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34. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ternek a tudományegyetemekre, a műegye-
temre, a budapesti egyetemi közgazdaság-
tudományi karra és a jogakadémiákra való 
beiratkozás szabályozásáról szóló 1920. évi 
XXV. törvénycikk végrehajtása tárgyában 
1920. évi szeptember hó 27-én 123.033. IV/a. 

szám alatt kelt rendelete. 

(Őp. K. szept. 28. 222. sz.). 
V 

A tudományegyetemekre, műegyetemre, a 
budapesti egyetemi közgazdaságtudományi 
karra és a jogakadémiákra való beiratkozás 
szabályozásáról szóló 1920. évi XXV. törvény-
cikk végrehajtása iránt a törvénycikk 4. §-a 
alapján a következőket rendelem el: 

Kik és hányan iratkozhatnak be? 
1. §. A tudományegyetemekre, a műegye-

temre, a budapesti egyetemi közgazdaságtudo-
mányi karra és a jogakadémiákra az 1920/21-ik 
tanév kezdetétől csak oly egyének iratkozhat-
nak be, kik nemzethűségi s erkölcsi tekintetben 
feltétlenül megbízhatók és csak oly számban,. 
amennyinek alapos kiképzése biztosítható. 

Az egyes karokra (műegyetemen osztá-
lyokra) felvehető hallgatók számát külön ren-
delettel fogom megállapítani. 

Rendkívüli hallgatók csak abban az esetben 

\ 
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vehetők fel, ha a hallgatóknak az előző bekez-
désben foglaltak szerint megállapított létszáma 
rendes hallgatókkal nem telt volna be és csak 
a megállapított létszám keretén belül. 

Ez az intézkedés a jog- és államtudományi 
karokon az államszámviteltanra beiratközókra 
egyelőre nem vonatkozik, a felvétel iránt való 
folyamodásra és az igazolásra vonatkozó alábbi 
rendelkezések azonban a nevezettekre is ki-
terjednek. 

Régi jogon beiratkozok. 
2. §. Az 1. §. rendelkezései az előző tan-

években már beiratkozva volt rendes hallgatók, 
valamint a bölcsészettudományi (bölcsészet-, 
nyelv- és történettudományi és mennyiségtan-
természettudományi), továbbá az orvostudomá-
nyi .karokra középiskolai érettségi bizonyít-
vány birtokában beiratkozva volt rendkívüli 
hallgatók (azaz a nőhallgatók) további beiratko-
zási jogát nem érintik. amennyiben a nemzethű-
ség szempontjából és erkölcsi tekintetben való 
megbízhatóságukat megfelelően igazolták. 

Ez a §. tehát kifejezetten csak a létszám-
korlátozás alól veszi ki a már beiratkozva volt 
hallgatókat, vagyis a szerzett jogukat nem kí-
vánja ugyan érinteni, megköveteli azonban, 
hogy a szerzett jog alapján beiratkozni kívánók 
is igazolják, a nemzethűség szempontjából és 
erkölcsi tekintetben való feltétlen megbízható-
ságukat, amennyiben ez már meg nem történt 
volna. 
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A felvétel formaságai. 
3. §. Az 1920/21. tanév kezdetétől beirat-

kozni csak engedéllyel lehet. Beiratkozási enge-
délyért tehát mindenkinek folyamodni kell. 
Ebben a tekintetben azonban a törvény ismét 
különbséget tesz azok között, akik az 1. §. ren-
delkezései szerint (tehát elsőizben) iratkoznak 
be és azok között, akiknek beiratkozási jogát 
a 2. §.. szabályozza, tehát akik már előzőleg is 
be voltak iratkozva. 

A beiratkozási engedélyt kérő folyamodást 
annak a karnak (műegyetemen osztálynak,) dé-
kánjához kell benyújtani, amely karba (osz-
tályba) a folyamodó beiratkozni kíván. 

I. Az 1. §. rendelkezései alapján beiratko-
zok beiratkozási engedélyeinek megadásánál 
a nemzethűség és az erkölcsi megbízhatóság 
követelményei mellett egyfelől a felvételt ké-
rők szellemi képességeire, másfelől arra is figye-
lemmel kell lenni, hogy az ország területén lakó 

• egyes népfajokhoz és nemzetiségekhez tartozó 
'ifjak arányszáma a hallgatóik közt lehetőleg el-
érje az illető népfaj vagy nemzetiség országos 
arányszámát, de legalább kitegye annak kilenc-
tizedrészét. 

Jegyzet. A tudományegyetemre, ,a műegyetemre, a 
budapesti egyetem, közgazdaságtudományi karra és a 
jog akadémiákra való beiratkozás szabályozásáról szóló 
1920. évi XXV. t.-c. végrehajtása tban kiadott 1920. évi 
123.033/b. sz. rendelet 3. §-a I. pontjában foglaltaknak 
értelmezése céljából közlöm, hogy az a rendelkezési, amely 
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szerint a beiratkozásnál arra is figyelemmel ikell lenni, 
hogy az ország területén lakó egyes népfajakhoz és nem-
zetiségekhez tartozó ifjak arányszáma a hallgatók között 
lehetőleg elérje az illető .népfaj vagy nemzetiség országos 
arányszámát, de legalább kitegye annak kilenctizedrészét, 
a jövő 1921—22. és a következő tanévekben azoikra is 
alkalmazandó, akik a ifolyó 1920—21. tanévben külföldi 
egyetemeken kezdték meg tanulmányaikat és a jövő vagy 
későbbi tanévek folyamán hazai főiskoláin óhajtják tanul-
mányaikat folytatni. (91.^87/11921. IV. o. sz. vik. onin. r.) 

A nemzethűség szempontjából és erkölcsi 
tekintetben való feltétlen megbízhatóságnak el-
bírálása céljából minden folyamodónak a követ-
kező eredeti okmányokat kell folyamodásához 
csatolnia: 

1. Születési anyakönyvi kivonatot. 
2. Középiskolai érettségi bizonyítványt. A 

beiratkozáshoz szükséges elméleti előképzett-
ség szempontjából az eddigi szabályok marad-
nak hatályban. 

3. Erkölcsi bizonyítványt folyamodónak • 
eddigi magatartásáról, különösen a nemzethü-
ség szempontjából. Ezt a bizonyítványt váro-
sokban a rendőrkapitánytól, nagy- és kisközsé-
gekben a községi elöljáróságtól kell kérni. 

4. Közhatósági bizonyítványt a szülők fog-
lalkozásáról, vagyoni helyzetéről s arról, mióia 
laknak jelenlegi lakóhelyükön, azelőtt hol lak-
tak és régebbi lakóhelyükön mivel foglalkoztak. 

5. Annak a középiskolának, amelyen a VIII. 
osztályt végezte, igazgatója által kiállított bi- ' 
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zonyítványt eddigi magatartásáról és arról, 
alkalmas-e főiskolára való felvételre. 

Kivételnek van helye a nemzeti hadsereg 
tényleges állományú tisztjeire nézve, akik a 
m. kir. honvédelmi miniszter írásbeli engedé-
lyével kérnek beiratkozási engedélyt s akik 
csak az 1. és 2. alatt megemlített okmányokat 
tartoznak bemutatni. Mivel a folyó évi augusz-
tus hó 6-án 78.020. szám alatt kelt rendeletem-
mel az 1920/21. tanévre vonatkozólag már intéz-
kedtem, ezt a most idézett rendeletemet az 
alábbi intézkedések nem módosítják; a nemzeti 
hadsereg tisztjeire vonatkozólag imént elrendel-
tek azonban már az 1920/21. tanévben is alkal-
mazandók. 

A beiratkozási engedélyeket kérő folyamo-
dásokat az 1921/22. tanév kezdetétől augusztus 
hó 1. és 31. között kell az illetékes kar (osztály) 
dékánjához benyújtani. 

Beiratkozási engedélyért a II. félév kezde-
tén is lehet folyamodni, de csak abban az eset-
ben, ha a létszám még nem telt volna be. 

Jegyzet. E szakasz értelmezésében elesik az a fel-
fogás, hogy minden félév elején tulajdoniképpen tanév is 
kezdődvén, az egyes nemzetiségeket újabb, az egész fel-
vehető létszám után számított %-ok illetik meg a kon-
tingensből. 

A karok teendői. 
A beérkezett kérvényeket a kar (osztály) 

dékánja egy — a kar előző tanévi utolsó rendes 
ülésén a kar kebeléből választott — háromtagú 
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bizottsághoz teszi át, amely javaslatát legké-
sőbb szeptember 6-ig a kar elé terjeszti. A be-
iratkozási engedélyek meg vagy meg nem adása 
felett a kar (műegyetemen a tanács) teljes ülése 
legkésőbb szeptember 8-áig erre a célra össze-
hívott kari ülésen — a fentebbiekben megálla-
pított rendelkezések figyelembevételével — 
minden jogorvoslat kizárásával véglegesen 
határoz. 

A II. félévre szőlő folyamodások december 
15. és 31. között adandók be. A kari (osztályi) 
bizottság ezeket a folyamodásokat január 5. és 
8. közt bírálja el, a kar (műegyetemen a tainács) 
pedig legkésőbb január 11-ig határoz. 

A kar (osztály) dékánja a karnak (műegye-
temen a tanácsnak) a beiratkozási kérések tár-
gyában hozott határozatát az érdekeltekkel oly 
módon közli, hogy a beiratkozási engedélyt 
nyerteknek és kérésükkel elutasítottaknak kü-
lön-külön összeállított névsorát a kar (osztály) 
hirdető tábláján kifüggeszteti, valamint azoknak 
kérvényére, akik a beiratkozási engedélyt meg-
kapták, ezt az engedélyt rávezetteti és a kelet-
tel ellátott záradékot aláírja. Hasonlóképen 
külön záradékkal kell ellátni annak a folyamo-
dónak a kérvényét is, aki csak azért nem volt 
felvehető, mert a létszám már betelt. Végül 
annak is, aki fel nem vétetett, kérvényére meg-
felelő záradék vezetendő rá. 

Jegyzet. Tekintettel arra, ihogy egyetemünkre az 
ország minden részéből s különösen elszakított területek-
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ről is jelentikezne'k új 'hallgatók, szokásban van a folyamo-
dóiknak írásban való külön értesítése is. 

Beiratkozás. 
A beiratkozási engedélyt nyertek az enge-

délyezési záradék keltétől számított nyolc 
napon belül a beiktatást és beiratkozást elvé-
gezni tartoznak. Cím (t. i. a Tanács) gondoskodik 
arról, hogy ezt a határidőt be is tarthassák. Utó-
lagos beiratkozásnak a megállapított létszám 
keretén belül csak azokra nézve lehet helye, akik 
valemelyik más főiskolán azért nem voltak fel-
vehetők, mert ott a létszám betelt. Ezt a körül-
ményt azonban az 'illető főiskolához beadott és 
fentebb említett záradékkal ellátott eredeti kér-
vénnyel vagy az illetékes dékán bizonyítványá-
val tartoznak igazolná. 

A fentebbiek szerint megadott beiratkozási 
engedély ugyanannak az egyetemnek ugyan-
azon a karán a hallgatónak egész tanulmányi 
idejére érvényes. Ha azonban a hallgató tanul-
mányait tcbb miintkéti félévre — a katonai szol-
gálatra történt behívása esetét kivéve — félbe-
szakítja, beiratkozási engedélye megszűntnek 
tekintendő. 

A karok eljárásának módozatai régi 
jogon beiratkozóknál és szigorlóknál. 

II. A törvény 2. §-a alapján beiratkozni kí-
vánókra, amennyiben a jelen II. pont eltérő in-
tézkedéseket nem tartalmaz, az I. pontban fog-
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la.lt intézkedések alkalmazandók.. Nevezetesen 
a törvény 2. §-a alapján beiratkozni kívánók 
eziránt benyújtandó kérvényeikhez szintén az 
I. pontban 1—4. alatt felsorolt okmányokat tar-
toznak csatolni, ezenfelül ajánlatos, hogy. a férfi-
hallgatók katonai szolgálatuk igazolására vo-
natkozó okmányokat is csatoljanak, de ez nem 
kötelező. 

Ezeknek a hallgatóknak beiratkozási kér-
vényei elbírálására a kar (osztály) ugyancsak 
háromtagú bizottságot küld ki. A bizottság ja-
vaslatát az I. pontban említett kari ülés elé ter-
jeszti, amely a beiratkozási engedély meg-
vagy meg nem adása felett minden jogorvoslat 
kizárásával végérvényesen dönt. A kari hatá-
rozat az érdekeltekkel az I. pontban említett 
módon közlendő. 

Jegyzet. Az I. és II. alatt foglaltak értelmében mű-
ködő bizottság egyetemünkön azonos. • 

A beiratkozásra megadott engedély az I. 
pont utolsó bekezdésében mondottak szerint a 
hallgatónak egész tanulmányi idejére érvényes. 
Ilyen, az egész tanulmányi időre érvényes be-
iratkozási engedélynek kell tekinteni azt a 
tényt is, ha a hallgató az 1919/1920. tanévre, 
illetőleg tanévet pótló tanfolyamra (esetleg 
annak egyik felére) beiratkozva volt. 

Ugyanezen intézkedések alkalmazandók 
akkor is, ha végzett hallgató szigorlatra vagy 
államvizsgára bocsátását kéri. Hasonlóképen 
valamennyi szigorlatra (államvizsgára) bocsátás 
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szempontjából igazoltnak tekintendő az, akit 
akár beiratkozása, akár szigorlatra jelentkezése 
alkalmával egyízben már igazoltak. 

A végbizonyítvány elnyerése előtt teendő 
vizsgálatokra bocsátás szempontjából a beirat-
kozási engedély tekintendő igazolásnak. 

Elcsatolt területről jelentkezők. 
III. A megszállott területről jövő folyamo- . 

dók kérvényeinek elbírálásánál a kar (osztály) 
kivételesen, ha az eset gondos mérlegelése után 
folyamodó nemzethűsége szempontiából aggá-
lyai nincsenek, az I. pontban felsorolt egyik-
másik okirat hiányától eltekinthet. 

Vidéki egyetemek hallgatóságának 
kiválasztása. 

Kívánatos, hogy a vidéki egyetemek szék-
helyükhöz közelebb eső területeken lakó (vala-
mint a« száműzött egyetemek jogszerinti szék-
helyükhöz közelebb fekvő megszállott terüle-
tekről) jövő hallgatókat a beiratkozási engedé-
lyek megadásánál a lehetőséghez képest előny-
ben részesítsék. 

Jegyzet. A rendelet melléklete a magyarok %-át 
79-4, a németekét 9-4, a tótokét 2-1, a románokét 0-6, a 
ruthénefcét 0-0, a horvátokét 0*1, ai szeribeikét 0*3, az 
egyéb nemzetiségüekét l-l, a zsidókét 6-0 %-ban jelöli 
meg. 


