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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető 
miniszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Mikorra várható, hogy a magyar kormány 
megállapodik a bajor egyetemmel a CEU ügyében?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Manfred Weber tavasszal a Fidesz Néppártban maradásának feltételéül szabta a CEU jogállásának 
rendezését, illetve Budapesten tartását. Márciusi látogatásán bejelentette, hogy a bajor kormány és a
Müncheni Műszaki Egyetem (TUM) segítségével mentenék meg az egyetemet. A TUM elnöke és 
CEU elnök-rektora május elején alá is írta a részletes együttműködési tervet a két intézmény között,
egyben arra kérve a magyar kormányt, hogy biztosítsa a CEU-nak azokat a jogi garanciákat, 
amelyek lehetővé teszik ennek megvalósítását, vagyis az amerikai diplomák kiadását.

A müncheni tartományi kormány oktatási minisztériuma szerint azonban május óta semmilyen 
fejlemény nem történt. Álláspontjuk szerint amíg a magyar fél nem teljesíti a feltételeket, részükről 
nem működik az egyezség. Az egyik legfontosabb feltétel pedig az, hogy a CEU jogilag amerikai 
diplomákat adhasson ki Magyarországon.

Kérem Miniszter Urat, hogy szíveskedjék válaszolni a következő kérdéseimre:

1.Milyen fejlemények történtek a májusi megállapodás óta?

2.Mi a feltétele annak, hogy rábólintsanak a bajorokkal kötött megállapodásra?

3.Miért nem keresték a találkozó lehetőségét a bajor féllel azok után, hogy Orbán Viktor 
miniszterelnök írásbeli garanciát adott a bajor félnek, hogy nem áll a megállapodás útjába?

4.Konkrétan melyik jogszabályra gondolt, mikor a kormányinfón úgy fogalmazott, hogy valójában 
a bajor jogszabályok nem teszik lehetővé, hogy a TUM együttműködjön a CEU-val, és így a CEU 



Budapesten maradva kiadhasson amerikai diplomát – mert a bajor törvények ugyanolyanok, mint a 
lex CEU?

5.A magyar kormány szerint a CEU működése megfelel a törvényi kereteknek?

6.Ha Ön szerint a CEU működése nem felel meg a törvényi kereteknek, akkor miért nem vonják be 
a működését?

7.Ha Ön szerint a CEU működése megfelel a törvényi kereteknek, akkor miért nem fogadják el az 
amerikai akkreditációt?

Válaszát és együttműködését előre is köszönöm.

Budapest, 2019. augusztus 30.

Tisztelettel:

Ungár Péter (LMP)
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