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Igen tisztelt Köztársasági Elnök Úr! 
 
 
Tisztelettel kérjük Önt, hogy ne írja alá a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 
törvény módosításáról szóló törvényt, amelyet 2017. április 4-én fogadott el az országgyűlés 
(T/14686. számú törvényjavaslat). Kérjük továbbá, hogy a törvényt küldje meg az 
Alkotmánybíróságnak az Alaptörvénnyel való összhang megvizsgálása érdekében. A szóban 
forgó törvény – hatályba lépése esetén – ellehetetleníti a Közép-Európai Egyetem (CEU) 
további működését, és egészében véve sértené az oktatási és kutatási szabadság elvét, amely 
minden magyarországi egyetem működésének alapfeltétele.  

A Levegő Munkacsoport egyetért a CEU rektorának és rektorhelyettesének 2017. április 4-én 
kelt, Önhöz intézett levelében1 foglaltakkal. Az abban leírtakat szeretnénk kiegészíteni 
néhány további szemponttal. 

Az elmúlt 25 év alatt a CEU az ott folyó oktatásnak és kutatásnak köszönhetően világhírű 
nemzetközi magánegyetemmé vált a társadalom- és bölcsészettudományok terén. 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 különböző tudományterületeken. Az 
itt tanuló külföldi diákok nem csak közvetlen anyagi hasznot hajtanak az országnak, hanem 
későbbi munkájuk során felbecsülhetetlen támogatást tudnak nyújtani a magyar érdekeknek, 
jó hírt terjesztve hazánkról. 

Várható, hogy sok magyarországi egyetemi és akadémiai tudományos műhelyben 
ellehetetlenül a kutatás, ha bezár a CEU könyvtára, mivel egyedül ott érhető el sok vezető 
tudományos folyóirat és fontos könyv ma Magyarországon. 

Meggyőződésünk, hogy a törvény – hatályba lépése esetén – rendkívüli mértékben rontaná 
Magyarország nemzetközi megítélését, ami a nemzetgazdaság fejlődésére, népünk 
életszínvonalára is károsan hathat. 

A CEU rendkívül jelentős szerepet tölt be a világ éghajlatvédelemmel kapcsolatos 
kutatásaiban, tudományos közéletében. Ezen kutatások vezetője az egyetemen Dr. Ürge-
Vorsatz Diana, aki 1996-tól a CEU környezetvédelmi tanszékének professzora, 2007-től 
pedig a CEU Éghajlat- és Fenntartható Energiapolitikai Központjának igazgatója. 2002 óta 
részt vesz az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének (IPCC) munkájában, 

                                                 
1 https://www.ceu.edu/sites/default/files/attachment/article/17984/kesignedsubmitted.pdf  
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amelynek tevékenységét 2007-ben Nobel-békedíjjal ismerték el. 2015 októberében Dr. Ürge-
Vorsatz Dianát megválasztották az IPCC III. Munkacsoportja alelnökének, amelynek az a 
feladata, hogy vizsgálja meg az összes lehetőséget az üvegházhatású gázok csökkentésére a 
légkörben, és tudományosan megalapozza ezek megvalósítását. Ürge-Vorsatz Diana sok más 
tudományos vezető és tanácsadó testületnek is volt vagy jelenlegi tagja (többek között: 
Osztrák Klíma- és Energiaalap, Európai Klímaalap, Egyesült Királyság Energiakutató 
Központja). Tehát a CEU éghajlatkutatással foglalkozó műhelyének bezárása komoly 
vesztesége lenne az emberiségre leselkedő klímakatasztrófa megelőzéséért folytatott 
küzdelemnek. Egyúttal sérülhet az egészséges környezethez való alkotmányos jog is.2 

Tisztelt Köztársasági Elnök Úr! Nemzetközileg is széles körben ismert és komoly 
elismertségnek örvend az Ön elkötelezett kiállása az éghajlat védelméért. Az országgyűlés 
által 2017. április 4-én nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról 
szóló törvénynek az Alkotmánybírósághoz történő továbbküldésével Ön ismét megerősítheti 
elkötelezettségét az éghajlat védelme mellett és jelentősen növelheti az ezzel kapcsolatos 
felszólalásai hitelességét. 

 

Szíves támogatását előre is köszönve, 
tisztelettel: 

 
 

 
Lukács András 
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2 Magyarország Alaptörvénye: 
„P) cikk 
(1) A természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a 
honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, 
fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége.” 
„XXI. cikk 
(1) Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez.” 
 


