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2017. évi ..... törvény 

a Lex CEU eltörléséről

1. §

(1) Hatályát veszti a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló
2017. évi XXV. törvény.

(2)  Hatályát  veszti  a  nemzeti  felsőoktatásról  szóló  2011.  évi  CCIV.  törvény  9.  §  (2a)-(2b)
bekezdése, 76. § (1a) bekezdése, valamint 115. § (7) bekezdése.

2. §

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 76. § (1) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:

„(1) Magyarország területén külföldi felsőoktatási intézmény akkor folytathat oklevelet adó képzési
tevékenységet, ha a származási országában államilag elismert felsőoktatási intézménynek minősül,
és az általa Magyarország területén folytatni kívánt képzés és az arra tekintettel kiállított oklevél
államilag elismert felsőoktatási fokozatot adó képzésnek (oklevélnek) felel meg, és a működését az
oktatási  hivatal  engedélyezte.  Az oktatási  hivatal  a  működési  engedélyre  vonatkozó határozatát
visszavonja, amennyiben a felsőoktatási intézmény vagy a képzés e feltételeknek utóbb nem felel
meg.”

3. §

Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

Magyarország államfője a köztársasági elnök, akinek az alkotmányos kötelezettsége kifejezni a
nemzet egységét, és őrködni az államszervezet demokratikus működése felett.

Áder  János  a  2017.  március  13-i  elnökjelölti  felszólalásában  hangsúlyozta,  hogy  elnöki
munkájában „kiemelt  helyen szerepel  a  jövő generációk iránti  felelősség,  az  őket  leginkább
érintő kérdések taglalása”. Nos, eddig tartotta magát Áder János az ars poeticájához. Noha még
le sem tette a hivatali esküjét, máris megszegte az ígéretét.

2017. március 28-án a Kormány előterjesztette a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvény módosításáról  szóló T/14686.  számú törvényjavaslatot.  Az Országgyűlés e  javaslatot
kivételes eljárásra utalta 2017. április 3-án, majd az Országgyűlés a 2017. április 4-i ülésnapján
igen heves vitát követően fogadta el.

Az MSZP országgyűlési  képviselőcsoport  vezetője  még aznap,  2017.  április  4-én  fordult  az
államfőhöz,  s  kérte  az  oktatás  történetében  soha  nem  látott  mértékű  hazai  és  nemzetközi
felháborodást  kiváltó,  a  felsőoktatási  autonómián  és  a  tanszabadságon  rést  ütő  szabályozás
vétóját.  Kifejezetten  kértük  az  államfőt,  hogy emelje  fel  a  szavát  a  nyilvánvalóan „politikai
szempontú” felelőtlen törvényalkotás ellen.

Áder János elvesztette az elnök jellegét, ezért paprikajancsiként válik szégyenfolttá.

Másként nem tudjuk a nemzet egységét ért gyalázatot lemosni, mint a Lex CEU-ként elhíresült
törvény hatályon kívül helyezésével.

A  Fidesz-KDNP  pártszövetség  CEU  elleni  támadása  ténylegesen  és  konkrétan  sérti  a
tanszabadságot  és  a  felsőoktatási  intézmények  autonómiájának  több  évszázados  alapelvét,
emellett  a jogbiztonság követelményeibe is  ütközik (szerzett  jogokat  sért,  nem biztosít  kellő
felkészülési  időt,  és  egyébként  is  a  diszkriminatív,  személyre  szabott  jogalkotás  tilalmát  is
áthágja). A törvény ezáltal súlyos sebet ejt a jogállamiságon.

Nem maradhat szó nélkül azonban a törvény valódi célja: az újabb politikai bűnbakképzés.

A migránsozás után Orbán Viktor újabb ellenséget talált az állandó háborúskodáshoz, ezúttal
Soros György személyében. A magyar származású, holokauszt-túlélő üzletember elleni támadás
burkolt, de a mai magyar jobboldal politikáját jól ismerők előtt el nem titkolható szándéka az,
hogy a szavazótábor radikális, az antiszemitizmusra vevő részét, illetve a Fidesz és a Jobbik
között  vacilláló  százezres  tömeget  a  Fidesz-táborban  tartsák.  „Egy a  tábor,  egy a  zászló”  –
hangzik az immár évtizedes orbáni mondás; és szemünk láttára kerültek ebbe az „egy” táborba a
történelem szemétdombjára való nézetek. Már a zászló is jócskán bemocskolódott.
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A CEU  működésének  ellehetetlenítése  nem cél  tehát,  hanem eszköz  ebben  az  illiberális,  a
legrosszabb ösztönökre építő kormányzati politikában.

A Lex CEU mögött azonban nem csupán belpolitikai megfontolások, hanem a Vlagyimir Putyin
orosz elnök politikája és személye felé való elköteleződés is felsejlik. A magyar miniszterelnök
putyini mintára, politikai érdekei miatt zárat be egy egyetemet.

Orbán Viktor 2007. március 30-án még ezt mondta: „Lehet,  hogy az olaj  Keletről jön, de a
szabadság mindig Nyugatról érkezik!” Tíz év elteltével ezt már nyilvánvalóan másként gondolja.
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