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tárgy : írásbeli választ igénylő kérdés

Tisztelt Házelnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, az Országgyűlésről szóló 2012 . évi
XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 10/2014 .
(II . 24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdése alapján „Mi a kormány valódi szándéka a
CEU magyarországi működésével kapcsolatban?” címmel írásbeli választ igényl ő kérdést
kívánok benyújtani Szijjártó Péterhez a Külgazdasági és Külügyminisztériumot vezet ő
miniszterhez .

Tisztelt Miniszter Úr !

Enyedi Zsolt a CEU rektor-helyettesének nyilatkozata, valamint az egyetem közlemény e
alapján 2018 . április 13-án magyar küldöttség látogatta meg a CEU amerikai oktatás i
helyszínét a New York állambeli Bard College-ban, és megbeszéléseket tartott a CE U
vezetőségével . A megbeszéléseken New York Állam Oktatási Hivatalának képviselő i is részt
vettek, de jelen volt a magyar fél részér ől Altusz Kristóf külügyi helyettes államtitkár é s
Kumin Ferenc New York-i főkonzul is valamint Palkovics László, akkor még az EMMI
felsőoktatásért felelős államtitkára .

Tisztelt Miniszter Úr !

A fentiekre tekintettel az alábbi kérdésekre várom válaszát :

Altusz Kristóf, külügyi helyettes államtitkár hivatalos beszámolójában mikén t
értékelte a CEU amerikai oktatási helyszínén, a New York állambeli Bard College-ban
tartott megbeszéléséket? A New York állambeli Oktatási Hivatal képvisel ő ivel
valamint a CEU vezetőségével milyen további lépésekr ő l döntöttek?

Mi az oka, annak, hogy a magyar kormány még mindig nem írta alá, azt a 201 7
szeptemberében New York állammal közösen véglegesített megállapodás-tervezetet ,
amely alapján a CEU Budapesten folytathatná tevékenységét? Mikorra tervezik enne k
az okiratnak a véglegesítését, aláírását?



A Külügyminisztérium milyen további lépéseket, illetve milyen közvetít ő szerepet
kíván képviselni ebben az ügyben ?

Tisztelettel várom Miniszter Úr válaszát !

Budapest, 2018 . május „P?, .

Tisztelettel :

dr zabó Szabolcs
zággyűlési képviselő
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