
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 

HIRDETMÉNY. 

I. 

A m. kir. bányamérnöki és erdőanérnöki főikolán, Sop
ronban a fölvétel és beiratkozás az 1925/1926. tanév téli félévére 
1925. évi szeptember hó elején lesz. 

A főiskola első évfolyamára, vagyis először beiratkozni 
szándékozóknak 1925. évi augusztus hó 10-ig a főiskola taná
csánál írásban kell kérniök felvételüket. 

A 20.000 koronás okmánybélyeggel ellátott kérvényhez 
csatolandók: 

a) születési anyakönyvi kivonat; 
b) gimnáziumi vagy reáliskolai érettségi bizonyítvány; 
c) orvosi bizonyítvány jó látó-, halló- és beszélőképessé

géről és egészséges szervezetről; 
d) hatósági bizonyítvány a szülők foglalkozásáról (állá

sáról) és vagyoni helyzetéről; 
e) azok, akik nem a felvétel évében tettek érettségi vizs

gálatot, hatósági bizonyítvánnyal tartoznak igazolni, hogy az 
érettségi vizsgálat óta eltelt idő alatt mivel foglalkoztak 8 
erkölcsi tekintetben feddhetetlen életmódot folytattak-e? 

A kérvényben világosan megemlítendő, hogy folyamodó 
mely osztálytra kéri felvételét (bánya-, fémkohó-, vaskohó- és 
erdőmérnöki osztály). 

Folyamodók a felvételről idejében értesíttetnek. 
A végleges felvétel (beiktatás) szeptember hó elején sze

mélyes jelentkezés és megfelelő igazolás mellett történik. 
A jelenleg érvényben álló félévi tandíj 60 aranykorona, 

vagyontalan közalkalmazottak, özvegyek és menekültek gyer
mekei félévenkint 10 aranykorona tandíjat fizetnek. 

Egész vagy fél tandíjmentességben csak az az igazolt 
szegény folyamodó részesülhet, aki jelesen vagy jól érettnek 
találtatott. 

Azonkívül még beiktatási-, beiratási-, könyvtári-, több
féle laboratóriumi stb. díj fizetendő. 



Az internátusba való felvételt szintén augusztus 10-ig a 
főiskola tanácsától külön beadványban kell kérni s a folya
modványhoz, kérvényükhöz csatolniuk kell: 

a) leckekönyvet, illetőleg az első éves íolyasmodóknak az 
érettségi bizonyítványok másolatát, 

b) szegénységi vagy vagyontalansági bizonyítványt és 
c) a rektori irodában átvehető „Kérdőívet" kitöltve. 
Minden felvett hallgatónak a szemeszter megkezdésekor 

rajzeszközökkel kell ellátva lennie. 
A határidőn tüll, vagyis augusztus hó 10~ike után beér

kező vagy kellően fel nem szerelt kérvények nem vétetnek figye
lembe. 

Sopronban, 1925. évi május hó 29-én. 
A főiskola ezidőszerinti rektora: 

Tettamanti 

II. , s 

A m. klr. pénzügyminisztériuim 1925. évi április hó 21-én 
5.568. szám alatt a m. .kir. földmívelésügyi miniszter úrral egyet
értői eg elrendelte, hogy a m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki 
főiskola mindazon hallgatói, akik a főiskolán kötelezőleg elő
írt 8 félévet a régi államvizsgái rendszer szerint lehallgatták, 
de vizsgahátralékaik miatt oklevelet még neon szereztek, az 
államvizsga alapján oklevelet bezárólag csak 1927. tavaszáig 
szerezhetnek, ezen határidőn túl ezek a hallgatók is oklevelü
ket csak az érvényben álló szigorlati rendszer (T. és II. szi
gorlat tal) alapján szerezhetik meg. 

Sopron, 1925. évi május hó 12-én. 
A főiskola ezidőszerinti rektora: 

Tettamanti 


