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2021. 04. 23. HVG 

Diákváros a Fudan árnyékában. Olimpiai falunak indult, most átláthatatlan a projekt. Palkovics 

zsarolással tárgyal, a kormánynak pedig minden eszköze megvan a kínai egyetemet megépíteni. 

 

2021.04.23. Magyar Nemzet 

A kínai hadügyminiszter látogatása és az oktatási kapcsolatok. „A gesztus értékűnek nevezett 

látogatáson lehetőség nyílik a belső ellenőrzés területét érintő, valamint a katonai 

egészségügyi (ez a kínai hivatalos hírügynökség változatában ‒ Xinhua, 2021.04.26. ‒ katonai, 

és egészségügyi) szolgálatok közötti együttműködésről szóló, 2019 őszén köttetett kétoldalú 

megállapodások áttekintésére, megerősítésére.” A már létező oktatási kapcsolatokról mintegy 

mellesleg: „Emellett várhatóan szó lesz majd a kétoldalú katonai kapcsolatok 

továbbfejlesztésének lehetőségéről, a stratégiai párbeszéd folytatásáráról, valamint a jelenleg is 

működő, tanintézeti kapcsolatok fejlesztéséről – közölték.” 

 

2021. 04. 22. Telex 

Az ellenzék optimista: Brenner Koloman: reális szcenárió, hogy kormányváltás esetén egy-két 

év múlva ugyanezek a szenátusok (látva a felmerülő problémákat) ugyanúgy kérhetik majd azt 

is, hogy kerüljenek ismét állami fenntartás alá, ahogy most az alapítványi fenntartás mellett 

szavaztak. 

Arató Gergely: kérdés, hogy mi lesz annak az EU-ból érkező 1500 milliárd forintnak a sorsa, 

amivel a kormány „beédesgette” az egyetemeket a modellváltásba, ugyanis ennek a pénznek az 

elköltése – egy tavalyi törvénymódosítás nyomán – ma nem tartozik a közbeszerzések hatálya 

alá, így nem biztos, hogy az unió engedni fogja, hogy ennyi forrást transzparencia nélkül 

költsenek majd el. Ebben az esetben akár rövid távon is megtörténhet, hogy a modellváltó 

egyetemek vissza akarnak majd térni az állami fenntartásba. 

 

2021. 04. 22. G7 

Az iskolanyitás politikai döntés, nem járványügyi. A járványügyi javaslat nem teljesen az volt, 

amit a kormányzat lépett. Úgy tűnik, a szakértők szerint érdemes lett volna biztosabbra menni, 

és inkább várni még egy keveset, mert most – ahogy ez az adatokból is látszik – tényleg napról 

napra látványosan csökken a kockázat. 

 

2021. 04. 22. Pénzcentrum 

Pedagógusbérek: mi változott, mi nem? 

 

2021. 04. 22. HVG, ATV 

„Stratégiai jelentőségűek” lettek az egyetemek, kiadók, tévék stb. Rendkívüli felhatalmazásával 

élve Orbán felhatalmazta Palkovicsot, hogy megtiltsa a külföldiek tulajdonszerzését bennük. 

(A Fudan nyilván kivétel lesz.) Karácsony véleménye a „legújabb trükkről”: e megállapodás 

közzététele közérdek, hozzák nyilvánossságra. 

 

2021. 04. 22. Átlátszó (blog) 

Tovább drágult a Néprajzi Múzeum. 26-ról közel 35 milliárd forintra. 

 

  

https://hvg.hu/ingatlan/20210423_Diakvaros_a_varosnegyed_ahol_a_kormany_celjai_latszolag_mindig_felulirjak_a_kozerdeket
https://magyarnemzet.hu/belfold/kinai-partneret-fogadja-a-honvedelmi-miniszter-9558200/
http://french.xinhuanet.com/2021-03/26/c_139836158.htm
https://telex.hu/belfold/2021/04/22/vagyonkezelo-alapitvany-kozvagyon-kozpenz-orban-viktor
https://g7.hu/kozelet/20210422/az-iskolanyitas-sokkal-inkabb-politikai-mint-jarvanyugyi-dontes-lehetett/
https://www.penzcentrum.hu/karrier/20210422/pedagogus-bertabla-2021-ennyit-keresnek-a-pedagogusok-a-pedagogusi-eletpalyamodell-alapjan-1113969?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=penzcentrum_linkek&utm_campaign=hiraggregator
https://hvg.hu/gazdasag/20210422_Strategiai_jelentoseguek_lehetnek_a_televiziok_es_az_egyetemek_is?s=h
http://www.atv.hu/belfold/20210422-karacsony-surgosen-vegye-ki-a-kormany-a-kezet-a-zsebunkbol/hirkereso
https://blog.atlatszo.hu/2021/04/kozel-35-milliard-forintra-dragult-az-uj-neprajzi-muzeum-epitese/


2 

 

2021. 04. 22. HR Portál 

Brexit-tandíj, diákösszefogás. Európai Uniós petíciót indított a külföldön tanuló magyar 

diákokat tömörítő Hungarian Youth Association és lengyel partnere annak érdekében, hogy a 

Brexit után drasztikusan megemelkedő brit egyetemi tandíjak ne jelenthessenek akadályt az 

Európai Unióban élő tehetséges fiataloknak. 

 

2021. 04. 22. Örülünk… (blog) 

A FUDAN-on van gender-szak. Majd azt is betiltjuk? 

 

2021. 04. 22. Szabad Európa 

Gergely György (CEU) és Nyíri Pál (Vrije Egyetem) véleménye. Gergely: felháborítónak tartja, 

hogy a magyar kormány a sanghaji egyetemet nemcsak tárt karokkal, de pénzesővel is várja. 

Nyíri: a kínai államot presztízs- és gazdasági, nem pedig hírszerzési szempontok vezérlik. 

 

2021. 04. 22. Népszava 

Palkovics mit nem mond: „Az európai uniós helyreállítási alapból Magyarország 1500 

milliárdot költ a felsőoktatás fejlesztésére. Palkovics László erre reagálva megjegyezte, hogy 

ezek a beruházások ugyanúgy kölcsönből valósulhatnak meg, mint a Fudan kampusza.” 

 

2021. 04. 22. 24hu 

EPER-frekvenciapályázat. Nyáron lejár az Első Pesti Egyetemi Rádió médiaszolgáltatási 

jogosultsága, így újra pályázható lesz a Budapest-Astoria telephelyű kisközösségi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség – közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 

kommunikációs igazgatósága csütörtökön az MTI-vel. (A jelenlegi üzemeltető pályázatát 

érvénytelenítették. Jön a NER-kompatibilis EPER-rádió?) 

 

2021. 04. 22. 444 

Az uniós szabályozást ismerő szakértők szerint komoly probléma lehet, hogy az új alapítványok 

a belátásuk szerint hasznosíthatják a vagyonukat ‒ azaz elvben megtehetnék, hogy egy EU-s 

pénzen épített egyetemi előadót eladjanak a beruházás megvalósulása után. Mivel az 

egyetemfejlesztési program egy óriási szelete a magyar RRF-tervnek [1191 milliárd forint 

menne erre a célra az 5800-ból], ez lehet az egyik legkomolyabb kerékkötője a pénzköltés 

brüsszeli jóváhagyásának. (A magyar RRF-terv másik problémája: a közoktatás nem szerepel 

benne.) 

 

2021. 04. 22. Magyar Hang 

Természetvédelmi szempontból is problémás a magyar RRF-terv. 

 

2021. 04. 21‒22. Mérce, Népszava 

A „lex Civil” visszavonása. A kormány ezen a fronton totális vereséget szenvedett, most pedig 

próbál pótmegoldást találni – kommentálta Ligeti Miklós a civil szervezetekről szóló új 

javaslatot. 

 

2021. 04. 21. 24hu 

Ingatlanok, tervek, gyökeres változások: a józsefvárosi PPKE-birodalom. 

 

2021. 04. 21. HVG, 444 

Stumpf István az utolós pillanatban lemondta egy nyilvános beszélgetésen való részvételét, arra 

hivatkozva, hogy Vidnyánszky Attilát nem hívták meg. Addig is tudvalevő volt, hogy a szerdára 

https://www.hrportal.hu/c/megharomszorozodnak-a-brit-tandijak--magyar-diakok-osszefogasa-oldhatja-meg-a-problemat-20210422.html
https://orulunkvincent.blog.hu/2021/04/22/betiltja_a_fudan_egyetemet_az_orban-kormany
https://www.szabadeuropa.hu/a/ingyen-egyetem-kinanak-ami-a-kormany-szerint-biztosan-nem-kemkozpont-lesz/31213939.html
https://nepszava.hu/3117388_palkovics-laszlo-szerint-a-diakvarost-es-a-fudan-kampuszt-is-megepitik
https://24.hu/belfold/2021/04/22/eper-frekvencia-nmhh/
https://444.hu/2021/04/22/orban-brusszelbe-megy-penzt-intezni-penteken?utm_source=hirkereso&utm_medium=cpc&utm_campaign=orban-brusszelbe-megy-penzt-intezni-penteken
https://444.hu/2021/04/22/orban-brusszelbe-megy-penzt-intezni-penteken?utm_source=hirkereso&utm_medium=cpc&utm_campaign=orban-brusszelbe-megy-penzt-intezni-penteken
https://hang.hu/belfold/2021/04/22/omolhet-az-unios-penz-a-helyreallitasi-alapbol-de-vannak-hianyossagok-a-magyar-tervben/
https://merce.hu/2021/04/21/majdnem-egy-evvel-kesobb-teljesiti-a-kormany-az-europai-birosag-iteletet-visszavonja-a-civiltorvenyt/
https://nepszava.hu/3117256_lex-civil-kudarcot-leplezo-elterelo-hadmuveletet-tervez-a-kormany
https://24.hu/kultura/2021/04/21/pazmany-peter-katolikus-egyetem-palotanegyed-magyar-radio-jozsefvaros-projekt-bontas-epites-kemenysepros-haz-palota/
https://hvg.hu/elet/20210421_SZFE_Vidnyanszkyra_hivatkozva_megis_lemondott_egy_nyilvanos_beszelgetest_Stumpf_Istvan_kormanybiztos?s=hk
https://444.hu/2021/04/21/elmarad-az-szfe-modellvaltasrol-szolo-vitaestje-mert-stumpf-istvan-vidnyanszky-attila-meghivasahoz-kototte-a-megjeleneset
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tervezett beszélgetésre az országos modellváltási hullámra reagáló Infosztrájk program-

sorozatában Vidnyánszky nem kapott meghívót. 

 

2021. 04. 21. Magyar Hang 

Stumpf István kormánybiztos egy olyan magáncégben vállalt pozíciót, amely sorozatban nyer 

el állami megrendeléseket. Ő elnökli a védettségi igazolványt gyártó cég felügyelő bizottságát. 

 

2021. 04. 21. 444 

„Stratégiai megállapodás”. A Magyar Közlönyben az alábbi rendelet jelent meg: 

„A kormány felhívja a Budapest Diákváros megvalósításáért, valamint a Fudan Egyetem 

részvételével alapítandó magyarországi felsőoktatási intézmény működési környezete 

kialakításáért felelős kormánybiztost, hogy – szükség szerint az általa kijelölt személy útján – 

gondoskodjon a Magyarország Kormánya és a Fudan Egyetem [székhelye: Kínai 

Népköztársaság; 200433 Shanghai No. 220 Handan Road, elérhetősége: Budapesti Corvinus 

Egyetem (1093 Budapest, Fővám tér 8.)]] között kötendő stratégiai megállapodás Kormány 

nevében történő aláírásáról.” Baranyi Krisztina a fővárosi közgyűlés tagjaként és Ferencváros 

polgármestereként helyi népszavazást kezdeményez a Fudan ügyében. 

 

2021. 04. 21. ATV 

Karácsony válasza: diákváros kell, nem ékszer. „500 milliárd adófizetői forint nagyon sok egy 

ékszerért, főleg olyanért, amiről meg sem kérdezték azokat, akiknek ki kell fizetniük, hogy kell-

e nekik.” 

 

2021. 04. 21. HVG 

Palkovics ígérete: A Fudan egyetem Budapest ékszerdoboza lesz. A tervezett képzések: 

empirikus elemzés és menedzsment-technológia, gazdasági stratégiák, pénzügyi tervezés, 

programmenedzsment, kínai nyelvi készségek, nemzetközi tanulmányok és geopolitikai 

képzések, gyógyszerészet- és orvostudományi, adattudományi és big data-képzések, 

kommunikációs mérnök és médiatanulmányok, járműmérnökök képzése, automatizált 

rendszerek. Arra külön felhívta Palkovics a figyelmet, hogy az orvostudományból is a 

klasszikus, ha úgy tetszik, európai változatot oktatják majd, nem a kínai orvoslást. 

 

2021. 04. 21. Válasz online 

Adósságcsapda és a magyar állami szuverenitás kérdése. „A Fudanra fordított összeg 

jelentőségét jól jelzi, hogy az egész magyar felsőoktatás átszabásának indokául szolgáló uniós 

pénzeső „mindössze” 1500 milliárd forintot tesz ki: a 2021 és 2026 közötti hétéves ciklusban 

ezen kell osztoznia az összes magyar felsőoktatási intézménynek.” „[A] szintlépéshez 

szükséges tudást, külföldi oktatókat és eszközöket pedig a Fudanra fordított összegnek már egy 

részéből is el lehetne érni.” 

 

2021. 04. 21. Magyar Narancs 

Miért repül Fürjes? Azért, mert nem tudta elég szimpatikussá tenni Orbán bolondériáit a 

fővárosiak előtt, sőt a Fidesz, ha lehet még rosszabbul áll Budapesten, mint az önkormányzati 

választások idején. S ezért Orbánnak muszáj volt felelőst találnia. 

 

2021. 04. 21. ATV 

Pálinkás József gondolatkísérlete: „a magyar tudásbázis tízszeresére növekedhetett volna fele 

ilyen áron.” 

 

  

https://hvg.hu/itthon/20210401_Egyetemi_sztrajkot_hirdettek_a_Facebookon
https://hvg.hu/itthon/20210401_Egyetemi_sztrajkot_hirdettek_a_Facebookon
https://hang.hu/belfold/2021/04/21/stumpf-istvan-kormanybiztos-elnokli-a-vedettsegi-igazolvanyt-gyarto-ceg-felugyelo-bizottsagat/
https://hang.hu/belfold/2021/04/21/stumpf-istvan-kormanybiztos-elnokli-a-vedettsegi-igazolvanyt-gyarto-ceg-felugyelo-bizottsagat/
https://444.hu/2021/04/21/a-kormany-strategiai-megallapodas-kotott-a-kinai-fudan-egyetemmel?utm_source=hirkereso&utm_medium=cpc&utm_campaign=a-kormany-strategiai-megallapodas-kotott-a-kinai-fudan-egyetemmel
https://444.hu/2021/04/17/baranyi-krisztina-helyi-nepszavazast-kezdemenyez-a-fudan-egyetemrol
http://www.atv.hu/belfold/20210421-karacsony-gergely-uzent-palkovicsnak-a-diakvaros-egyetlen-negyzetmeteret-sem-adjuk-semmifele-ekszerdobozert-cserebe/hirkereso
http://www.atv.hu/belfold/20210421-karacsony-gergely-uzent-palkovicsnak-a-diakvaros-egyetlen-negyzetmeteret-sem-adjuk-semmifele-ekszerdobozert-cserebe/hirkereso
https://hvg.hu/gazdasag/20210421_palkovics_laszlo_karacsony_gergely_baranyi_krisztina_fudan_egyetem?s=hk
https://www.valaszonline.hu/2021/04/21/fudan-egyetem-kina-magyarorszag-adossag-geopolitika-elemzes/
https://magyarnarancs.hu/narancsblog/miert-ropul-igazabol-furjes-balazs-237809
http://www.atv.hu/belfold/20210421-palinkas-jozsef-szerint-a-magyar-felsooktatas-karara-fog-a-fudan-egyetem-mukodni/hirkereso
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2021. 04. 21. 444 

Schmidt Mária közalapítványát is privatizálják. Schmidt Mária alapítványához tartozik a Terror 

Háza mellett a XX. Század Intézet, a XXI. Század Intézet, a Habsburg Történeti Intézet, a 

Kommunizmuskutató Intézet és a Kertész Imre Intézet. Hogy mi az értelme egyre több állami 

feladat ilyenfajta kiszervezésének? Magyari Péter ezt így fogalmazta meg a témáról írt átfogó 

elemzésében: „Ezúttal nem is egy új gazdasági elit megteremtése a cél, mint 2010 óta oly sok 

alkalommal. A Fidesz-barát nagytőkések felszerelésére az EU-s forrásokból sok ezer milliárd 

forintot költöttek már el az Orbán-kormányok, segítik őket a közbeszerzésekkel, TAO-val. Ezen 

már túl vagyunk. A mostani cél az állami feladatok kiszervezése, egy párhuzamos állam 

létrehozása.” 

 

2021. 04. 20. 24hu 

Magyar Bálint: „Ha rablás van, akkor azt rablásnak kell nevezni!” Azt kell világossá tenni, nem 

egy kormány, hanem egy maffia irányítja az országot, a közvagyonból létrehozott kormány-

közeli vagyonkezelő alapítványoknál, az egyetemi modellváltásnál ki kell mondani, ez a 

közpénz lenyúlása. 

 

2021. 04. 20. HVG360 

Az ELTE, BME stb. jövője. Az ELTE és a Műegyetem sorsáról még nem döntöttek, informá-

cióink szerint vannak a felsőoktatás-irányításban és a két egyetem vezetésében is olyanok, akik 

nem találnák ördögtől valónak az összevonásukat, s akár a magánosításukat sem. Ezt 

mindenekelőtt az ELTE-nek a tanár-, illetve a tanítóképzésben betöltött megkerülhetetlen 

szerepe teszi problematikussá, hiszen az csak nehezék lenne egy óriásegyetem vállán. 

 

2021. 04. 20. Telex 

Álszentség, hogy az egyetemi hallgatók ne politizáljanak. „A magyar egyetemek erőltetett 

átalakítása mögött nem látszik átgondolt koncepció, céljai nem világosak, az érintettek teljesen 

kimaradnak a folyamatból. Az új szabályok felszámolják az egyetemek függetlenségét, 

veszélybe sodorják az oktatás és a kutatás szabadságát, és ezzel az egyetem közjót szolgáló 

szerepét. Ezért a magyar egyetemi polgárság maga szervezi meg azt, aminek természetesnek 

kellett volna lennie: a hiteles tájékoztatást és a nyílt párbeszédet.” 

 

2021. 04. 20. Népszava 

A kormány uniós pénzből fizetné az alapítványokba forgatott egyetemek további feltőkésítését, 

vagy akár az orvosok béremelését. Cserébe „fűt-fát megígér” az Európai Bizottságnak a bő 400 

oldalas, április végéig benyújtandó tervezetben. 

 

2021. 04. 20. Forbes 

Mit gondolnak a magyar szülők a tanulásról és gyermekeik jövőjéről? Az orvost tartják a 

„legjövőállóbb, betonbiztos” szakmának” (80%-uk helyezte az első helyre), de a dobogón 

vannak a tanárok (57% [!!]) és az informatikusok (48%) is. 

 

2021. 04. 20. Magyar Narancs 

A CEU reakciója a „lex CEU” visszavonására. „A CEU Ausztriában marad, egy olyan 

országban, ahol tisztelik az akadémiai szabadság alapvető értékeit. Kutatási és egyéb, oktatást 

nem jelentő tevékenységeinkkel továbbra is jelen leszünk Budapesten.” 

 

2021. 04. 20. Magyar Narancs 

Sümegi diplomabotrány. A hamis érettségi bizonyítvány miatt az ellenzéki vezető a Széchenyi 

Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem rektorához fordult. 

https://444.hu/2021/04/21/vagyonkezelove-alakitjak-at-schmidt-maria-kozalapitvanyat-is
https://444.hu/2021/04/09/az-orrunk-elott-roviditik-meg-magyarorszagot
https://444.hu/2021/04/09/az-orrunk-elott-roviditik-meg-magyarorszagot
https://24.hu/belfold/2021/04/20/a-rablas-az-rablas-magyar-balint-a-fidesz-magyar-szotarrol/
https://24.hu/belfold/2021/04/01/vagyonkezelo-alapitvany-kormany-hauszmann-makovecz/
https://24.hu/belfold/2021/04/01/vagyonkezelo-alapitvany-kormany-hauszmann-makovecz/
https://24.hu/tag/egyetemi-modellvaltas/
https://hvg.hu/360/202115__egyetemi_modellvaltas__kormanyparti_kuratorok__valtolaz
https://telex.hu/belfold/2021/04/20/alszentseg-hogy-a-hallgatok-ne-politizaljanak-amikor-kiszervezik-foluluk-az-egyetemet
https://nepszava.hu/3116988_unios-penzre-hajtanak-a-kormanynak-hirtelen-fontos-lett-a-korrupcio-elleni-fellepes
https://nepszava.hu/3116988_unios-penzre-hajtanak-a-kormanynak-hirtelen-fontos-lett-a-korrupcio-elleni-fellepes
https://forbes.hu/legyel-jobb/felmeres-oktatas-gyerek-jovo/
https://magyarnarancs.hu/belpol/nem-tesszuk-ki-magunkat-ujra-egyetlen-ember-es-rezsimje-politikai-szeszelyeinek-237784
https://magyarnarancs.hu/kismagyarorszag/dagad-a-botrany-sumegen-a-fideszes-polgarmester-elettarsanak-hamis-erettsegi-bizonyitvanya-miatt-237755
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2021. 04. 20. 444 

Nemzetbiztonsági bizottság. Az innovációs miniszter a Kínai Kommunista Párt ide költöző 

egyetemével kapcsolatos nemzetbiztonsági kockázatokat hétfőn a Hír Tv-ben annyival intézte 

el, hogy nem ért a titkosszolgálatokhoz, és egyébként szerinte ha bármelyik nagy ország 

titkosszolgálati tevékenységet akar végezni Magyarországon, „akkor ehhez nem kell neki egy 

egyetem, ezt meg tudja oldani számos más módon is”. 

 

2021. 04. 20. Magyar Hang 

Enyedi Zsolt, a CEU professzora: Palkovics a CEU elüldözésekor a szöges ellentétét mondta 

annak, mint most, a Fudan Egyetem fogadásakor. 

 

2021. 04. 20. Magyar Hang 

Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés: „A magyar egyetemek komoly bevételi forrásoktól 

fognak elesni.” A Fudan hatásai „a teljes magyar felsőoktatásra hátrányosak lesznek. A 

modellváltással kitűzött célok elérése szinte bizonyosan nem fog megvalósulni a Fudan 

Egyetem elszívó hatása miatt.” 

 

2021. 04. 19. 444 

A kínai igazság. a Magyarországon terjeszkedni készülő sanghaji Fudan Egyetem chartájában 

is benne van, hogy az egyetem hű a KKP vezetéséhez, végrehajtja annak oktatáspolitikáját, és 

a kínai nép mellett leginkább a pártot szolgálja. 

 

2021. 04. 19. 444, ATV 

Palkovics Fudan-ügyi hablatyolása kritikával és anélkül, de hosszabban. 

 

2021. 04. 19. Magyar Hang 

Palkovicsot meghazudtolja a kínai pártfőtitkár. Palkovics szerint nem lesz ideológiai nevelés a 

Fudanon – a kínai pártfőtitkár éppen az ellenkezőjéről beszélt. 

 

2021. 04. 19. Népszava 

Spiegel-szemle: Az EU rossz néven veszi a Fudan behívását, hiszen a magyar kormány csak 

nemrégiben szorította ki az országból a CEU-t. 

 

2021. 04. 19. Mérce 

Interjú Fleck Zoltánnal. „Az a paradoxon áll fenn, hogy olyan hallgatói közösséget kellene egy 

közös ügy felé fordítani és valódi közösséggé formálni, amely nincs hozzászoktatva ehhez a 

közoktatásban eltöltött évek óta. Ahhoz van hozzászoktatva, hogy passzívan hallgatnia kell, 

meg kell szereznie a tanulóévei végén a papírt, és akkor minden rendben van. Egyébként – nem 

minden él nélkül mondom – az oktatók nagyon nagy részére is igaz ez. Ők is vagy tele vannak 

illúziókkal, vagy totálisan nem érdeklődnek az iránt, hogy milyen tágabb keretben folyik az ő 

munkájuk.” Alapítványosítás: „delegitimálni kellene a folyamatnak az egészét – eljárásilag, 

tartalmilag, mindenhogy.” 

 

2021. 04. 19. HVG 

A CEU-törvény visszavonása. Erről állapította meg 2020 őszén az Európai Unió Bírósága, hogy 

torzítja a versenyfeltételeket. A törvény sértette a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás 

szabadságát, a belső piaci szolgáltatásokról szóló uniós irányelvet, a tudományos élet 

szabadságára, az oktatási intézmény alapításához való jogra, továbbá a vállalkozás 

szabadságára vonatkozó EU-s rendelkezéseket. A bíróság szerint önkényes diszkrimináció 

történt, mivel a magyar hatóságok politikai szándéka döntő szerepet játszik a követelmény 

https://444.hu/2021/04/20/behivta-palkovicsot-a-nemzetbiztonsagi-bizottsag-a-kinai-egyetem-miatt
https://444.hu/2021/04/19/palkovics-laszlo-szerint-nem-lesz-ideologiai-oktatas-a-kinai-kommunista-part-budapesti-egyetemen
https://444.hu/2021/04/19/palkovics-laszlo-szerint-nem-lesz-ideologiai-oktatas-a-kinai-kommunista-part-budapesti-egyetemen
https://hang.hu/belfold/2021/04/20/egyedi-zsolt-palkovics-a-ceu-eluldozesekor-a-szoges-ellentetet-mondta-annak-mint-most-a-fudan-egyetem-fogadasakor/
https://hang.hu/belfold/2021/04/20/egyedi-zsolt-palkovics-a-ceu-eluldozesekor-a-szoges-ellentetet-mondta-annak-mint-most-a-fudan-egyetem-fogadasakor/
https://hang.hu/belfold/2021/04/20/a-fudan-a-teljes-magyar-felsooktatasra-hatranyos-lehet/
https://444.hu/2021/04/19/hszi-csin-ping-szerint-a-kinai-egyetemeknek-a-kommunista-parthoz-teljes-mertekben-hu-diakokat-kell-nevelniuk?utm_source=hirkereso&utm_medium=cpc&utm_campaign=hszi-csin-ping-szerint-a-kinai-egyetemeknek-a-kommunista-parthoz-teljes-mertekben-hu-diakokat-kell-nevelniuk
https://444.hu/2021/04/16/a-kinai-kommunista-part-huseges-kaderkepzoje-tart-budapestre-vagy-egy-nyugatos-elitegyetem
https://444.hu/2021/04/16/a-kinai-kommunista-part-huseges-kaderkepzoje-tart-budapestre-vagy-egy-nyugatos-elitegyetem
https://444.hu/2021/04/19/palkovics-laszlo-szerint-nem-lesz-ideologiai-oktatas-a-kinai-kommunista-part-budapesti-egyetemen?utm_source=hirkereso&utm_medium=cpc&utm_campaign=palkovics-laszlo-szerint-nem-lesz-ideologiai-oktatas-a-kinai-kommunista-part-budapesti-egyetemen
http://www.atv.hu/belfold/20210419-megszolalt-palkovics-a-fudanrol-es-a-diakvarosrol/hirkereso
https://hang.hu/belfold/2021/04/19/mig-palkovics-szerint-nem-lesz-ideologiai-neveles-a-fudanon-a-kinai-partfotitkar-eppen-az-ellenkezojerol-beszelt/
https://nepszava.hu/3116869_szabad-szemmel-orban-viktor-egyre-inkabb-lesre-fut
https://nepszava.hu/3116869_szabad-szemmel-orban-viktor-egyre-inkabb-lesre-fut
https://merce.hu/2021/04/19/sohasem-keso-elmagyarazni-hogy-mi-a-tetje-az-egyetemi-autonomianak/
https://hvg.hu/itthon/20210419_Visszavonjak_a_CEUt_eluldozo_torveny_egy_reszet
https://hvg.hu/gazdasag/20201006_Az_Europai_Birosag_elkaszalta_a_Lex_CEUt
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teljesítésében. A magyar kormány minden érvét lesöpörték, megjegyezve, hogy a 

magyarországi képzés színvonala, amelynek védelmére hivatkoztak, egyáltalán nem függ az 

anyaországbeli működéstől. 

 

2021. 04. 19. Válasz online 

A katolikus történelemkönyv (lásd 2021. 04. 12. Népszava) progresszívebb, mint az állami: 

„bizony közelebb áll a tudományos fősodorhoz”, a hun teóriával szemben „tisztes távolságot 

tart”, és biztosan állítja, hogy a magyar finnugor nyelv. Ráadásul „hamarosan elkészül hozzá 

egy részletes, digitális módszertani segédkönyv, melyet több pedagógus beszélgetőtársunk is 

óriási dologként írt le.” 

 

2021. 04. 19. Magyar Hang 

Hogyan segít egy pécsi iskola az árván maradt tanulóinak?. Jogi, lakhatási, pszichológiai 

segítséget kapnak városi összefogással. 

 

2021. 04. 19. Portfolio 

Terjeszkedik a PPKE. A Magyar Rádió volt épülete körül egységes kampusz jön létre. 

 

2021. 04. 19. Telex 

Tűzoltás a fokvárosi egyetemen. Felmerült a szándékos gyújtogatás gyanúja. 

 

2021. 04. 19. HVG 

Az Emmi szerint a diákok háromnegyed ment iskolába. 

 

2021. 04. 19. Átlátszó 

Koronavírus-szűrésre hívta a diákokat az ellenzéki önkormányzat, de a Klebelsberg Központ 

letiltotta az akciót. 

 

2021. 04. 19. Szabad Európa 

Megosztottság, presszionálás. Volt, ahol egymás ellen fordította a szülőket az iskolanyitás, 

máshol fenyegetéssel gyakorolnak nyomást a szülőkre és a tanárokra 

 

2021. 04. 19. HVG 

Az ADOM diákmozgalom felmérése az otthonmaradottakról. 

 

2021. 04. 19. Mérce 

87% nem pártolja a mai iskolanyitást, a pedagógus kitöltők 74 százaléka egyáltalán nem, vagy 

inkább nem érezné magát biztonságban, ha áprilisban jelenléti oktatásban kellene tanítania. 

 

2021. 04. 19. ATV 

Mégsem büntetik meg a répcelakiakat. 

 

2021. 04. 19. Népszava 

Fegyelmi Répcelakon, mert szinte az egész tantestület otthon maradt. Online tanításért kiosztott 

fegyelmi, aztán „csak” aláíratták velük a jelenléti vállalását. 

 

2021. 04. 19. Telex 

Alapos tudósítás több helyszínről az iskolanyitás napjáról.  

 

 

https://www.valaszonline.hu/2021/04/19/katolikus-tankonyv-tortenelem-nat-oktatasi-hivatal-elemzes/
https://hang.hu/belfold/2021/04/19/arvan-maradt-diakjain-segitene-a-pecsi-iskola/
https://www.portfolio.hu/ingatlan/20210419/uj-egyetemi-campus-johet-letre-a-belvarosban-a-magyar-radio-volt-epuleteiben-479232?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=portfolio_linkek&utm_campaign=hiraggregator
https://telex.hu/kulfold/2021/04/19/fokvaros-del-afrika-egyetem-tuz-langok-tuzoltok-szelmalom
https://hvg.hu/elet/20210419_koronavirus_jarvany_oktatas_iskola_ovoda_diakok_pedagogusok?s=hk
https://oktatas.atlatszo.hu/2021/04/19/iskolanyitas-koronavirus-szuresre-hivta-volna-a-diakokat-az-ellenzeki-onkormanyzat-de-a-klik-letiltotta-a-levelet/
https://oktatas.atlatszo.hu/2021/04/19/iskolanyitas-koronavirus-szuresre-hivta-volna-a-diakokat-az-ellenzeki-onkormanyzat-de-a-klik-letiltotta-a-levelet/
https://www.szabadeuropa.hu/a/volt-ahol-egymas-ellen-forditotta-a-szuloket-az-iskolanyitas/31211143.html
https://hvg.hu/elet/20210419_Hiaba_a_nyitas_tobb_mint_szazezer_kisdiak_maradhatott_otthon?s=hk
https://merce.hu/2021/04/19/a-pedagogusok-87-a-nem-partolja-a-mai-iskolanyitast/
http://www.atv.hu/belfold/20210419-visszavontak-a-jelenleti-oktatast-megtagado-repcelaki-tantestulet-bunteteset-kompromisszum-szuletett/hirkereso
https://nepszava.hu/3116902_szinte-a-teljes-tantestulet-otthon-maradt-fegyelmit-kapnak
https://telex.hu/belfold/2021/04/19/iskola-ovoda-nyitas-aprilis-19
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2021. 04. 19. Magyar Narancs 

PSZ-követelés: csökkentsék minimálisra az osztálylétszámokat az újranyitás után. 

 

2021. 04. 19. HVG 

Videó. Gyerekek az iskolanyitásról. 

 

2021. 04. 19. G7 

Ercse Kriszta cikke az iskolanyitás veszélyeiről. 

 

2021. 04. 18. HVG, Telex 

Az Emmi rendkívüli szünettel zsarolja azokat a szülőket, akik félnek visszaengedni a 

gyerekeiket az iskolába. Hogyan igazolható a hiányzás? 

 

2021. 04. 18. HVG 

TASZ-vélemény röviden… (A miniszteri levél azt is kiköti, „jelenléti és digitális oktatás 

párhuzamosan nem folytatható”, de az otthon maradók online bekapcsolódhatnak az oktatásba. 

Azoknak a diákoknak, akik igazoltan otthon maradnak, el kell juttatni a tananyagot. Kásler 

Miklós mindemellett lehetőségként nevezi meg azt a szabályt, amely szerint, ha valaki többet 

hiányzik 250 óránál, és teljesítménye a tanítási év folyamán érdemjeggyel nem volt értékelhető, 

annak osztályozó vizsgát kell tennie. A TASZ ezzel kapcsolatban korábbi állásfoglalásában 

emlékeztetett: amennyiben a tanár tudja értékelni a diákok teljesítményét, nem kell osztályozó 

vizsgát elrendelni.) 2021. 04. 18. Magyar Hang 

Káosz lehet a hibridoktatásból. Egyes iskolaigazgatók nem engedélyezik, pedig Kásler 

miniszter levele szerint kellene. 

 

…és hosszan.  

 

2021. 04. 18. Magyar Hang 

Káosz lehet a hibridoktatásból. Egyes iskolaigazgatók nem engedélyezik, pedig Kásler 

miniszter levele szerint kellene. 

 

2021. 04. 18. 444 

Videó, fontos új információval. Mi fizetünk azért a Kínai Kommunista Pártnak, hogy legyen 

egyetemük az EU-ban. 

 

2021. 04. 18. Mfor 

Összefoglaló videó az iskolai nyitásról. 

 

2021. 04. 18. Mérce 

Juhász Ágnes: a tankerületek betiltották az otthonmaradók digitális oktatását: „meg ne tudják, 

hogy valaki segít azoknak a renitenseknek, akik nem teljesítik a Vezér kérését!” 

 

2021. 04. 17. Magyar Narancs 

A hetilap egy hónappal korábbi, most ingyen is elérhető cikkének tárgya a közkönyvtárak 

átalakuló szerepe, járványügyi helyzethez való alkalmazkodásuk, szolgáltatásaik bővülése és a 

működésüket nehezítő tényezők. A könyvtárosokat váratlanul érte és rosszul érintette a 

közalkalmazotti jogviszonyuk tavalyi megszüntetése; az ezért cserébe megígért 6%-os bér-

emelést eddig csak az intézmények alig felében fizették ki. Az önkormányzatok költségveté-

sének drasztikus csökkenését pályázatokkal, elbocsátásokkal, 6 órás munkaidőre való átállással 

próbálják ellensúlyozni. 

https://magyarnarancs.hu/belpol/psz-csokkentsek-minimalisra-az-osztalyletszamokat-az-ujranyitas-utan-237745
https://hvg.hu/itthon/20210419_altalanos_iskola_koronavirus_gyerek_video
https://g7.hu/kozelet/20210419/a-magyar-iskolakbol-a-nyitassal-konnyen-orosz-rulett-lehet/
https://hvg.hu/itthon/20210418_Emmi_Elrendelheto_rendkivuli_szunet_ha_keves_diak_jelenik_meg_az_iskolaban?s=hk
https://telex.hu/belfold/2021/04/18/kasler-miklos-emmi-iskola-also-tagozat-jelenleti-online-oktatas-hianyzas-osztalyozo-vizsga
https://hvg.hu/elet/20210418_Rugalmasan_de_a_jogszabalyok_szerint_jarjanak_el_az_iskolaigazgatok_a_hianyzasokkal_keri_Kasler?s=hk
https://hang.hu/belfold/2021/04/18/kaosz-lehet-hetfon-tobbfelekeppen-ertelmezik-kasler-sorait/
https://hvg.hu/elet/20210418_Jogszeru_az_iskolai_hianyzas_igazolasa_a_jarvanyra_hivatkozva_a_TASZ_szerint
https://hang.hu/belfold/2021/04/18/kaosz-lehet-hetfon-tobbfelekeppen-ertelmezik-kasler-sorait/
https://444.hu/2021/04/18/mi-fizetunk-azert-a-kinai-kommunista-partnak-hogy-legyen-egy-egyetemuk-az-eu-ban
https://mfor.hu/cikkek/makro/orult-otlet-vagy-gyava-dontes-szuletett-az-iskolai-nyitas-kapcsan--a-het-videoja.html%20(el%C5%91fizet%C3%A9ses)
https://merce.hu/2021/04/18/segiteni-akarsz-meg-ne-probald/
https://merce.hu/2021/04/18/segiteni-akarsz-meg-ne-probald/
https://magyarnarancs.hu/sorkoz/az-emberek-ki-vannak-ehezve-a-kommunikaciora-most-is-komoly-igeny-van-a-konyvtarakra-237668
https://magyarnarancs.hu/sorkoz/az-emberek-ki-vannak-ehezve-a-kommunikaciora-most-is-komoly-igeny-van-a-konyvtarakra-237668
https://magyarnarancs.hu/sorkoz/az-emberek-ki-vannak-ehezve-a-kommunikaciora-most-is-komoly-igeny-van-a-konyvtarakra-237668
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2021. 04. 17. Átlátszó (blog) 

Darvas Béla beszélgetése Upor László volt megbízott SZFE-rektorral arról, hogy miért nem 

nevezték ki a szenátusi döntés ellenére rektorrá; Vidnyánszky kultúrabefolyásolási tevékeny-

ségéről; a kancellári szereptévesztésről; az SZFE-s modellváltási történet mérföldköveiről; a 

Freeszfe vezetőiről; arról, hogy a többi egyetem miért nem próbált ellenállni, és hogy megéri-

e az Európából az egyetemi rendszerbe áramló rengeteg pénzért „hosszú távra elzálogosítani a 

szellemi vagyon aranytartalékát”, „kivásárolni, maszekosítani a teljes magyar felsőoktatást”. 

Első rész. 

 

2021. 04. 17. Magyar Hang 

„Ahhoz, hogy az emberiség ne kezdjen visszasüllyedni nem is pusztán a felvilágosodás előttre, 

hanem a – például az egykori cserkeszekre jellemző – józan ítélőképesség előtti állapotba, nem 

pusztán egyes embereknek, hanem magának a tudománynak a függetlenségére van szükség” ‒ 

állapítja meg a tudományellenesség okairól szóló írásában Zalatnay István. 

 

2021. 04. 17. Magyar Narancs 

Megindul a papok, lelkészek soron kívüli oltása, közölte Gulyás miniszterelnökségi miniszter, 

aki szerint az egyházak „szerények voltak”, hiszen csak akkor kérték az oltást, amikor már több 

mint 3 millióan megkapták. A hitoktatókat már beoltották a pedagógusokkal együtt. 

 

2021. 04. 17. HVG 

Megszületett a Közép-európai Épített Örökség Megőrző [helyesen: Építettörökség-megőrző 

vagy: Épített Örökséget Megőrző] Alapítvány, amely a létrehozásáról hozott tavalyi törvény 

szerint „a közép-európai régió egyes műemléki vagy műemléki védelemben nem részesülő, de 

kulturális, történelmi, művészeti, építészeti értékkel rendelkező és magyar vonatkozású 

történelmi, kulturális öröksége, művészeti gyökere, múltja, hagyománya szempontjából 

jelentőséggel bíró” épületeinek állagmegóvásáról, felújításáról, fenntartásáról fog 

gondoskodni, éspedig tulajdonszerzés útján. Az alapítvány vagyona 15,8 milliárd forint; többek 

közt erdélyi szálloda és szlovéniai wellnesskomplexum lett kiszervezve hozzá. A 

kuratóriumának tagja a Magyar Diplomáciai Akadémiáért és a Stipendium Hungaricum 

Programért felelős államtitkár. 

 

2021. 04. 17. Portfolio 

A lap értesülése szerint sok orvos és egészségügyi dolgozó nem fogja iskolába engedni 

gyermekét a hétfői iskolanyitáskor. Ekkor, miként Kásler miniszter tegnap közölte, a digitális 

oktatás megszűnik, de ha újra felbukkan a vírus, akkor az iskolák egyedi kérelem alapján 

kérhetnek digitális oktatást vagy rendkívüli szünetet. 

 

2021. 04. 17. Mérce 

Az Értelmiségi Szakszervezeti Szövetség szerint a hétfői iskolanyitás elfogadhatatlan. Mint 

írják, a kormány a hétfői iskolanyitás ügyében tett engedményeivel elismeri, hogy „jogosak a 

tiltakozók kifogásai, és csak hiúsági kérdést csinálnak a nyitásból”. 

 

2021. 04. 17. Népszava 

A hétfői iskolanyitást először a nemzeti konzultációval indokolta a kormányfő, de abban ilyen 

kérdés nem szerepelt, tegnap pedig egy WHO-protokollra hivatkozott, amely azonban nem 

létezik. 

 

  

https://darvasbela.atlatszo.hu/2021/04/17/upor-laszloval-a-szinhaz-es-filmmuveszeti-egyetemrol-no1-szappan-operita-no11/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2021/04/17/upor-laszloval-a-szinhaz-es-filmmuveszeti-egyetemrol-no1-szappan-operita-no11/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2021/04/17/upor-laszloval-a-szinhaz-es-filmmuveszeti-egyetemrol-no1-szappan-operita-no11/
https://hang.hu/publicisztika/vendegoldal/2021/04/17/a-jarvany-hose-es-aldozata-a-tudomany/
https://magyarnarancs.hu/belpol/soron-kivul-oltjak-a-papokat-es-a-lelkeszeket-237706
https://hvg.hu/kkv/20210417_A_kormany_alapitvanyba_szervezte_a_9_millio_euroert_megvasarolt_szloveniai_wellnesskozpontot_is?s=hk
https://hvg.hu/kkv/20210417_A_kormany_alapitvanyba_szervezte_a_9_millio_euroert_megvasarolt_szloveniai_wellnesskozpontot_is?s=hk
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210417/eletveszely-miatt-nem-engedik-iskolaba-vezeto-orvosok-es-egeszsegugyi-dolgozok-a-gyerekeiket-479066?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=portfolio_linkek&utm_campaign=hiraggregator
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210417/eletveszely-miatt-nem-engedik-iskolaba-vezeto-orvosok-es-egeszsegugyi-dolgozok-a-gyerekeiket-479066?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=portfolio_linkek&utm_campaign=hiraggregator
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210417/eletveszely-miatt-nem-engedik-iskolaba-vezeto-orvosok-es-egeszsegugyi-dolgozok-a-gyerekeiket-479066?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=portfolio_linkek&utm_campaign=hiraggregator
https://merce.hu/2021/04/17/hiusagi-kerdest-csinalnak-a-nyitasbol-ujabb-szervezet-allt-ki-az-iskolak-es-ovodak-ujranyitasa-ellen/
https://nepszava.hu/3116707_orban-egy-nem-letezo-protokollra-hivatkozott-az-iskolanyitas-kapcsan
https://nepszava.hu/3116707_orban-egy-nem-letezo-protokollra-hivatkozott-az-iskolanyitas-kapcsan
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2021. 04. 17. Telex, Magyar Narancs 

Több tankerületben áll fenn a veszély, hogy „túl sok” hiányzás esetén rendkívüli szünetet 

rendelnek el, ami azzal jár, hogy a kieső napokat a nyári szünet elején kell megtartani. Totyik 

Tamás PSZ-alelnök szerint ez zsarolás, a digitális oktatásnak minden feltétele adott lenne. Az 

otthon maradó iskolások szüleinek küldött igazgatói tájékoztatásokból szemléz a Magyar 

Narancs. A levelek hangneme változó, egyes igazgatók nem helyeslik a távolmaradást. 

 

2021. 04. 17. HVG 

Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere helyi népszavazást kezdeményez a Fudan 

Egyetem ügyében. A 13 hektáros területnek, ahol megépülne, több mint a fele Ferencváros 

tulajdona, a rajta levő ingatlanok egy része meg a fővárosé, így a ferencvárosiak és Budapest 

beleegyezése is kell ahhoz, hogy lemondjanak róla. 

 

2021. 04. 17. HVG 

A főpolgármester szerint a miniszterelnök „titokban hozott kormányhatározattal” odadobta a 

Diákvárost „az első szembejövő kínai delegációnak”, és még saját embereit, „Fürjes és Vitézy 

urakat” is méltatlan helyzetbe hozta. „Késő éjszaka megjelenik egy kormányhatározat a 

közlönyben, amely lenullázza azt a munkát, azt a több százmillió forintot, amelyet Fürjes 

államtitkár és csapata a Diákváros terveire fordított eddig, és az egészet odaadja a miniszter-

elnök kedvenc végrehajtójának, Palkovics miniszternek. És ebből az éjszakai kormányhatá-

rozatból világosan kiderül: igenis a Budapesti Diákváros helyére akarják erőltetni a kínai 

egyetemet. Igenis sok ezer magyar diák lakhatásának kárára szolgálná ki az Orbán-kormány a 

kínai gazdasági-politikai érdekeket” ‒ áll az ügy eddigi fejleményeit összegző posztjában. 

A kormányhatározatról szóló hír itt olvasható. 

 

https://telex.hu/belfold/2021/04/17/oktatas-nyitas-kotelezo-szunet
https://magyarnarancs.hu/belpol/igy-beszel-most-az-iskola-az-aggodo-szulovel-237699
https://magyarnarancs.hu/belpol/igy-beszel-most-az-iskola-az-aggodo-szulovel-237699
https://hvg.hu/itthon/20210417_Helyi_nepszavazast_kezdemenyez_a_kinai_egyetem_ugyerol_Baranyi_Krisztina?s=hk
https://hvg.hu/itthon/20210417_Helyi_nepszavazast_kezdemenyez_a_kinai_egyetem_ugyerol_Baranyi_Krisztina?s=hk
http://www.atv.hu/belfold/20210417-karacsony-meg-a-sajat-embereit-sem-kimeli-a-kormany-hogy-kiszolgalja-a-kinai-erdekeket/hirkereso
https://hvg.hu/gazdasag/20210417_fudan_egyetem_diakvaros_karacsony_gergely_furjes_balazs_palkovics_laszlo?s=hk
https://hvg.hu/gazdasag/20210417_fudan_egyetem_diakvaros_karacsony_gergely_furjes_balazs_palkovics_laszlo?s=hk
https://hvg.hu/gazdasag/20210417_fudan_egyetem_diakvaros_karacsony_gergely_furjes_balazs_palkovics_laszlo?s=hk
https://hvg.hu/gazdasag/20210417_fudan_egyetem_diakvaros_karacsony_gergely_furjes_balazs_palkovics_laszlo?s=hk
https://hvg.hu/gazdasag/20210417_fudan_egyetem_diakvaros_karacsony_gergely_furjes_balazs_palkovics_laszlo?s=hk
https://hvg.hu/kkv/20210417_A_kormany_kulon_embert_nevezett_ki_aki_helyet_csinal_a_kinai_egyetemnek_Budapesten

