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33. 1920. XXV. törvénycikk a tudományegyete-
mekre, a műegyetemre, a budapesti egyetemi 
közgazdaságtudományi karra és a jogakadé-
miákra való beiratkozás szabályozásáról.1) 

(Kihirdettetett az Országos Törvénytárnak 1920. évi szep-
tember hó 26-án kiadott 17. számában.) 

1. §.2) A tudományegyetemekre, a műegye-
temekre, a budapesti egyetemi közgazdaság-
tudományi karra és a jogakadémiákra az 1920— 
21-ik tanév kezdetétől csak oly egyének irat-
kozhatnak be, kik nemzethűségi s erkölcsi te-
kintetbein feltétlenül megbízhatók iós csak oly 
számban, amennyinek alapos kiképzése biztosít-
ható. 

Az egyes karokra (szakosztályokra) fel-
vehető hallgatók számát az illetékes kar (a mű-
egyetemen a tanács) javaslata alapján a vallás-
és közoktatásügyi miniszter állapítja meg. 

Jegyzet. Lásd erre vonatkozólag a gyűjtemény 200— 
206. 1. 

0 A törvényjavaslatot a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter 1920. júl. 22. nyújtotta be 89. sz. a. — A nemzet-
gyűlés pénzügyi és közoktatásügyi bizottságainak jelen-
tése: 1920. aug. 9. 119. sz. a. Nemzetgyűlési tárgyalás: 
1920. szept. 2. 3. 16. 17. 18. 20. 21-én 96, 97, 103, 104, 105, 
106, 107. ülésben; harmadszori olvasás: 1920. szept. 22. 
a 108. ülésben. 

2) V. Ö, 3. §. 
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Rendkívüli hallgatók csak abban az. esetben 
vehetők fel, ha a hallgatóknak az előző bekez-
désben foglaltak szerint megállapított létszáma 
rendes hallgatókkal nem telt volna be és csak 
a megállapított létszám-kereten belül. 

Ez az intézkedés a jog- és államtudományi 
karokon (jogakadémiákon) az államszámvitel-
tanra beiratkozókra nem vonatkozik, a vallás-
és közoktatásügyi miniszter azonban az illeté-
kes karok meghallgatása után a pénzügyminisz-
terrel egyetértőleg ezeknek a rendkívüli hall-
gatóknak a létszámát is megállapíthatja. 

2. §.1) Áz 1. §. rendelkezései az előző tan-
években már beiratkozva volt rendes hallgatók, 
valamint a bölcsészettudományi (bölcsészet-, 
nyelv- és történettudományi és mennyiségtan-
természettudományi), továbbá az orvostudo-
mányi karokra középiskolai érettségi bizonyít-
vány birtokában beiratkozva volt rendkívüli 
hallgatók további beiratkozási jogát nem érin-
tik, amennyiben nemzethűségi és erkölcsi tekin-
tetben feltétlenül megbízhatók. 

3. §. Az 1. §. intézkedései szerint beirat-
kozónak az illetékes karhoz (műegyetemen a 
tanácshoz) benyújtott folyamodással kell a be-
iratkozásra engedélyt kérnie. 

A beiratkozási engedélynek az-1. §. rendel-
kezései szerint megállapított létszám-kereten 
belül való megadása, vagy megtagadása felett 

V. ö. 3. §. 
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az illetékes kar tanúrainak (műegyetemen a ta-
nácsnak) teljes ülése végérvényesen határoz. 

Az engedély megadásánál a nemzethűség 
és az erkölcsi megbízhatóság követelményei 
mellett egyfelől a felvételt kérők szellemi ké-
pességeire, másfelől arra is figyelemmel kell 
lenni, hogy az ország területén lakó egyes nép-
fajokhoz és nemzetiségekhez tartozó ifjak 
arányszáma a hallgatók közt lehetőleg elérje 
az illető népfaj vagy nemzetiség országos 
arányszámát, de legalább kitegye annak kilenc-
tizedrészét. 

Hasonlóképpen csak az illetékes kar (mű-
egyetemen a tanács) teljes ülésén megadott 
engedéllyel iratkozhatnak be a 2. §. alapján be-
iratkozni kívánók is. Ezeknek beiratkozására 
vonatkozó szabályokat a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter rendeletileg állapítja meg. 

4. §. Ezt a törvényt, amely kihirdetése nap-
ján lép hatályba, a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter hajtja végre. 


