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Az Ön által feltett „Igaza van-e Áden János abban, hogy a CEU egy amerikai egyetemmel
kötött együttműködési szerződéssel is teljesítheti a törvénymódosítás második paragrafus a
elsó' bekezdésének b) pontjában szereplőfeltételt?” című írásbeli kérdésére — Balog Zoltán
miniszter úr megbízásából — az alábbi választ adom .

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011 . évi CCIV. törvény (a továbbiakban : Nftv.) szabályozza

Magyarországon a felsőoktatási tevékenység folytatásának feltételeit. Az Nftv. határozza

meg, hogy melyik magyar fels őoktatási intézmény rendelkezik állami elismeréssel, vagyi s

azt, hogy mely magyar intézményi kör folytathat fels őoktatási tevékenységet, e fels őoktatás i
intézmények milyen módon végezhetnek külföldön felsőoktatási tevékenységet, és a magya r

felsőoktatási intézmények mely feltételek mellett működhetnek együtt Magyarországon

külföldi felsőoktatási intézményekkel . A szabályozás kitér arra is, hogy külföldi felsőoktatási
intézmény Magyarországon hogyan folytathat képzési tevékenységet, ez azonban kizárólag a

magyarországi tevékenységet érintő szabályozás, nem terjed ki a külföldi felsőoktatási

intézmény valamennyi tevékenységére, nem öleli fel annak a származási, vagy akár harmadi k

országban folytatott tevékenységét sem. Az Nftv. külföldi felsőoktatási intézményekre

vonatkozó rendelkezései okkal önkorlátozóak, hiszen a külföldön külföldi fels őoktatási

intézmény által folytatott tevékenység szabályozása a származási, illetve a tevékenysé g

szerinti ország joghatósága alá tartozik, általában véve nem tartalmaz „magyar” elemet . Az

Nftv. 76. § (1) bekezdés b) pontja, így a külföldön külföldi fels őoktatási intézmény által a
székhelye szerinti országban folytatott képzési tevékenység megítélése, léte, jogszerűsége,

formája szempontjából annak van jelent ősége, hogy a származási ország fels őoktatási

képzésre vonatkozó bels ő szabályozásával összhangban, az irányadó jogi szabályozásna k

megfelelően ténylegesen végezze a külföldi felsőoktatási képzési tevékenységet, amelyne k

vizsgálata során az erre jogosult magyarországi központi hivatal, az Oktatási Hivatal szabad

bizonyítást folytat le . Ennek eszköze, többek között, lehet a külföldi társhatóság nyilatkozat a

is. A kérdéses bizonyítási eszközök jelenleg nem állnak rendelkezésre, azok beszerzésére a z
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Nftv . 115 . § (7) bekezdés alapján 2018 . január 1-jéig van lehet ősége a működési engedélyre a

továbbiakban is igényt tartó külföldi felsőoktatási intézménynek .

A CEU lobbistájaként Önnek is el kell fogadnia, hogy a jogszabályokat mindenkinek be kel l

tartania, azok minden egyetemre egyenl ően vonatkoznak, így az Nftv. 76. (1) bekezdés b)

pontjának rendelkezése is, mely szerint működési engedélyt a „székhelye szerinti országban

működő , és ott ténylegesen fels őoktatási képzést folytató” egyetem kaphat .

A köztársasági elnök úrtól vett idézetből is jól látható, hogy a helyzet megfelelő intézmény i
szándék esetén adminisztratív úton megoldható, annák politikai síkra terelése csa k

aktuálpolitikai ellenzéki célokat szolgál .

Budapest, 2017 . június 22 .
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