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Magyarország 
 

Tisztelt Miniszter Úr! 
 

Mi, magyar, európai, és a világ más tájairól származó állampolgárok írásban szeretnénk biztosítani 

szolidaritásunkról a Közép-európai Egyetemet (CEU), és kifejezni aggodalmunkat a CEU magyarországi 

helyzetét érintő jogi változtatások kapcsán. Ezek a változtatások veszélyeztetnék a CEU további 

működéséhez elengedhetetlen oktatási és kutatási szabadságot, és egészében véve sértenék az oktatási és 

kutatási szabadság elvét, amely minden egyetem, így a magyarországi egyetemek működésének 

alapfeltétele. 
 

Az elmúlt 25 év alatt a CEU az ott folyó oktatásnak és kutatásnak köszönhetően világhírű nemzetközi 

magánegyetemmé vált a társadalom- és bölcsészettudományok terén. Diákjai 117, oktatói 40 országból 

érkeznek. Az egyetem egészét a US Middle States Commission on Higher Education (MSCHE) akkreditálta, 

mester és doktori képzéseit a New York State Education Deprtament (NYSED) regisztrálta. Képzéseit a 

megfelelő magyar hivatalok akkreditálták, illetve regisztrálták, működése minden magyar törvénynek 

megfelel. 
 

A nemzetközi felsőoktatási rangsorokban a CEU több tanszéke is a legjobb 50 között van a világon. A CEU 

által elnyert pályázatoknak köszönhetően Magyarországra érkezik a legtöbb forrás az Európai Kutatási 

Tanács ösztöndíjaiból egész Közép- és Kelet-Európában. Számos oktatója nyerte el szakterülete 

legrangosabb elismeréseit olyan szerteágazó tudományterületeken, mint a középkor-, a hálózat- és a 

kognitív tudományok. 
 

A CEU nagyra becsült tagja a nemzetközi tudományos közösségnek, magyarországi jelenléte hozzájárul a 

magyar tudományos élet nemzetközi hírnevéhez. A kormány törvényjavaslata, amely megváltoztatná az 

egyetem működési engedélyét, jelentősen korlátozná annak oktatási és kutatói szabadságát, és veszélyes 

precedenst teremtene más országok tudományos élete számára is. 
 

Tisztelettel szorgalmazzuk, hogy a kormány vonja vissza a törvényjavaslatot, és kezdjen megbeszéléseket a 

CEU-val, tekintettel arra a kárra, amit egy ilyen törvény okozhat Magyarország méltán kiérdemelt 

nemzetközi tudományos hírnevének, az európai partnereivel és az Egyesült Államokkal való kapcsolatának.  
 

Tisztelettel, 

 

 

 

Vlad D. Cherecheș,  

Elnök, Egyetemista Szervezetek Országos Szövetsége (ANOSR) 
 

CC:  Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke; 

 Miniszterelnökség; 

 Közép-európai Egyetem.  
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