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(Az ülés kezdetének időpontja: 17 óra 34 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszöntöm képviselőtársaimat. Tisztelettel köszöntöm államtitkár urat és helyettes 
államtitkár urat. Az ülést megnyitom. 

Előzetesen tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy - ami kivételes eljárásban 
mindig elő szokott fordulni - írásban egy képviselői módosító indítvány egy kicsit 
később fog érkezni, Szabó Szabolcs képviselő úr indítványát folyamatosan osztják a 
kollégáim. (Jelzésre:) De már meg is van, úgyhogy akkor az ülést megnyitom. 

A helyettesítési rend a következő: Kucsák László képviselő úr Horváth Lászlót, 
jómagam dr. Hende Csabát, dr. Mátrai Márta dr. Selmeczi Gabriellát, B. Nagy László 
L. Simon Lászlót, dr. Répássy Róbert Szűcs Lajost, Vécsey László Hadházy Sándort, 
Bóna Zoltán dr. Mengyi Rolandot, Dunai Mónika Nyitrai Zsoltot, dr. Salacz László 
pedig Vas Imre képviselő urat helyettesíti. Megállapítom, hogy a bizottság a 
helyettesítésekkel együtt határozatképes. 

A napirend elfogadásáról kell döntenünk; értelemszerűen egy támogatható 
javaslat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság 21 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül… (Dr. Pesti 
Imre jelzi, hogy nem működik a szavazógépe.) 22 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 
tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadtuk. 

Elnöki bejelentés 

Mielőtt a napirend tárgyalására sort kerítenénk, egy bejelentést kell tennem a 
tisztelt bizottságnak. 

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a múlt heti ülésünkön, 2017. október 12-én a 
belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/17458. 
számú törvényjavaslathoz elfogadott összegző módosító javaslat - adminisztrációs hiba 
folytán - helytelenül jelölte meg a képviselők kétharmadának szavazatát igénylő 
módosítópontok körét. Azok az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján helyesen a 
következők: 11-14., 30. pont 7-8. sora. A holnapi plenáris ülésen történő szavazásra 
értelemszerűen ennek megfelelően kerül sor. 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a nemzeti 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 
2017. évi XXV. törvény módosításáról szóló T/17819. számú 
törvényjavaslat   
(Részletes vita)  

Rátérünk a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény módosításáról szóló vitára. 
Köszöntöm dr. Völner Pál államtitkár urat, és átadom a szót.  

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a szót, 
elnök úr. A felsőoktatási törvény módosításáról szóló törvényt elfogadta az 
Országgyűlés, eszerint különböző kritériumok mentén működhetnek a jövőben a 
külföldi anyaegyetemmel rendelkező intézmények. Látható az is, hogy teljesíthető 
feltételeket szabott meg a kormányzat, hiszen Maryland állammal és a McDaniel 
College-dzsal sikerült tető alá hoznunk, hogy tudják folytatni változatlan formában az 
itteni tevékenységüket.  
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Ugyanakkor látható az is, hogy a CEU-val kapcsolatban nem értünk a 
tárgyalások végére. Ez részben annak is tulajdonítható, hogy az elejétől kezdve azt 
nyilatkozták, hogy a kormány vonja vissza ezt a törvényjavaslatot, tehát nem álltak neki 
időben, hogy a törvényi feltételeket teljesítsék. Ennek ellenére a Velencei Bizottság 
ajánlását is figyelembe véve a kormány úgy látta, hogy egy egyéves határidő-
hosszabbítást biztosít ezeknek az intézményeknek, s azt követően már senki sem 
mondhatja, hogy nem állt elegendő idő rendelkezésére, hogy ezeket a feltételeket 
teljesítse. Lényegében erről szól a módosítási javaslatunk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Megnyitom a vitát. Képviselői 

hozzászólások következnek. (Jelzésre:) Szilágyi György képviselő úr! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Nekem rögtön egy kérdésem lenne államtitkár 

úrhoz. Tehát, ha jól értem, akkor önök hoztak egy törvényt, amire azt mondták, hogy 
ez nem a CEU-ról szól, hanem mindenki másról, most pedig ezt a törvényt kívánják 
megváltoztatni a CEU érdekében, mert ha jól értettem, ha jól értettem, akkor most 
államtitkár úr éppen ezt mondta, hogy most azért kívánnak törvényt módosítani, hogy 
a CEU tudja ezeket a kötelezettségeket végrehajtani. Csak azért kérdezem, hogy jól 
értem-e - majd erre kérek választ -, hogy most ezt a törvénymódosítást kimondottan a 
CEU érdekében hozzák. Ebből is látszik, hogy önök már akkor, amikor ezt a 
törvénymódosítást meghozták, belehúzták magukat egy olyan helyzetbe, amiből most 
próbálnak valamilyen szinten menekülni, és erre azt kérik, hogy mindenki támogassa 
az önök hibás döntéseit. Illetve még azt szeretném megkérdezni majd az államtitkár 
úrtól, mert gondolom, erről is majd valamilyen szinten nyilatkozni kellene, hogy a 
módosító javaslatokkal kapcsolatban mi a véleményük, hiszen itt azért van egy olyan 
módosító javaslat is ehhez a módosításhoz, ami, úgy gondolom, kormányokon 
átívelően hosszú időszakra szóló törvénymódosítási javaslat, úgyhogy kérném majd az 
államtitkár urat, hogy erről is nyilatkozzon. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Érdemi hozzászólást szeretnék tenni. Nem jól érti, 

képviselő úr: az ellenzék vádolt bennünket azzal, hogy a CEU-ról hoztunk törvényt, és 
mi szeretnénk az ellenzéknek a vádjait is elkerülni. És miután kiderült az, hogy 
egyébként egy év alatt is meg lehet tenni ezt, meg lehet kötni ezt a megállapodást, csak 
emlékeztetném a képviselőtársaimat arra, hogy az előző ülésen fogadott el a parlament 
pontosan egy hasonló amerikai egyetemmel egyébként bőven időben megtörtént 
megállapodást, tehát meg lehet ezt tenni, de a CEU valamilyen oknál fogva nem akarta 
ezt egészen eddig megtenni.  

Elegünk van abból, hogy az ellenzék állandóan alaptalanul vádol bennünket, 
éppen ezért hoztunk egy olyan javaslatot, hogy egy évvel meghosszabbítjuk ezt a 
határidőt, annál is inkább, mert ha emlékszik, képviselő úr, a Velencei Bizottság 
hosszasan vizsgálta ezt a törvényjavaslatot. Megállapította, hogy ez a törvényjavaslat 
egyébként helyes, tett hozzá néhány bíráló megjegyzést, ezek közül a bírálatok közül 
egy volt az, amelyik arról szólt, hogy rövidnek találja a felkészülési időt.  

Tehát ha úgy tetszik, tisztelt képviselő úr, akkor a kormány elfogadta a Velencei 
Bizottság egyik kritikai észrevételét, és bőven elegendő felkészülési időt biztosít, ezért 
szól ez a javaslat arról, hogy egy évvel meghosszabbítjuk a törvény hatálybalépését. 
(Jelzésre:) Bárándy képviselő úr! 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 

szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Nem az ellenzék állítja, hanem tényként kijelenthető, 
hogy ez a törvény a CEU-ról szól. Az, hogy önök próbálják ezt másként beállítani, mit 
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sem változtat ezen. Fel sem merül sem a társadalomban, sem máshol, sem a 
felsőoktatásban dolgozók körében, hogy ez bárki másról is szólhat.  

A CEU érdekében hozták meg ezt a törvényt, hogy ezt az egyetemet el tudják 
lehetetleníteni, mert ez még nem állt be a sorba önök szerint, úgy tűnik. Ez a módosítás 
pedig, azt gondolom, köze kettő nincs ahhoz, hogy a kormánynak jó szándéka lenne. 
Arról van szó, hogy egyrészt - csak egy picit az előzményeket is tekintve - önök nem 
akarnak megállapodni, államtitkár úr. A CEU-nak számos vezetője nyilatkozta, én is 
beszéltem, volt, amelyikkel személyesen, na nem azért, mert rendkívül szoros kapcsolat 
lenne velük (Közbeszólások.), hanem a tévéstúdióban összefutottunk egymással, 
mielőtt még erre a félmondatra valaki rá akarna repülni; szóval a lényeg az, hogy 
elmondták, hogy önök nem akarnak találkozni - de a nyilvánosság előtt is vállalták ezt 
a véleményt. Többször keresték önöket, és önök nem voltak hajlandók leülni velük 
beszélgetni és tárgyalni. És hogy, hogy nem, most, amikor gyakorlatilag a határidőből 
majdnem kifutnak, mert a kormánynak érdemi választ kellene adni az Európai 
Bizottságnak, különben a kötelezettségszegési eljárás megy a Bíróságra, akkor hoznak 
egy ilyen törvényjavaslatot, ami meghosszabbítja egy évvel a határidőt. 

Szó nincs arról, államtitkár úr, hogy önök meg akarnak állapodni. Arról van szó, 
hogy ezt a fajta bizonytalan helyzetet kívánják még egy éven keresztül fenntartani, és 
nem akarnak szembenézni az Európai Bíróság döntésével, ami egyébként oly sokszor 
elmarasztalta önöket. Ez ennek a törvénynek a valódi oka.  

Mindenki tudta, államtitkár úr, ne haragudjon, csak idézze vissza a parlamenti 
vitát, hogy akkor mondta mindenki, önökön kívül természetesen, hogy ez a felkészülési 
idő nem lesz elég, lehetetlen ennyi idő alatt azokat a feltételeket teljesíteni, amelyeket 
a kormány felállított. Cáfoljon, ha rosszul emlékszem, államtitkár úr, de akkor keressük 
vissza majd a jegyzőkönyveket! Nemcsak a szakmában mondták ezt, hanem minden 
parlamenti párt képviselője, önökön kívül, elmondta azt, hogy ennyi idő alatt ez 
lehetetlenség. És milyen nagy csoda! Most bebizonyosodott, hogy tényleg az. Önök 
most egy évvel el kívánják halasztani, de ennek semmi értelme nem lesz, államtitkár 
úr, akkor, ha önök nem kívánnak megállapodni. Vagy egyszerűen arról van szó, hogy a 
választások utánra kívánják tolni ezt a kényes témát? Vagy nem szeretnének még egy 
pofont kapni az Európai Bíróságtól, amely ezért, amit önök csináltak itt a CEU-val, 
elmarasztalja önöket? Mert szerintem ez a javaslat az égegyadta világon semmi másról 
nem szól, csak erről.  

Szó nincs arról, hogy az Európai Bizottság vagy a Velencei Bizottság döntéseinek 
szeretnének eleget tenni. Azt úgy magyarázzák félre, ahogy most egyébként az ülést 
vezető elnök úr tette. A kritikák lényegesen komolyabbak voltak; nem önmagukban 
arról szóltak, hogy nincs elég felkészülési idő. Önök pedig úgy próbálják ezt beállítani, 
mintha ezzel semmi más probléma nem lett volna. Hát dehogynem! És ezt az eljárást 
szeretnék most önök azzal megúszni, hogy egyébként kiterjesztik a határidőt - erről szól 
a javaslat. Legalább egyszer hangozzák el itt, meg egyszer majd a holnapi vitában, ha 
már ezt ilyen kivételes eljárás keretében tárgyaljuk, mint egyébként az összes, önöknek 
kínos javaslatot. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Répássy képviselő úr! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Bizottság! Én 

annak érdekében, hogy az ellenzékkel a párbeszédet folytatni tudjuk, szeretném 
megkérdezni Szilágyi képviselő urat, de meghallgatva Bárándy Gergelyt tőle is 
szeretném megkérdezni, hogy akkor most támogatják-e a javaslatot vagy nem 
támogatják. (Dr. Bárándy Gergely: Nem!) Jó, mert azt mondta, hogy ők megmondták 
előre, hogy kevés a felkészülési idő - ezt mondta. Most meg akarjuk hosszabbítani a 
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felkészülési időt - akkor mi változott az önök álláspontjában, miért nem akarják 
megadni azt a felkészülési időt? 

Egyébként meg hogy hosszú-e vagy sem ez a felkészülési idő, mindenki tudja, 
mert szavaztunk róla, hogy Maryland állammal sikerült megkötni ezt a megállapodást. 
Tehát az Egyesült Államok egy tagállamával sikerült megkötni egy ilyen megállapodást, 
tehát ha akarom, akkor azt mondom, hogy elegendő volt a felkészülési idő, ha valaki 
akar megállapodást kötni. Na de visszatérve az önök álláspontjára, most már Bárándy 
képviselő úr bekiabálta, hogy nem támogatják, bár hosszasan kritizálta a felkészülési 
időt, meg ő is azt mondta, hogy mindenki megmondta, hogy kevés a felkészülési idő, a 
kormány azt javasolja, hogy hosszabb felkészülési időt hagyjunk, ezt nem támogatja az 
ellenzék - hát, ha valaki érti ezt az álláspontot, hogy egyszer miért ez az álláspontjuk, 
másszor miért az az álláspontjuk, akkor szóljon. De Szilágyi képviselő urat sem 
értettem abból a szempontból, hogy kérdezte az államtitkár úrtól, hogy ez most kiről 
szól. Az államtitkár úr világosan elmondta, hogy többek között a CEU-val még nem 
sikerült létrehozni ezt a megállapodást. Most akkor segíteni akar ön a CEU-nak, vagy 
nem akar segíteni, Szilágyi képviselő úr? Vigyázzon, mert a válasz nem csak technikai 
jellegű - érti: ideológiai jellegű. Tehát kívánja a segítséget nekik megadni vagy nem?  

Mi egy felkészülési időt szeretnénk biztosítani erre a megállapodásra. Ennek 
szerintem semmi akadálya. Ez a törvényjavaslat, amit Bárándy képviselő úr 
belemagyarázott, hogy hosszabb ideig ne kössék meg a megállapodást, lehet, hogy ez 
így lesz, csak akkor nem biztos, hogy a kormány oldalán pattog a labda, mert én úgy 
vettem észre egyébként, hogy a CEU vezetőinek esze ágában sem volt a kormánnyal 
való megállapodás, eszük ágában sem volt, hogy teljesítsék a törvény feltételeit, hanem 
végigszaladtak minden fórumon, feljelentették a magyar kormányt, és azzal 
foglalkoztak, hogy hogyan tudnák megfúrni ezt a törvényt. Azért nem sikerült 
megállapodni eddig, mert ők nem azzal foglalkoztak, hogy végrehajtsák a törvényt - ez 
világos. Aki látta, hogy mit csináltak, az beláthatja, hogy az időmúlás legalább 
felerészben nekik írható a számlájukra, és megint csak itt tudom Maryland államnak a 
példáját felhozni, hogy bezzeg a marylandi egyetem érdekében meg tudtak állapodni a 
marylandi illetékesek.  

Tehát összefoglalva: ha már Bárándy képviselő úr nem támogatja most a 
felkészülési idő meghosszabbítását, akkor az szorul magyarázatra, hogy eddig miért 
követelték a hosszabb felkészülési időt. Miért követeltek hosszabb felkészülési időt, 
amikor most meg lehet hosszabb felkészülési időt adni? És egyébként kinek lesz 
ártalmas az, ha hosszabb lesz a felkészülési idő? Bizonytalanság lesz? Miben lesz 
bizonytalanság? A CEU először is nem hajlandó elfogadni ezt a törvényt. Amikor meg 
kiderül, hogy mégiscsak elfogadja ezt a törvényt, akkor meg neki is lépéseket kell tennie 
annak érdekében, hogy betartsa a törvényt - ez ilyen egyszerű. Hát a törvényeket be 
kell tartani. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Mielőtt megadom Fodor képviselő 

úrnak a szót, Szilágyi képviselő úr egy felvetésére nem reagáltam az előbb: ha jól 
értettem, akkor megkérte az államtitkár urat, hogy nyilatkozzon arról, hogy a módosító 
javaslatok közül melyiket támogatja, támogatja-e Szabó Szabolcs képviselő úr azon 
módosító javaslatát, amelyben ezer évvel tolná ki a törvény hatálybalépését. Én ezt 
természetesen meg fogom tenni, képviselő úr, szokásainknak megfelelően, a zárszó 
előtt fel fogom kérni államtitkár urat arra, hogy a módosító javaslatokról a kormány 
álláspontját ismertesse.  

(Jelzésre:) Fodor képviselő úr! 
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FODOR GÁBOR (független): Köszönöm a szót, elnök úr. A tisztelt 
képviselőtársaim figyelmébe szeretném ajánlani azt, amiről a CEU-törvény vitája 
kapcsán már beszéltünk itt, én is szóvá tettem, mások is elmondták, de még egyszer 
szeretném leszögezni, hogy a Közép-európai Egyetem - CEU - egy nagyon fontos 
érteket képvisel Magyarországon, egy olyan értéket, amely diákok tízezreinek jelentett 
diplomát, diákok tízezreinek a környező országokból egy fontos kapcsolatrendszert, 
kapcsolódási pontot, meghatározó élményt az életében, amit Budapesten, 
Magyarországon szereztek meg. Ezek a diákok évtizedek óta a környező országokban 
folyamatosan vezető gazdasági és politikai pozíciókban vannak.  

Magyarország végtelen ostobaságot követ el azzal, amikor megpróbál 
ellehetetleníteni egy olyan színvonalas egyetemet, amely a magyar és az amerikai 
diploma mellett ráadásul egy ilyen élményt és kapcsolatrendszert ad az idejáróknak. 
Tehát egy színvonalas oktatásról van szó, nem véletlen, hogy a magyar felsőoktatás, a 
Tudományos Akadémia és sorolhatnánk tovább másokat, milyen határozottan álltak ki 
politikai hovatartozás nélkül - ezt szeretném hangsúlyozni - a Közép-európai Egyetem 
mellett. Ez egy érték, amiről - még egyszer hangsúlyoznám ezt is - ostobaság 
lemondani.  

Ehhez képest megszületett ez a törvény. Most vitatkozunk itt arról, hogy vajon a 
törvény a CEU-ra lett szabva vagy sem, vagy pedig másokra; ez elhangzott sokak 
részéről itt, különösen elnök úr és Répássy alelnök úr, volt államtitkár úr 
felszólalásában is volt erre utalás. Szeretném az önök figyelmébe ajánlani Lázár János 
miniszter úr nyilatkozatát. Idézném a nyilatkozatot: „A CEU nyugodtan üzemelhetett 
volna. Ám, amikor a magyar származású üzletember meghirdette menekültpolitikáját, 
akkor azt nem tolerálhattuk tovább.” Ennyit erről a kérdésről, hogy valóban arról van-
e szó, hogy itt valamiféle jogi problémák voltak az egyetemmel. Hangsúlyoznám - 
szövegelemzés -, a szöveg eleje: „A CEU nyugodtan üzemelhetett volna.” Tehát nem 
voltak törvényi problémák, ilyenek nem merültek fel. „Ám, amikor a magyar 
származású üzletember meghirdette menekültpolitikáját, akkor azt nem tolerálhattuk 
tovább.” 

No tehát, most ezt félretéve, mert mindannyian tudjuk, hogy erről beszélünk, én 
annak örülnék, megjegyzem, ha ez az egyéves meghosszabbítás, amit államtitkár úr 
mondott, azt jelentené, hogy éljen, fél év múlva, egy év múlva megegyezik a magyar 
kormány a Közép-európai Egyetemmel, és tovább folytatja egy megalázó, méltatlan és 
felesleges huzavona után a CEU a munkáját. Szuper! Nagyon jó! 

No de, ha ez arról szól, amit Bárándy alelnök úr már itt felelevenített 
félelemként, problémaként, hogy esetleg a választási kampányra figyelemmel is - 
hiszen ott nagyon hasznos a Soros-ellenes hisztériakeltésben a CEU-t felhasználni - 
arra törekszünk, hogy ez kitartson odáig, a választások után meg, csoda tudja, mi lesz, 
és nem lenne jó akár a Velencei Bizottsággal, akár az Európai Unióval ebben a 
kérdésben komolyabban összerúgni a port, adjunk egy kis haladékot, de egyébként 
megállapodni nem szeretnénk, ha erről a 2. forgatókönyvről van szó, akkor nem szabad 
támogatni ezt az indítványt. Ha az 1-esről van szó, akkor nyilván meg lehet fontolni. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak egy fél mondat. Én tényleg nem értem az 

ellenzéket. Ma végigültem a parlament eddigi plenáris ülését, minden napirend előtti 
hozzászóló az ellenzék oldaláról kijelentette, hogy ők nyerik meg a következő 
választásokat. Lelkesen kéne üdvözölniük ezt a javaslatot, ami nyilvánvalóan a döntést 
eltolja a választások utánra, és a választások után Bárándy miniszter úr, igazságügy-
miniszter úr vagy Szilágyi sportminiszter úr kapásból tudna olyan törvényjavaslatot 
beterjeszteni, ami az egészet hatályon kívül helyezi. Ha valakinek lelkesen kéne 
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üdvözölni ezt az egyéves határidő-eltolást, akkor az pont az ellenzék. Azt magyarázni, 
hogy mi azért akarjuk egy évvel meghosszabbítani a törvény hatálybalépését, mert nem 
akarunk megállapodni, teljesen értelmetlen. Ha nem akarnánk megállapodni, akkor 
nem meghosszabbítanánk, hanem lerövidítenénk a határidőt.  

(Jelzésre:) Bárándy képviselő úr! (Szilágyi György: Érdemi hozzászólás?) 
Érdemi hozzászólás volt, igen. (Szilágyi György: Mert nem mondta…)  

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 

szót, elnök úr. Ha már így felkent jövendőbeli miniszternek, biztos, hogy meg is fogunk 
állapodni, ha ez így lesz.  

Egyet viszont Répássy alelnök úrnak szeretnék mondani: ha ön arra emlékszik, 
hogy a parlamenti vitában az ellenzéknek, akár konkrétan nekem, az volt a 
legkomolyabb problémám a CEU-törvénnyel, hogy túl rövid a határideje, akkor 
meghívom egy sörre vagy amire akarja. Tényleg, egy picit komolyabban érdemes ezt 
venni. Minden ellenzéki párt elmondta, hogy ez egy politikai indíttatású törvény, 
amiben egyébként, ha már a sok problémát soroljuk, az egyik probléma az, hogy 
egyébként még a határidő is túl rövid. Na de azért ne próbáljuk már úgy beállítani, 
mintha ez lett volna a fő problémánk.  

Szeretném mondani, hogy az álláspontunk tökéletesen konzekvens. Ennek a 
politikai indíttatású törvénynek nem támogatjuk semmiféle farigcsálását. Éppen ezért 
nyújtottunk be egy önálló képviselői indítványt, amelyben a lex-CEU eltörlését 
indítványozzuk. Most is ott van a parlament előtt, másodszor, pont azért, mert ezt a 
törvényt önök idehozták. Azt kérjük, hogy azt támogassák, legyenek szívesek, és akkor 
járunk jó úton, nem pedig akkor, amikor egy politikai indíttatású, alapjaiban rossz 
törvényt próbálunk meg valamilyen módon korrigálni, még akkor is, ha ez a határidő 
meghosszabbításáról szól, aminek - még egyszer mondom - az okát nem a jó 
szándékban látom, hanem abban, amit egyébként elmondtam. 

Ami pedig a másik részét illeti a megjegyzésnek, amit oly sokszor hangoztatnak 
ilyen szép szóval, hogy följelentik a magyar kormányt: tudják, egy picit az jut eszembe, 
amikor mondjuk, a tolvaj zokon veszi, amikor följelentik a rendőrségen. Az a probléma, 
hogy önök csináltak valami olyat, ami elfogadhatatlan, és ilyenkor nem az a probléma, 
amikor valaki jogorvoslatot keres egy ilyen döntéssel szemben, hanem az, aki meghozta 
ezt a döntést, ezt az elfogadhatatlan döntést. Az, hogy egyébként a CEU minden 
fórumon megpróbál erre jogorvoslatot keresni, az ellenzék is részben 
törvényjavaslattal, részben azzal, hogy Alkotmánybírósághoz fordultunk ebben az 
ügyben - megjegyzem, hogy az Alkotmánybíróság egy ilyen aktuális kérdésben és 
viszonylag sok embert érintő kérdésben már azóta dönthetett volna vagy erre, vagy arra 
-, igen, minden lehetőséget megragadnak azok, akik úgy érzik, hogy ez a döntés 
sérelmes számukra. Ez nem a magyar kormány feljelentése, hanem egy normális 
jogorvoslati eljárás. Erről csak ennyit.  

Ezért kérem még egyszer, hogy ezt a törvényt szavazzák le vagy vonják vissza, és 
gondolkodjanak el azon, hogy a mi javaslatunkat, ami a lex-CEU eltörléséről szól, 
támogatják. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnézést, Szilágyi képviselő úr, hogy nem 

jelentettem be az előbb, hogy érdemi hozzászólás volt, de természetesen az volt.  
Most a váltakozó sorrend miatt Répássy képviselő úrnak adom meg a szót, utána 

Szilágyi képviselő úrnak. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök 

úr. Először Bárándy képviselő úrnak arra a megjegyzésére, hogy ez egy jogorvoslati 



12 

eljárás: én szívesen elfogadom azt, hogy ebben az ügyben jogorvoslatokat is indítottak, 
de mondjuk, amikor Soros György elszaladt Juncker elnök úrhoz Brüsszelbe, az nem 
egy tipikus jogorvoslat, maradjunk ennyiben, tehát nem így szokták intézni a 
jogorvoslatot. Itt azért látszott, hogy nemcsak jogorvoslatok indultak be, hanem 
nagyon komoly politikai akciók indultak be. Tehát, képviselő úr, értem, amit mond, de 
itt ne keverjük már össze a jogi eljárásokat a politikai magatartással, amit egyébként 
Ignatieff rektor is és Soros György is végrehajtott ebben az egész ügyben. Ez az egyik 
része a dolognak. 

A másik: hogy kicsit segítsek azért Szilágyi képviselő úrnak a Jobbik 
álláspontjának megfogalmazásában… (Szilágyi György: … ha kapok szót.) Mindjárt 
kap szót, legalább lesz módja reagálni a Jobbik alelnökének, Toroczkai Lászlónak a 
szavaira, mert azért ne felejtsük már el, idézzük már ide, hogy Toroczkai László mit 
mondott ezzel kapcsolatban. Idézem, jó? „Soros egyetemével nem gyáván finomkodni 
kellene, hanem nemzetbiztonsági veszélyre hivatkozva betiltani, bezárni, a romjait 
pedig sóval behinteni.” Tehát én azt elfogadom, hogy a Jobbikban különböző 
vélemények vannak, szívesen elfogadom, de hogy ki az, aki le akarta rombolni a Soros 
György által alapított CEU-t, azért egy kicsit szerintem legalább osztozzunk már meg 
ebben, jó? Tehát ne csak azt állítsa már, hogy a kormányoldal le akarta rombolni; 
konkrétan az önök egyik alelnöke, a radikális szárnyuk ezt akarja már régóta: a Soros-
egyetemet eltüntetni.  

Tehát Szilágyi képviselő úr, nagyon örülök annak, hogy most már a Soros-
egyetem és a CEU pártjára álltak, de ez nem volt mindig így. Persze nem nekem kell ezt 
megmagyarázni, hogy miért változott meg az álláspontjuk, nyilván ez a belső 
párbeszédüknek a része, de kérem, hogy ne vádoljon bennünket olyasmivel, amit az 
önök saját alelnöke akart egyébként a CEU-val kapcsolatban! Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Szilágyi képviselő úr! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tudja, 

Répássy képviselő úr, ez egy olyan műfaj, hogy akkor tudok válaszolni az ön által föltett 
kérdésekre, amikor hozzám kerül a szó. Tehát ha ön kétszer szólalhat meg egymás után 
elvileg, mert úgy jön ki a sorrend, mert az elnök úr érdemi hozzászólásokat tesz, akkor 
addig nem tudok válaszolni az első felszólalására sem, amíg nem kerül rám a sor, most 
került ide, tehát most tudok.  

Azt mondta az előző felszólalásában, hogy vigyázzak a válasszal, mert ez nem 
csak egy technikai jellegű válasz - és igaza van. Ez valóban nem csak egy technikai 
jellegű válasz. Sőt! Ez az egész ügy nem arról szól, mint amit önök próbáltak itt 
folyamatosan a médiában és mindenhol hangsúlyozni, hogy valaki egyetért-e a CEU-
val, egyetért-e a CEU szellemiségével vagy nem ért egyet. Ez nem erről szólt. Arról szólt, 
hogy Magyarországon van-e jogállamiság vagy nincs. Ez arról szólt, hogy ha a 
kormánynak és a vezető pártoknak nem tetszik valaki, akkor azt megpróbálják-e 
eltaposni mindenféle kitalált ürüggyel. Erről szólt - hogy törvényeket alkotnak-e arra, 
hogy eltűnjön valaki, aki önöknek nem tetszik. És azt mondtuk, hogy teljesen mindegy, 
hogy itt most éppen kiről van szó. Ez, úgy érzem, egy demokratikus országban nem 
megengedhető. És a Jobbik Magyarországért Mozgalom ezt mondta folyamatosan, 
hiszen önök innentől kezdve bármit megtehetnének. És most is azt mondtam a 
felszólalásomban is, ha normálisan figyeltek volna rá, hogy most is azzal van a 
problémánk, hogy önök azt mondják itt, és folyamatosan a felszólalások során azt 
mondták, hogy mindenki tudta teljesíteni ennyi idő alatt a feltételeket. És önök most 
mit csinálnak? Ismét egy olyan törvényalkotást hoznak be ide a Ház elé, ami 
kimondottan valakire szabott. A személyre szabott törvényalkotással vannak 
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problémáink. Mi azt mondtuk és azt mondjuk, hogy Magyarországon jogállamiságnak 
kellene lennie, és a törvények ugyanúgy vonatkoznak mindenkire. Tehát most azért 
emeltem fel a szavamat, mert önök most kimondottan - ezt mondta az államtitkár úr - 
a CEU ügyében behoznak egy módosítást. Ez személyre szabott törvényalkotás.  

A másik részről pedig nem az volt a kérdés, amikor legelőször a CEU-törvényt 
önök elfogadtatták a parlamentben, hogy a CEU szellemiségével egyetért-e valaki vagy 
nem ért egyet; nem arról szólt, hogy Soros Györggyel egyetért-e valaki vagy nem ért 
egyet. Arról szólt az egész ügy, hogy Magyarországon jogállamiság van vagy nincs 
jogállamiság. Tudja, önök úgy harcolnak folyamatosan valakikkel szemben, úgy 
próbálnak ellenségképeket gyártani ebben az országban, hogy Soros Györgyről például 
azt mondják, hogy Soros György egy nemzetbiztonsági kockázat, aki Magyarországon 
az alkotmányos rendet meg akarja dönteni és hasonlók. És ha önöknek igazuk van, 
akkor az a kérdésem, hogy miért nem tettek ellene bármit. Plakátokkal harcolnak ez 
ellen az ember ellen akkor? Miért nem tettek egy feljelentést az elmúlt időszakban? 
Miért nem próbálják meg akkor bebizonyítani azt, hogy önöknek igazuk van? Miért 
nem próbálják meg bebizonyítani azt, hogy valóban létezik akkor Soros-terv 
Magyarországon? Erre várunk! Mutassák meg a bizonyítékokat ezzel kapcsolatban! 
Mert lehet, hogy létezik, tehát én nem zárom ki ennek a lehetőségét, hogy létezik Soros-
terv, csak szeretnénk tudni, hogy mikortól indult. Mert elképzelhető, hogy már 1990-
től indult, vagy ’89-től, és önök, a Fidesz a Soros-tervnek a része. Hiszen önöket 
taníttatta! És belpolitikai hatalomra tett szert önökön keresztül! Ezekre várnánk 
válaszokat. (Dr. Répássy Róbert: A Fodortól kérdezzük meg!) Ha az önök részéről, egy 
KDNP-s képviselő részéről elhangozhat a parlamentben, hogy Soros György maga a 
sátán, akkor, uraim, a sátánnak voltak tanítványai meg olyanok, akiket taníttatott - 
azok most, jelen pillanatban a kormány vezető tisztségviselői, köztük például Orbán 
Viktor egy sátánfióka akkor ezek szerint. (Derültség az MSZP-s képviselők körében.) 
Önök mondják ezt, nem én, csak ez a logikus magyarázat.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt Dunai Mónikának megadom a szót, a Soros-

tanítványok közül egy ül a teremben, kíváncsi vagyok, hogy Fodor képviselő úr 
személyes érintettség okán akar-e szót kérni. (Derültség.) Hozzászólási szándékot nem 
jelez. Dunai Mónikának adom meg a szót.  

 
DUNAI MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Képviselőtársaim! Abban azért van némi báj, ahogyan a Jobbik képviselője 
vehemensen védi a Soros-tervet, a CEU-t és minden olyan intézményt, amellyel 
egyértelműen versenyhátrányban lehet tartani vagy szeretnének tartani magyar 
egyetemistákat, magyar fiatalokat.  

Én azt tudom ajánlani Szilágyi György képviselőtársamnak, hogy mivel ön is 
tudja, elindult a nemzeti konzultáció, ha ön érdeklődik bővebben és mélyebben a 
Soros-tervről, akkor vegyen részt ezeken a konzultációkon, esetleg töltse ki az ívet és 
fejtse ki a véleményét, nagyon szeretettel várjuk mindenkinek a véleményét és az 
észrevételeit.  

Azzal viszont egyetértek, amit Szilágyi György mondott, hogy jogállamiságnak 
kell lennie Magyarországon, azonban mikor van jogállamiság? Akkor van jogállamiság, 
ha mindenre, például az egyetemekre is egyforma szabályozás érvényes. Eddig, amíg 
nem hoztuk meg a felsőoktatási törvénynek, nem CEU-törvénynek, hanem a 
felsőoktatásról szóló törvénynek a múltkori módosítását, három csoport létezett. Az 
egyik csoport volt az, amelyek Magyarországon bejegyzett, magyar akkreditációval 
rendelkező egyetemek, Magyarországon felügyelt szakképzést, képzést biztosítanak, 
ezáltal biztosított a magas színvonal. A másik volt az európai uniós egyetemeknek az 
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itteni léte, ez is szabályozva volt. És volt egy harmadik kör, idetartozott 28 egyetem, 
amelyek nem Magyarországon akkreditált, nem európai, hanem ezen kívüli egyetemek. 
Ezekre teljesen eltérő ad hoc szabályok voltak érvényesek.  

Az volt a célunk, és ehhez ragaszkodunk a továbbiakban is, hogy igenis egyforma 
szabályozás illesse meg, illetve szabályozva legyen az, hogy ezen harmadik kör milyen 
módon tud Magyarországon a magyar diákok, hallgatók érdekében és Magyarország 
érdekében képzést folytatni. Én azt gondolom, hogy pont akkor van jogállamiság, ha 
így cselekszünk és ezeket a törvényeket meghozzuk. 

Még egy terminológiát, illetve egy gondolatot hadd igazítsak ki: magában az 
eredeti felsőoktatásitörvény-módosítási vitában is folyamatosan összekeverte az 
ellenzék - és egyébként a média is - a Közép-európai Egyetem és a CEU intézményét. 
Ezt pontosan tudják az ellenzéki képviselőtársaim, hogy két jogi személyről van szó. A 
Közép-európai Egyetemet semmilyen módon nem érintette ez a törvény. Azt az 
egyetemet, amelyet Közép-európai Egyetemnek hívunk, Magyarországon 
akkreditálták, Magyarországon van bejegyezve, és a magyar szabályok és törvények 
érvényesek rá. Lehet vitatkozni arról, hogy milyen színvonalú, igen, jó színvonalú, de 
őket nem érintette, csak azokat az egyetemeket, amelyek képzést nem folytatnak még 
a saját országukban sem, és igenis azt gondolom, hogy fontos ezt a törvényt hatályban 
tartani. Ez egy gesztus, az a törvényjavaslat, ami most előttünk van, tulajdonképpen 
egy segítségnyújtás azon egyetemeknek, amelyeknek az idő rövidsége az egyetlen olyan 
tényező, ami miatt nem tudnak megfelelni az új törvénynek, de szándékukban áll. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Fodor Gábor képviselő úr! 
 
FODOR GÁBOR (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Ha megengedi, elnök 

úr, most már röviden, hiszen, azt hiszem, minden érv elhangzott a vitában, és nem 
akarom feltartani a képviselőtársaimat, nagyjából az álláspontok kirajzolódtak. De az 
elnök úr felszólításának megfelelően azért tényleg személyes megtámadtatás révén, 
ahogy mondta az elnök úr, néhány mondatot hadd mondjak, már csak azért is, mert 
tulajdonképpen valójában itt a teremben mindannyian a sátáni terv, az ördögi terv 
végrehajtói vagyunk.  

Én büszke vagyok rá egyébként, hogy a Soros Alapítvány annak idején az 1980-
as években támogatta azt a szakkollégiumi mozgalmat, amelyből többek között a 
liberális Fidesz, a ’80-as évek végén, a ’90-es évek elején még liberális Fidesz is kinőtt. 
Ez nagyon sokat számított, nemcsak a Fideszről van szó, a szakkollégiumi mozgalom 
egy nagy érték volt egyébként Magyarországon. Sokakat érint ez, hiszen hogy csak egy 
példát mondjak, Völner Pali barátom, államtitkár úr szintén szakkollégista volt velem 
együtt, úgyhogy ő is a Soros sátáni terv végrehajtója. De Répássy Robi barátom, 
államtitkár úr természetesen a nyolcvanas évek végén, amikor eszközöket kaptunk a 
Soros Alapítványtól, Miskolcon élt, természetesen ők is részesültek ebből. De 
megjegyzem a Jobbiknak, Szilágyi képviselő úrnak is, hogy bizony a MIÉP-pel valaha 
a Jobbik szövetségben volt, és Csurka Istvánról közismerten tudjuk, hogy a Soros 
Alapítvány ösztöndíjasa volt éveken keresztül. Szóval ilyen értelemben mindannyian a 
sátáni terv végrehajtói vagyunk.  

A tréfát félretéve: Soros Györggyel lehet vitatkozni, megjegyzem, én sem értek 
egyet minden megnyilatkozásával és álláspontjával, de ez egy külön vita kérdése, hogy 
mivel ért egyet az ember, mivel nem. Egy biztos: szerintem helytelen dolog elvitatni azt 
a teljesítményt, amely mögötte áll azért, hogy Magyarországon a kommunista rendszer 
helyett demokratikus, szabad Magyarország jöjjön létre. Ebben ő szerepet vállalt, és 
nagyon pozitív szerepet. Én a magam részéről személyesen erre büszke vagyok, hogy 
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ilyen értelemben ismerem őt, és tudom azt, hogy segítette a magyar demokratikus 
átalakulást. 

A CEU-ügyre visszakanyarodva, fenntartva az álláspontomat, én egyébként nagy 
dilemmában vagyok, hiszen itt föltettem egy kérdést, és várom is a választ, hogy 
eldöntsem, hogy igennel vagy nemmel szavazzak erre a javaslatra, mert még egyszer 
hangsúlyoznám, aki időt nyer, életet nyer alapon, ha érzékelném azt, hogy itt van jó 
szándék, akkor, vagy hát nem is jó szándék, na mindegy, tehát van valami, mert itt 
látom a szándékot azért… Na mindegy, hagyjuk is a szándékokat, visszavonom ezt a 
részét a dolognak. Szóval dilemmázok ezen, én elmondom őszintén, hogy végül is 
milyen álláspontot képviseljek. Tartok tőle és egyre nagyobb aggodalom van bennem, 
hogy valójában a törvényjavaslat azt a célt szolgálja, hogy az egyébként a CEU-val 
kapcsolatban negatív véleményét a kormány továbbra is fenntartsa, kitolja a határidőt, 
és majd a határidő-kitolás után, valamikor a választások után, amikor kényelmesen a 
választási kampány céljait szolgálja ez az egész, majd a szükséges véget, a kivégzést 
elvégezze. Ha ez így van, akkor az nyilvánvalóan nagy baj. Ha nincs így - és erre 
szeretnék államtitkár úrtól, mondjuk, egy cáfolatot hallani, hisz ő fog a végén 
megszólalni -, akkor az egy más helyzet. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb hozzászólási szándékot nem jeleznek 

képviselőtársaim. A vitát lezárom. Államtitkár úrnak zárszóra megadom a szót, és 
kérem államtitkár urat, hogy egyúttal a módosító javaslatokról is fejtse ki a kormány 
álláspontját. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a szót, 

elnök úr, és köszönöm Dunai Mónika képviselőtársamnak a felszólalását, mert a 
ténybeli hátterét ennek az egész felsőoktatásitörvény-módosításnak, ami született, 
ismertette, tehát itt 28 külföldi intézményről - mert egyetemnek mindegyiket nem 
nevezném – van szó, ugyanis egy olyan struktúrát örököltünk, meg egy olyan 
szabályozórendszert, ahogy ő is utalt rá, amiből nem derül ki, hogy ténylegesen ezek 
valamennyien egyetemek, és megfelelő színvonalú oktatást nyújtanak.  

Valóban elkövettem azt a hibát, hogy az előszóban, amikor megszólaltam, már 
kiejtettem a CEU nevét, csak meg akartam előzni a további vitákat, nem sikerült, 
hanem vitát generált a történet, úgy látszik.  

Szilágyi képviselőtársam, én úgy emlékszem, a CEU-ügyben éppen a Jobbik is 
kezdeményezett vitanapot a nyár folyamán, tehát ilyen értelemben nem értem, miért 
sérelmezi azt, ha a kormányzat egy olyan kompromisszumos lépést akar tenni, amiben 
megnyitja a lehetőséget a feltételek teljesítése előtt.  

Azt hiszem, azzal kapcsolatban, amit Fodor Gábor képviselőtársam említett, az 
a lényeg, hogy Magyarországon mindenkire vonatkoznak a törvények, mindenkinek be 
kell tartani, a kormánynak is be kell tartania, tehát amit Bárándy képviselő úr is 
említett, hogy a kormány nem tárgyal a CEU-val; a CEU-nak ott van a jogszabály, azt 
kell betartania. A kormánynak New York állammal kell tárgyalnia, hogy a nemzetközi 
egyezményt tető alá hozzá. Ezek a tárgyalások folynak, és ezért is született ez a 
hosszabbítási módosító javaslat. 

Befejezném, mert csak újabb vitákat generálnék, ha további hozzászólásokkal 
élnék. A lényege az lenne, hogy gyakorlatilag Szabó Szabolcs képviselőtársunk 
módosítóit nem támogatja a kormány. A TAB-módosítónak pedig az elfogadását 
kérjük, tehát támogatjuk. Köszönöm a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. A határozathozatal előtt bejelentem, 

hogy Burány Sándor képviselő urat dr. Varga László képviselő úr helyettesíti.  
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Elsőként a háttéranyag 1. pontjában szereplő, Szabó Szabolcs-féle módosító 
javaslatról kell döntenünk, amelynek a tartalma, hogy ezer évvel halasszuk el a törvény 
hatálybalépését. A kormány nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság 5 igen szavazattal, 24 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a 
javaslatot elvetette. (Jelzésre:) Bocsánat, elnézést, a kolléganőmnek teljesen igaza van, 
rosszul fogalmaztam. Szabó Szabolcs képviselő úr valamennyi javaslatáról döntött a 
bizottság, ez három pontból áll. Én egy pontot mondtam, mert az 1. sorszám alatt 
szerepel, de gondolom, értelemszerű, hogy a képviselői módosító javaslat teljes 
egészéről döntöttünk.  

A 2. pontként az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító 
javaslatról kell döntenünk, amelyet a kormány támogat. Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.)  

A bizottság 24 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a 
javaslatot elfogadta. 

Most pedig az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell 
döntenünk, amelyet a kormány támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság 22 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a 
javaslatot elfogadta.  

Bizottsági előadónak Répássy Róbert képviselő urat javasolom. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja. Kisebbségi eladó? (Dr. 
Bárándy Gergely: Én elvállalom…) Szilágyi képviselő úr, Bárándy képviselő úr 
jelentkezett kisebbségi előadónak egyedül… (Szilágyi György: Mehet.) Jó, akkor 
Bárándy alelnök úr lesz a kisebbségi előadó.  

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen a megjelenést államtitkár úrnak, helyettes államtitkár úrnak. 
A bizottsági ülést bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 18 óra 17 perc) 

 
 

Balla György 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Morvai Elvira és Nánásiné Czapári Judit  


