annál is inkább, mert az élelmezési raktárak nyersanyagbeszerzése
a hitel ellenőrző könyvvel jobban ellenőrizhető.
8 tétel: Kisebb korodai szükségletek. /:Klinikai

•

tűzjelző állomások dijai, tűzcsapok öblitési dija, betegnyirás .
és borotválás, fertőtlenitő anyagok, gyufa, gyertya, spárga, de-,
naturált szesz, szappan, körömkefe szükségletek a klinikákon, el-

;

neb3tegek dohány-. irón- és papirszukságletex, kézi köpőcsészék,
kísérleti állatok beszerzési és takarmányozási költségei.:/
• 2-l../^/-* Veszettség elleni védőoltóan.yag előállítási költségej. /:A tétel cimében mondott költségek.:/
10 tétel? Énüietek ós kertek fenntartása. /: Vá1lalati rendes évi tatsrczási munkálatok költségei, u.m. épületlakatos, asztalos, ács ; kárpitos, kőműves, festő, mázoló, üveges,
és szerelő munkák és anyagok, tetők és felvonók karbantartása,
épületkarbantartási anyagok és szerek kültségei, kert fenntartási
anyagok és szerek költségei, agyag, föld, váTágmagvak, virágházi
anyagok, ásó, gereblye, lapát, kasza stb, fűtési tartozékok és^
berendezések karbantartásához szükséges anyagok költ ségei, csö-.
vek, tömítőanyagok, vezeték, alkatrészek stb., világitási berendezési hálózat és tartozékainak karbantartásához szükséges anyagok költségei, vezeték, kapcsoló, izzók, kábelek, biztosítékba,
accumulatorlemezek, claj stb., kéményseprési dijak. Az összes kefék és porolók /:körömkefe kivételévelr/mint takaritási cikkek.
Takaritási anyagok és eszközök költségei, seprű, surclókefe, szap
pan, sidol, sirax, dörzsvászon, paszták, mosópor, mosószappan,
szóda, ab lak-tiszt itási és féregirtási költségek, csatornák, tisztítási költsége,, csatomadij.?/
11 tétel: Yilá gitás. /;Villanyáram és,gázfogyasztás i költségek, valamint a mérőórák használati dijai.:/
12 tétel: Fűtés.
13 tétel: Vízfogyasztás. /:A vízfogyasztás, vízszolgáltatás költségei, valamint a mérőórák használati dijai.:/.
14 tétel: Fuvarozási és temetési költségek. /:Lovak takarmányozási költsége, nyerges ás kovácsmunkák költsége,
nyagok és szerek költségei, kocsikenőcs, gyertya stb., patkolás,
állatorvosi költségek, szemétfuvarozás költségei, hullák temetési költségei, Autpf^nntartás és gratisládák.:/
II.cl Az egyéb dologi kiadások alrovatán, valamint
z átmeneti kiadások "Felszerelések" rovatán elszámolandók tovább
ra is az e címeken megallapitott költségek.
Amennyiben az itt felsorolt kiadásokon kivül oly
természetű kiadasok merülnének fel, amelyek ezen könyvelési rendszerbe értelemszerűen beilleszthetők nem volnának, ily esetekben,
az egyöntetűség további biztosithatása végett tegyen ide a tek.
Igazgatóság jelentést.
Budapest, 1929. évi junius he 1-én.
a kiadvány hiteléül:
Pátkai Károly s.k.
ircdaigazgató.

a miniszter rendeletéből;
Dr, Magyary Zoltán s.k.
miniszteri tanácsos.

A másába*, újteléül:

költségvetési 1 tétel.
IRODAI SZÜKSÉGLETEK ÉS NYOMTATVÁNYOK KÖLTSÉGEI:
Telefondijak és a telefonnal kapcsolatos összes költségek
Interurbán beszélgetési dijak
Póstai értékcikkek:
bélyeg
űrlap
postai kézbesítőéi dijak
meghatalmazási dij
póstafiók
pénz és csomag küldemény
távirat
Hirlapok és folyóiratok előfizetési dija csak hivatalok részére
Hirlapi hirdetések költségei csak hivatalok részére
Irodaszerek, papiráruk:
nyomtatványok
papirfélék
irodai, fogalmi és csomagoló papír
rajzfüzetek
Írószerek
t int a
szines irón
szénpcpir

,
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Számoló-, másoló- és irógép javítási és karbantartási költségek
írógépszalag
Ragasztó
Pecsétviasz
Gyertya
Fűző és "Gem" kapósok
Bélyegző párna festék
Festékpárna
Füzőcérna
Spárga
Könyvkötési költségek
Kézmosószappan és körömkefe / h i v a t c i o s és elméleti intézetek/
Villamos bérletek
Villamos heti és napi jegyek költségei
Gyufa /csak hivatalok és elméleti intézetek számára/
Egészségügyi papir /hivatalok és elméleti intézetek/

II.
költségvetési 2 tétel.
ELMÉLETI ÉS. Gr*áXOKLATI OKTATÁS SZÜKSÉGLETEI.
1.

K l i n i k á k .

A klinikák részére megállapított átalányából
kell fedezetet találniok a következe kiadásoknak: Szaklapok,
folyóiratok, könyvek, rajzok, műszerek, tan- és rajzeszközök,
gyüjteraénytárgyak és ezek beszerzési, szállitási és csomagolási költségei, valamint az ezzel járó kisebb kiadások, a leve-"
lezéssel járó postadijak, küldöncdijak, villamoskerékpár költ-"
ségek, folyóiratok és könyvek bekötése, a gyakorlatokhoz és kísérletekhez szükséges anyagok beszerzése, az eszközök és gyüj- "
temények megőrzésére szolgáló szekrények és tokok jókarbantartásával járó kiadások, laboratóriumi szükségletek, táptalajok,
vegyianyagok, szürőpapir, edények, eszközök, fényképészeti cikkek, tudományos felszerelések, kutatási célokat szolgáló műszerek, szemléltető előadásokhoz tartozó készülékek, preparátumok
és egyéb-az oktatással és tudományos munkálkodással kapcsolatos
kiadások•
A klinikai gyógyitó szolgálattal kapcsolatos ki-*
adásokat, valamint az adminisztratív természetű munkák /íkórtör-*
ténet, statisztikák, levelezés:/ lebonyolithatásának irodai szükségleteit a Gazdasági Hivatal viseli, természetesen az állami hivatalokra általában vonatkozó korlátozó rendelkezések /:7000/1925
M.E.sz. rendelet 54 §:/ érvényesek.

2.

I n t é z e t e k .

Az intézetek részére megállapított átalányból kell
fedezetet találniok a következő kiadásoknak: Szaklapok, folyó- *
iratok, könyvek, rajzok, műszerek, tan- és rajzeszközök, gyűjteménytárgyak és ezek beszerzési, szállitási és csomagolási költségei, valamint az ezzel járó kisebb kiadások, hivatali-, irodai
összes szükségletek, irópapir, géppapír, indigó-, csomagolópapír,
tinta stb, fedezése a telefon kivételével, a leveleééaael járó
postadijak, küldöncdijak, villamos- kerékpár költségek, folyóiratok és könyvek bekötése, a gyakorlatokhoz és kísérletekhez szükséges anyagok beszerzése, az eszközök és gyűjtemények megőrzésére
szolgáló szekrények és tokok jókarbantartásával járó kiadások,
laboratóriumi szükségletek, táptalajok, vegyianyagok, szürőpapir,
edények, eszközök, fényképészeti cikkek, tudományos felszerelések,
kutatási célokat szolgáló műszerek, szemléltető előadásokhoz tartozó készülékek, preparátumok és egyéb az oktatással és tudományos munkálkodással kapcsolatos kiadások.

III.
ELMÉLETI ÍS GYAKORLATI OKTATÁS SZŰK5 GLLPEIBQL A DOLOGI JAVADALOMRA KIHASÍTOTT RÉSZ.
költségvetési

20-as tétel,

a/. Klinikai laboratóriumi szükségletek:
Röntgen lámpa
Röntgenfilmek, vegyszerek, fényképészeti cikkek
Röntgenlaboratóriumi kellékek:
ólomkötények
ólomkeztyük
•
védőszemüvegek
Laboratóriumi üvegáruk
Laboratóriumi edények
Vegyi anyagok
Platina, kvarccsészék stb.
Szürőpapir, nyomtatvány
Tárgy és fedőlemez
Táptalajok
költségvetési

21-es tétel.

b/. Kisebb intézeti szükségletekből a dologi javadalomra kihasitott rész: /Orvoskari intézetek u.m. orvosi vegytan, közegé
ségtan, gyógyszertan, kórtan, élettan, bonctan, törvényszék
orvostan/ laboratóriumi szükségletei:
Laboratóriumi műszerek
Laboratóriumi egyéb szükségletek:
vegyszerek
szűrőpapírok
festőanyagok
szénsav
Kisérleti állatok beszerzése
Kisérleti állatok etetése
Az intézetek jégszükséglete
Gyufa

csak orvoskari intézetek részére

Szappan kézmosó, körömkefe "
Egészségügyi papir

"

11

"

11

"

"
w

Törvényszéki Orvostan és Kórbonctani Intézet részére:
papir
gummikeztyü *
bonckötények.

IV.
költségvetési 3 tétel.
BERENDEZÉS JAVÍTÁSA ÉS PÓTLÁSA
Az összes munkabérek:
házi - kezelésbe vagy vállalatba adott javítási munkák munka«,
bére.
műhely, kazánházi munkások bérei
kisegítő napszámosok bérei
kertmegmunkálási napszámbérek
fuvarozásnál alkalmazott napszámosok bérei
A házi kezelésben végzett munkákhoz szükséges anyagok költségei
A műhely által felhasználandó anyagok:
olaj
g^P
szijjak
gépkellékek
butormázolás
kárpitosmunkák szükségletei
műhelyek szerszámszükségletei
festék
enyv
faanyag
szeg, zár, kulcs, pánt stb.
Berendezési tárgyak vállalat utján való javításának költsége:
órajavitás
Kerékpárkarbantartás
Uj berendezési tárgyak
Egyéb nem tudományos szükségletek
Konyhafelszerelési tárgyak:
üvegek
poharak
tányérok
evőeszközök
dézsa
teknő stb. berendezésének költségei.

V.
költségvetési 4 tétel.
RUHANEMÜEK ÉS ÁGiNEMIEK JAVÍTÁSA ÉS PÓTLÁSA.

Ágy, ruha és fehérnemüek házilag végzett javitási költségei
"

"

"

Javitási a n y a g o k

vállalatba adott

"

«

beszerzési költségei

Vászon
Cérna
Alsószál cérna
Molinó
Gomb
Pamut
Varró és géptü
Olló
Gépolaj /'.varrógéphez:/
Ruhajelző tinta
Varrógépek karbantartási költségei
Ágy, ruha és fehérnemű uj_ beszerzésének költsége /:A selejtbe
kerülő ki nem javitható, hasznavehetetlenné vált anyagnak
a szükséghez mérten való rendszeres pótlásakor:/
Ágytoll
Paplan és takaró tisztitása.

VI.
költségvetési 5 tétel,
M O S A T Á S I

K Ö L T S É G E K :

Fehér ruhanemüek /:vér, maró folyadékkal vagy szennyezett:/
ruhák
Mosókonyhai

m o s á s i
ü z e nr i

dija.
anyagok:

benzin, olaj stb.
Mosószerek:
szappanforgáes /:Nurpur:/
ammóniák szóda
mosópor
mosószappan
kékítő
keményítő /:buza, rizs:/
Vasalószén
Filc
Dézsa
Teknő
Gép beszerzés és javitás
Mosóanyagok befuvarozása.

VII.
költségvetési 6 tétel„ -

GYÓGYSZEREK. GYÓGYÁRUK ÉS ÁSVÁNYVIZEK:
Gyógyszerek
Gyógyáruk
Ásványvizek
Konyak
Rum
Tea
Gyógyszertári gyógyszeredényzet
Üvegek
Dugók
Papirfélék költségei
Gyógyszertári laboratóriumi cikkek költségei
Éther
Oxigén
Nitrogén
Hydrogén
Szénsav stb,
A felszerelés pótlása céljából felmerülő költségek.

VIII#
költség otéci 7 tétel.
MÜTÖ-, KÖTSZER Éj BETEGÁPOLÁSI CIKKÜK;
Müt őszerek:
Orvosi műszerek
Orvosi eszközök
Gummi cipő kapcsok
Ápolási cikkek
Kötszerek
Vatta
Gaze
Compresse
Bilroth és mosetig vászcn selymek
Catgut
Plastok
gázmérő
Vízpárna
Jégtömlő
Oxygén

v

Laboratóriumi szerek és eszközök
Film
Mérőhenger
Lombik,7 csövek stb.
IX.
költségvetési 8 tétel.
É L E L M E Z É S
Élelmezési

n y e r s a n y a g o k

:
költségei

költségvetési 9 tétel,
KISEBB KORODAI SZÜKSÉGLETEK /{KLINIKÁKON?/ :
Klinikai tűzjelző állomások dijai
Tűzcsapok öblitési dija
Beteg nyirás és borotválás
Fertőtlenítő anyagok
Lyscformos szappanpor
Légypapir, légyölőszerek
Egészségügyi papír
Kézmosó szappan, fürösztő=manaula szappan
Neutrál szappan
Gyufa
Gyertya
Spárga
Denaturált szesz
Körömkefe
írószer és nyomtatvány papir szükséglet

x

-gal jelzett rés

tezés szerint
Elmebetegek dohány, iron, papir szükségletei
Kézi köpőcsészék
Kísérleti állatok beszerzési és takarmányozási költségei
J égszükségletek
Kápolna cikkek:
mis ebor
gyertya
tömjén stb.

.. •

Apácák szerződése alapján kiszolgáltatandó cikkek:
cipőfűző
írószer
szappan
kendő'
Dajkatej
x
sérülési napló 500 lapos kötve
igazolvány
ambuláns betegnapló
vérvizsgálati betétlap
különféle minta szerinti igazolvány
levélboriték különfélék
levélpapírok
"
nőgyógyászati betétlap
gyógyszerrendelő
recept
"
hosszú
kezelőlap
klinikai betegállomány kimutatás
röntgen jegyzőkönyv
lázlap
kórrajz boritéklap
"
betétlap
műtéti lap
hosszú téritmény
szülési eset bejelentő könyv
levelezőlap
kórtörténet

röntgenvizsgálat
kórbonctan
laboratóriumi lap
hullajegy
rendelőlap
grafikon lázlap
szülészeti fejlap
gyermekágy betétlap
belgyógyopavillon betétlap
11
"
kicsi
járó betegek rendelési napló
betegnapló
csomagoló papir fehér
n
"
barna
iron grafit
w
másoló
11
szines normál
H
nagy
"
irótoll
tollszár
tintatartó üvegből

XI.
költségvetési 10 tétel.
ÉPÜLETEK ÉS KERTEK FENNTARTÁSA ÉS TAKARÍTÁSA :
a/. Épületek és kertek fenntartása
Vállalati rendes évi tatarozási munkálatok költségei:
épületlakatos
asztalos
ács
kárpitos
kőmóves
m u n á k
és
a n y a g o k
festő
mázoló
üveges
szerelő
Tetők karbantartása
Felvonók
"
Épület karbantartási a n y a g o k
és
s z e r e k
költségej
Kert fenntartási
"
«
«
Agyag
Pöld
Virágmagvak
Virágházi anyagok
Ásó, gereblye, lapát, kasza stb.
Fűtési tartozékok és berendezések karbantartásához szükséges
anyagok költségei
Csövek
Tömítőanyagok
Vezeték alkatrészek
Világítási, berendezési hálózat és tartozékainak karbantartásához szükséges anyagok költségei
Vezeték
Kapcsolók
Izzók
Kábelek
Biztosítók
AcaumiLLafor lemezek
Olaj
Kéményseprési dijak
Mérnöki túlóra dijak
b/. Takarítás
Takarítási anyagak..és eszközök költségei
Seprő
Surolókefe
Sidol
Sirax
Dörzsvászon
Paszták
Mosópor
Mosószappan
Sziksó
Ablaktisztitási költségek
Féregirtási
"
Csatornák tisztítási költsége
Csatorna dij
Hólapát
Hótoló
Légypapir /:csak intézetek részére:/
Flyt

XII.
költségvetési 11 tétel.
v i l á g í t á s .

Villanyáram és gáz fogyasztási költségei
Mérőórák használati dijai.
XIII.
költségvetési 12 tétel.
F

Ü

T
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XIV.
költségvetési 13 tétel.
V Í Z F O G Y A S Z T Á S .
Vízfogyasztás költségei
Vízszolgáltatás

n

Vizmérőórák használati dijai
XV.
költségvetési 14 tétel.
j
• •
• »
FUVAROZÁSI ÉS TEMETÉSI KÖLT SLGEK.
Lovak takarmányozási költsége
Nyerges munkák költsége
Kovács
Bognár

"
M

11

»

Fuvarozási anyagok és szerek költ ségei
kocsikenőcs,
gyertya stb.
Patkolás '
Állatorvosi költségek
Szemétfuvarozási költségek
Istálló bérlet Hullák temetési költségei

'

FÜGGELÉK.
Az elméleti és gyakorlati oktatás szükségle-*
teire előirányzott hitel terhére az egyes intézetek, tanszékek. illetve klinikák részére, a mindenkori jóváhagyott felosztás alapján nyernek fedezetet a következő kiadások:
szaklapok
folyóiratok
könyvek
rajzok
műszerek
tan és rajzeszközök
gy ü j t emé ny t ár gy ak,
ezek beszerzési, szállitási és csomagolási költségei, calamint az ezzel járó kisebb kiadások.
Hivatali, irodai összes szükségletek:
irópapir
géppapir
indigó
csomagoló papir
tinta stb,
a telefon kivételével
a levelezéssel járó postadijak
küldönc dijak
villamos költségek
11
kerékpár
folyóiratok és könyvek bekötése
a gyakorlatokhoz és kísérletekhez szükséges anyagok beszerzése
az eszközök és gyűjtemények megőrzésére szolgáló szekrények és tokok jókarbantartásával járó kiadósok
laboratóriumi szükségletek
táptalajok
vegyi anyagok
szürőpapir
edények
eszközök
fényképészeti cikkok
tudományos felszerelések
kutatási célokat szolgáló műszerek
szemléltető előadásokhoz tartozó készülékek
preparátumok
gyűjtemények és egyéb, az oktatással és tudományos munkálkodással kapcsolatos kiadások
Felszerelési átalány terhére ugyancsak a mindenkori jóváhagyott
felosztás alapján fedeztetnek:
a/. Klinikáknál
röntgen felszerelési, illetve
beszerzési költségek
b/. Intézeteknél
tudományos könyvek
folyóiratok
tanszerek
A Kórbonctan, a Törvényszéki Orvostan irodai szükségleteiről a Gazdasági Hivatal részben gondoskodik, amennyiben azok nem az oktatással és tudományos munkálkodással, hanem az ad—
niinistratioval kapcsolatosak, úgymint
boncolási jegyzőkönyvek
leletek
hatósági bejelentések
Összesen évi: 2.000 iv fehér
1.000 iv fogalmi

500 iv géppapir a Gazdasági Hivatal terhére
Ezenkivül külön-külön
50 pár•gummikeztyüj
5-5 db. bonckötény.
A dékánátusok és a Rectori Hivatal, nem lévén dotációjuk, mindn szükségletüket a Gazdasági Hivataltól igénylik. Irodai szükségletek tekintetében, ugy e hivatalokra,mint a Gazdasági Hivatalra nézve, természetesen az állami hivatalokra általában vonatkozó korlátozó rendelkezések érvényesek éspedig a 7000/1925 M.E.sz. rendelet 54 §-a.
54 § / l / Az állami és vármegyei tisztviselők és egyéb alkalmazottak irodai szereket /jtollatj tollszárat,
irónt, itatóspapirt, törlőgummit stb.:/ és különféle irodai felszerelési tárgyakat /:tintatartót,
papirvágó ollót, vonalzót stb.:/ természetben
nem kaphatnak, az ilyen cikkekről tehát saját maguk kötelesek gondoskodni*.»
/ 2 / A fekete és szines tintát, vagy ott, ahol szines
tinta helyett szines irónokat használnak /:pl. a
statisztikai hivatalban:/ a szines irónokat természetben kell kiszolgáltatni. Ezeknek a cikkeknek kiszolgáltatásánál a legnagyobb takarékosságot kell szem előtt tartani.
A k l i n i k á k
irodai szükségletüket a Gazdasági Hivataltól kapják, hogy adminisztratív munkájukat /:kórtörténetek, statisztikák, levelezés:/ lebonyolíthassák.
Általános elvként megállapíttatik, hogy a tudományos és oktatói működéssel kapcsolatos minden kiadás az i n —
t é z e t i
és k l i n i k a i
á t a l á n y o k r a
hárítandó, ellenbon az administratioval és a klinikai g.yógyitó szolgálattal kapcsolatos kiadások a Gazdasági Hivatalt terhelik.

S z e g e d ,

1933. évi március hó 14-én.

Holló Domokos s. k.
Gazdasági Hivatal vezetésével megbizott gondnok.

