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2021. 04. 30 Hirklikk.hu 

Az egyetem minőségét anyagi forrásai és függetlensége, autonómiája határozza meg és nem a 

tulajdonos, ezért statisztikailag nem feltétlenül igaz a miniszterelnök állítása, hogy a világ 

legjobb egyetemei alapítványi formában működnek – mondja Orbán péntek reggeli 

rádióinterjújára reagálva Trencsényi László, a Magyar Pedagógiai Társaság elnöke a 

Hírklikkben. Hozzáteszi, hogy a tudomány lényegében a reneszánsz óta nemzetközi, a „nemzeti 

érzelem”, amire a miniszterelnök hivatkozik, egy nem létező tudományos fogalom, egy 

politikai blöff, aminek még egy kis antiszemita stichje is van, hiszen a „nemzeti érzelem” a 

Horthy-korszak antiszemita ideológiájának volt a kitalált jelzője. 

 

2021. 04. 30. Amerikai Népszava, véleménycikk 

„szokásos pénteki rádiós szentbeszédében [...] a magánalapítványokba kilopott, fideszes 

politikai komisszárok és strómanok uralma alá rendelt egyetemekről beszélt. [...] Orbán nyíltan 

elismerte azt, hogy az egyetemeket azért szervezték ki magánalapítványokba, hogy azokat egy 

ideológia képviselőinek az uralma alá helyezzék, az egyetemeket a fideszes államideológia 

alapján megtisztítsák a nem keresztényfasiszta tanároktól, professzoroktól és diákoktól, és 

ideológiai átnevelő tábort csináljanak belőlük.” (Lásd 2021. 04. 30. 444.hu.) 

 

2021. 04. 30. Mérce 

Egy tapasztalt és egy pályakezdő tanító, valamint egy hátrányos helyzetű gyerekeket is 

mentoráló középiskolai tanár beszél az elmúlt év digitális oktatási nehézségeiről. 

 

2021.04.30. Népszava 

Egyetlen telket sem ad a kínai egyetem építésére a főváros, márpedig nehéz lesz enélkül 

kialakítani a 26 hektáros kampuszt a Diákváros területén. 

 

2021. 04. 30. HVG 

Elindult a Freeszfe Egyesület támogatói oldala. „Az autonóm alkotóműhely fenntartásához, 

workshopok megvalósításához, egy otthont adó épület megtalálásához kérik az emberek 

segítségét. Az anyagi támogatásért cserébe a Freeszfe programokat kínál.” 

 

2021. 04. 30. dw.com 

Magyarország: Szabad sajtó van, sajtószabadság nincs. A nyomtatott sajtó, rádió, televízió 

túlnyomóan a kormány kezében van. Releváns információhoz elsősorban független, 

adományokból fenntartott hírportálokon lehet hozzájutni. 

 

2021.04.30. BI/Reporting Democracy 

Elsősorban a lengyel és a magyar politikai helyzetről szóló áttekintés. Schanda államtitkárt 

idézi az egyetemek alapítványosítása ügyében: „A more competitive form of operation, closer 

to the economy, will create more independence from the state and more autonomous 

organisations.” Nem világos, honnan veszi a cikk, hogy az ingatlanokon túl minden alapítvány 

600 milliárd(!) forint alaptőkét (seed money) is kap. 

 

2021. 04. 30. Népszava 

A sajtószemlében idézik Hegedűs Dániel, a német Marshall-alap elemzője által az 

EUobservernek adott nyilatkozatot, eszerint Orbán hármas célt követ: 1) átfolyatni a 

https://hirklikk.hu/kozelet/trencsenyi-laszlo-a-tudomany-nemzetkozi-a-nemzeti-erzelem-nemletezo-tudomanyos-fogalom-politikai-bloff/380696
https://hirklikk.hu/kozelet/trencsenyi-laszlo-a-tudomany-nemzetkozi-a-nemzeti-erzelem-nemletezo-tudomanyos-fogalom-politikai-bloff/380696
https://nepszava.us/orban-bevallotta-hogy-ideologiai-atnevelo-taborok-lesznek-az-egyetemek/
https://nepszava.us/orban-bevallotta-hogy-ideologiai-atnevelo-taborok-lesznek-az-egyetemek/
https://nepszava.us/orban-bevallotta-hogy-ideologiai-atnevelo-taborok-lesznek-az-egyetemek/
https://merce.hu/2021/04/30/a-tanev-amely-az-egyebkent-is-letezo-iszonyu-egyenlotlensegeket-csak-tovabb-melyitette/
https://nepszava.hu/3118218_karacsony-a-fudanrol-felcsutra-se-nemhogy-ide
https://hvg.hu/kultura/20210430_Elinditotta_a_Freeszfe_Egyesulet_a_tamogatoi_oldalat__latogathato_foprobakat_filmklubokat_igernek
https://www.dw.com/de/ungarn-es-gibt-freie-presse-aber-keine-pressefreiheit/a-57389800
https://balkaninsight.com/2021/04/30/democracy-digest-holdup-in-eu-recovery-fund-averted-as-polish-parties-strike-deal/
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közvagyont, de úgy hogy a Fidesz az esetleges választási vereség után is rendelkezni tudjon 

vele, 2) megnehezíteni, hogy az OLAF szimatolhasson a dolgok után, 3) megreformálni a 

felsőoktatást, vagyis hogy az a párt ellenőrzése alatt maradjon. 

 

2021. 04. 30. 444.hu 

Orbán beismerte, hogy ideológiai alapon választanak: az alapítványosított egyetemek kuratóri-

umaiba csak nemzeti szemléletű tagokat kérnek fel, mert az egyetemek „a nemzeti önismeret, 

öntudat, a nemzeti műveltség, a nemzeti kultúra letéteményesei”, nem pedig globalista, nemzeti 

karakter nélküli intézmények, mint a kommunizmus alatt. 

 

2021. 04. 29. Jelen (hetilap, 16‒17. oldal) 

Ferber Katalin közgazdász szerint a Fudan idehozatalával Kína több legyet üt egy csapásra. 

Ezek egyike a mester- és doktori képzésbeli férőhelyek száma, ugyanis ezekből Kínában nincs 

elég. További előny az „információk összegyűjtése és továbbítása”. Ferber ugyanakkor 

emlékeztet arra, hogy Kína mostani jelenléte a magyar egyetemeken (öt Konfuciusz Intézet, 

lehetőségek kettős diploma szerzésére), valamint hitelezési gyakorlata (Budapest‒Belgrád 

vasút, Fudan-kampusz) nem más, mint a 70-es évekbeli japán minta folytatása: akkor indult a 

japán kultúrát népszerűsítő Japán Alapítvány magyarországi tevékenysége, és akkortól 

adósodott el Magyarország évtizedekre a japán államnak a hosszú- és középlejáratú kölcsönök 

felvételével. „Jelenleg Kína Japán legjobb tanítványa” ‒ zárul az írás. (Az eleje itt olvasható.) 

 

2021. 04. 29. Magyar Narancs (hetilap 16‒17. oldal) 

Beszámoló a múlt heti információs sztrájkról. Nyilatkozók: egy névtelen szegedi oktató, Fleck 

Zoltán (ELTE ÁJK), V. Gilbert Edit (PTE BTK), Kopek Gábor (MOME-kuratórium), Krasz 

Ádám (MOME), Deák Dániel (BCE). Az infosztrájkot pozitívan értékelték, többen aktivitást 

érzékeltek a diákok részéről, sőt az intézmények közti szolidaritás megindulásáról is beszéltek. 

A legpesszimistább vélekedés Deák Dánielé: „Szerintem siralomvölgy a magyar egyetem”. 

Fleck Zoltán szerint sem jellemző a magyar oktatókra, hogy szerveződnének, az OHA-t 

leszámítva. 

 

2021. 04. 29. EUOBSERVER 

Beszámoló az alapítványosításról, az RRF-felhasználás körüli aggodalmakról. A Freedom 

House szerdai jelentéséből kiderül, hogy Magyarországon ment végbe a valaha mért leg-

nagyobb demokráciavesztés az USA-beli székhelyű demokrácia-értékelő NGO 1995-ös 

megalakulása óta. Szerintük Magyarország elmúlt évtizedbeli lecsúszása példátlan. 

 

2021. 04. 29. Hungarian Spectrum 

A 23-ai találkozón Orbán kioktatta Von der Leyent Kína és Oroszország kérdésében, ő pedig 

megkapta az üzenetet, hogy az alapítványi egyetemeknél nem gazdálkodhat szabadon az EU-s 

pénzekkel. (További részletek a cikkben.) 

 

2021. 04. 29. Szabad Európa 

Kende Ágnes (CEU): „szó sincs, hogy az egyetemre is el tudnak jutni: 20-30 év alatt 

Magyarországon 0,5%-ról 1-2%-ra nőtt az egyetemet végzett romák száma”; „a korai iskola-

elhagyás, az alacsony iskolai végzettség, a speciális iskola mögött valójában intézményes 

rasszizmus áll.” A magyar és a szlovák iskolarendszer a legszelektívebb az öt kelet-európai 

ország rendszerei közül a CEU Demokrácia Intézete szerint. 

2021. 04. 29. Népszava 

Csillag István összehasonlította a Közép-Európai Egyetemet és a Fudan leendő budapesti 

kampuszát. Soros György saját pénzén hozta létre a CEU-t, magyar embereknek adott munkát, 

https://nepszava.hu/3118183_szabad-szemmel-orban-fel-az-ellenfeleitol-miutan-magyarorszagon-rekord-szamban-hullanak-az-emberek-a-jarvany-miatt
https://nepszava.hu/3118183_szabad-szemmel-orban-fel-az-ellenfeleitol-miutan-magyarorszagon-rekord-szamban-hullanak-az-emberek-a-jarvany-miatt
https://444.hu/2021/04/30/orban-nyiltan-elismerte-hogy-vilagnezeti-alapon-valogatjak-ki-az-egyetemi-kuratoriumok-tagjait
https://jelen.media/kozelet/igy-dont-kina-adosrabszolgasagba-1686
https://magyarnarancs.hu/belpol/kozjo-az-oroszlan-szajaban-238000
https://magyarnarancs.hu/belpol/kozjo-az-oroszlan-szajaban-238000
https://magyarnarancs.hu/belpol/kozjo-az-oroszlan-szajaban-238000
https://euobserver.com/democracy/151701
https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2021/antidemocratic-turn
https://hungarianspectrum.org/2021/04/29/reconstruction-of-the-von-der-leyen-orban-rrf-meeting/
https://www.szabadeuropa.hu/a/mindent-athat-a-feher-felsobbrenduseg-kende-agnes-szociologus-a-roma-gyerekek-iskolai-sikeressegerol/31224629.html
https://www.szabadeuropa.hu/a/mindent-athat-a-feher-felsobbrenduseg-kende-agnes-szociologus-a-roma-gyerekek-iskolai-sikeressegerol/31224629.html
https://www.szabadeuropa.hu/a/mindent-athat-a-feher-felsobbrenduseg-kende-agnes-szociologus-a-roma-gyerekek-iskolai-sikeressegerol/31224629.html#szelekci%C3%B3
https://nepszava.hu/3118064_csillag-istvan-ugy-veli-a-magyar-kormany-mindent-megtesz-hogy-adossagba-verje-az-orszagot
https://nepszava.hu/3118064_csillag-istvan-ugy-veli-a-magyar-kormany-mindent-megtesz-hogy-adossagba-verje-az-orszagot
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akik felépítették az intézményt. Ezzel szemben a kínai egyetemre Magyarország vesz fel kínai 

hitelt, és kínai dolgozók, kínai alapanyagokból építik azt fel. Az olcsóbb EU-s hitelek helyett a 

drágább kínai kölcsönnél nem kell az európai feltételeknek megfelelni. 

 

2021. 04. 29. Népszava 

Bloomberg: alapos vizsgálatot kíván lefolytatni az Európai Bizottság, miután kiderült, hogy 

Orbán Viktor az EU segélyalapját megcsapolva akar pénzt adni a most létrejövő alapít-

ványoknak. A szervezet végrehajtó testülete azt közölte a magyar képviselőkkel, hogy még 

dolgozni kell az elképzelésen, ezen belül főként a felsőoktatásra kell nagyon odafigyelni. 

 

2021. 04. 29. 444.hu 

A 444 tldr-rovata átfogó elemzésben vizsgálja, mi lett az ígéretekből, honnan és hogyan indult 

a modellváltás folyamata, milyen problémákra akart választ adni eredetileg milyen eszközök-

kel, és milyen változásokon esett át; illetve hogy „azokon az egyetemeken, ahol már végigment 

a folyamat, ezt hogyan élték meg az ott dolgozók, milyen problémákat és konfliktusokat okozott 

a nagy reform”. 

„A Corvinus és a MOME évek óta aktívan gondolkodott róla. [...] A folyamat valamikor 

teljesen új tartalmat és célt kapott. [...] A legtöbb kuratórium úgy döntött, hogy mindenre ráteszi 

a kezét, a szenátusnak, vagyis az egyetemi demokrácia intézményének nem hagy semmit. […] 

Amennyiben jól értelmezzük a modellváltás eredeti misszióját, akkor Anthony Radev, 

Böszörményi-Nagy Gergely, Vidnyánszky Attila és minden más, frissen az egyetemek fejére 

ültetett kuratórium vezetője szereptévesztésben van. Úgy csinálnak, mintha az lenne a 

feladatuk, hogy szinte a nulláról építsék újra az egyetemeket.” 

 

2021. 04. 29. 444.hu 

„A magyar kormány kész lenne az egyetemfejlesztési csomagot meghúzni [...], ezért utazott ki 

Navracsics Brüsszelbe, hogy személyesen győzzék meg a Bizottság illetékeseit, hogy adjanak 

akkor is pénzt az egyetemekre, ha azok már nem a magyar állam tulajdonai.” 

 

2021. 04. 29. Origo 

Demeter Szilárd célja „visszahelyezni a magyarokat a saját kultúrájukba”. „Most éppen 

kétszázmillió forint értékben vásárolunk könyveket magyar kiadóktól, amelyeket hétezer 

iskolai és közkönyvtárba juttatunk el. A könyvek listáját az Országos Széchényi Könyvtár 

szakemberei átnézték és jóváhagyták” ‒ mondta a főigazgató. „Többféle együttműködést is 

kialakítanak. Megegyeztek például az Eötvös Loránd Kutatási Hálózattal, hogy elindítanak egy 

tudománynépszerűsítő sorozatot. »Maróth professzor úrnak, a hálózat elnökének azt mondtam, 

hogy egy olyan típusú sorozatban gondolkodom, amelynek az én fejemben a munkacíme az 

lenne, hogy Atomfizika háziasszonyoknak. Ez a sorozat közérthetően népszerűsítené a 

különböző tudományterületek eredményeit«.” [Vajon miért épp női hallgatóság jutott az 

eszébe? Ja, mert a férfiak nem szorulnak rá az ilyesféle felvilágosításra…] 

 

2021. 04. 29. 168 óra 

A DK, a Jobbik, az LMP, a Momentum, az MSZP és a Párbeszéd közös beadvánnyal fordul az 

Alkotmánybírósághoz annak érdekében, hogy semmisítse meg a közfeladatot ellátó közérdekű 

vagyonkezelő alapítványokról szóló törvényt, és állítsa meg az ország kifosztását. 

 

2021. 04. 29. HVG 

Karácsony: „Ameddig a kormány nem teremti meg a beruházás minden részletének teljes 

nyilvánosságát, addig nincs is miről tárgyalnunk, vagyis a kínai egyetem építéséhez sem 

járulunk hozzá.” 

https://nepszava.hu/3118047_szabad-szemmel-orban-az-ideologiai-szelkakas
https://tldr.444.hu/2021/04/28/tobb-autonomiat-kertek-mindent-elvesztettek-a-modellvalto-egyetemek
https://tldr.444.hu/2021/04/28/tobb-autonomiat-kertek-mindent-elvesztettek-a-modellvalto-egyetemek
https://tldr.444.hu/2021/04/28/tobb-autonomiat-kertek-mindent-elvesztettek-a-modellvalto-egyetemek
https://444.hu/2021/04/29/navracsics-tibor-es-stumpf-istvan-brusszelben-magyarazta-hogy-a-kiszervezett-egyetemeknek-is-johetne-eu-s-penz?utm_source=hirkereso&utm_medium=cpc&utm_campaign=navracsics-tibor-es-stumpf-istvan-brusszelben-magyarazta-hogy-a-kiszervezett-egyetemeknek-is-johetne-eu-s-penz
https://www.origo.hu/kultura/20210423-demeter-szilard-karpatmedenceire-szelesitjuk-a-budapestkozpontu-magyar-kulturat-interju.html?utm_source=hirkereso&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
https://www.origo.hu/kultura/20210423-demeter-szilard-karpatmedenceire-szelesitjuk-a-budapestkozpontu-magyar-kulturat-interju.html?utm_source=hirkereso&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
https://168.hu/itthon/alkotmanybirosaghoz-fordul-az-ellenzeka-kozpenzek-kilapatolasamiatt-203641
https://168.hu/itthon/alkotmanybirosaghoz-fordul-az-ellenzeka-kozpenzek-kilapatolasamiatt-203641
https://168.hu/itthon/alkotmanybirosaghoz-fordul-az-ellenzeka-kozpenzek-kilapatolasamiatt-203641
https://hvg.hu/itthon/20210429_karacsony_gergely_fopolgarmester_fudan_egyetem
https://hvg.hu/itthon/20210429_karacsony_gergely_fopolgarmester_fudan_egyetem
https://hvg.hu/itthon/20210429_karacsony_gergely_fopolgarmester_fudan_egyetem
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2021. 04. 29. 444.hu 

Meghosszabbítható a félév. A járvány miatt lehetőséget kapnak a felsőoktatási intézmények, 

hogy meghosszabbítsák az idei félévet. Az új szabály addig lesz hatályban, amíg a járvány elleni 

védekezésről szóló rendelet. 

 

2021. 04. 29. Magyar Narancs 

Inkább oktatási-hatalmi vállalkozás a Fudan, mint egyetem – írja Kozári Zita az e heti Magyar 

Narancsban megjelent, „A párt élüzeme” című cikkében, és felhívja a figyelmet arra, hogy 

működése „a legszembeszökőbb példája a neomaoista ideológiával felütött akadémiai kapitaliz-

musnak”. A kínai egyetemek az előkelő helyezések érdekében tudatosan és tervszerűen 

igazítják működésüket a jelenlegi hitelesített teljesítménymérőkhöz: ilyen a tudományos 

publikációk száma, a kísérleti eredmények piaci hasznosíthatósága, a szabadalmak mennyisége, 

a külföldi és helyi diákok, illetve a nemek aránya, a nemzetközi társintézményekkel és cégekkel 

folytatott együttműködések száma, az elhelyezkedés esélye a megszerzett diplomával”. A 

világranglista így bizarr módon a totalitarizmust jutalmazza – emeli ki a szerző. (A teljes cikk 

sajnos online is csak az előfizetők számára érhető el) 

 

2021. 04. 28. Deutsche Welle 

Deutsche Welle tv-program indul magyar nyelven a youTube dedikált csatornáján, DW Magyar 

néven, európai tárgyú és szemléletű riportműsorokkal: Europeo magazin és Elmondatlan 

történetek (Untold stories). 

 

2021. 04. 28. Der Standard 

A magyar innovációs minisztérium és a kínai Fudan egyetem megállapodott, hogy Budapesten 

létrejön az utóbbi „leányegyeteme” (Tochter-Uni), ahol 6-8000 diákkal és 500 oktatóval 

indulhat a képzés. Az oktatás legkorábban 2024-ben kezdődik el a magyar Fudan egyetemen, 

humán és társadalomtudományi, műszaki és orvostudományi területeken felajánlott 

kurzusokkal. A cikk emlékeztet arra, hogy a jobboldali kormány alig 2 éve üldözte el Magyar-

országról a CEU-t. Kiemeli: a mostani megállapodás kritikusai tartanak attól, hogy Kína az 

autoritárius világképe terjesztésére használhatja a magyarországi „talajon” létrehozott 

felsőoktatási intézményt. 

 

2021. 04. 28. South China Morning Post 

A Fudan egyetem budapesti kampusza kikövezi az utat, hogy az egyetem betegye a lábát 

Európába. A lépés egyúttal része Magyarország keleti nyitási politikájának, amely szoros 

kapcsolatok kialakítását célozza Kínával. A cikkben emlékeztetnek: a kampusz felépítéséhez 

Magyarország 1,5 milliárd USD kölcsönt vesz fel Kínától, amihez további 100 milliárd forintot 

tesz hozzá, de a Reuter kérdésére a kormány nem közölt további részleteket a finanszírozásról. 

 

2021. 04. 28. Deutsche Welle 

Keno Verseck: Az alapítványosítás, és ami mögötte van: Orbán árnyékállama a választások 

utánra. Miniszterek, államtitkárok, Orbán-közeli üzletemberek, milliárdok a kuratóriumokban, 

a párhuzamos, a közigazgatás mélyrétegeibe rejtett párhuzamos hatalom ellen kormányváltás 

esetén is csak jogállami forradalom segíthet. 

 

2021. 04. 28. Válasz online 

Interjú Jakab András alkotmányjogásszal (Bécs) az alapítvánnyá alakítás vagyonátmentéséről: 

„Olyan ugyan létezik máshol is, hogy egyetemeket alapítvány működtet, de „ez tipikusan a 

»nem Mercedes, hanem Moszkvics, és nem osztogatnak, hanem fosztogatnak« esete.” „Ez a 

konstrukció, amelyben a felsőoktatási forrásokat a mindenkori kormány köteles biztosítani, de 

https://444.hu/2021/04/29/meghosszabbithatjak-az-egyetemek-a-felevet?utm_source=hirkereso&utm_medium=cpc&utm_campaign=meghosszabbithatjak-az-egyetemek-a-felevet
https://magyarnarancs.hu/kulpol/a-part-eluzeme-238002
https://www.dw.com/en/dw-magyar-deutsche-welle-launches-program-in-old-new-broadcast-language-hungarian/a-57358854
https://www.youtube.com/channel/UC6UqC3ccwKE2biNb72s83Zw
https://www.youtube.com/channel/UC6UqC3ccwKE2biNb72s83Zw
https://www.derstandard.de/consent/tcf/story/2000126221210/ungarn-vereinbart-mit-chinesischer-elite-uni-ableger-in-budapest
https://www.scmp.com/news/world/europe/article/3131346/hungary-set-local-campus-chinas-fudan-university
https://www.dw.com/de/ungarn-orb%C3%A1ns-parallelstaat/a-57365966
https://www.valaszonline.hu/2021/04/28/jakab-andras-ketharmad-alapitvanyi-kiszervezes-allami-vagyon-interju/
https://www.valaszonline.hu/2021/04/28/jakab-andras-ketharmad-alapitvanyi-kiszervezes-allami-vagyon-interju/
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a vagyont és a döntési lehetőséget teljesen kiveszik a kezéből, nem hiszem, hogy létezik máshol. 

Nem csak példa nincs erre: nagyobb gond, hogy legitimnek tűnő magyarázat sincs.” A 

demokrácia aláásásának Orbán által most bevetett, negyedik módszere: „a jövőben 

megválasztandó politikusoktól elvesszük a döntési kompetenciákat. Jelen esetben erről van 

szó.” 

 

2021. 04. 28. Mérce 

Az ombudsman a kulturális dolgozók közalkalmazotti státuszának elvételéről: rendben. 

 

2021. 04. 28. Mérce 

Interjú a választókerületi előválasztás egyéni jelöltjeivel a Diákváros‒Fudan kérdésről. 

 

2021. 04. 28. ATV 

A Miniszterelnökség kitérő választ adott a kérdésre, hogy jut-e mármost 1500 milliárd a 

felsőoktatásra, ha az EU-tól csak 2500 milliárdot kér Orbán. (A folytatásból leszűrhető: 

nemigen.) 

 

2010. 04. 28. Telex 

Szél Bernadett a Fudan-megállapodásról: alapítványé lesz, de részben az állam fizeti majd a 

fenntartását. „Mi álljuk az egész beruházást, amit aztán egy az egyben egy magánalapítvány 

tulajdonába adunk ingyen, és még utána is fizethetjük az egyetem működését. Plusz olyan 

óriásberuházásokat is vállalunk a megállapodásban a Fudan kedvéért, amit megint csak mi 

fizethetünk.” 

 

2021. 04. 28. 444 

Amerikai nagykövetség: „Aggodalomra ad okot a Fudan Egyetem első európai campusának 

lehetséges megnyitása”. 

 

2021. 04. 28. Forbes 

Egy s más a friss kurátorokról: a Forbes-lista élszereplői az egyetemek élére is állnak. 

 

2021. 04. 28. HVG 

Milyen témák kapcsán emlegetik legtöbbször a magyar egyetemeket a nemzetközi online 

színtereken? ELTE: etológia miatt, SZTE: Karikó Katalin miatt, Debrecen és Pécs: egy-egy sok 

követővel rendelkező külföldi hallgató révén stb. 

 

2021. 04. 28. HVG360 

Újdonsült miniszteri biztosként L. Simon László készíti elő „a Magyar Nemzeti Múzeum és a 

Magyar Természettudományi Múzeum (MTM) összevonását, megvizsgálja további muzeális 

intézmények, különösen az Iparművészeti Múzeum Nemzeti Múzeumba történő integrálásának 

lehetőségét”. Újraaktiválása beleillik abba a vagyon- és pozíciókimentő hullámba, amivel a 

Fidesz az esetleges választási vereségre készül. 

 

2021. 04. 28. ATV 

Több mint 800 önkéntes szegedi hallgató vett részt a koronavírus-járvány harmadik hulláma 

elleni védekezésben; ez a szám és a hallgatók teljesítménye messze felülmúlja az előzetes 

várakozásokat. 

 

 

 

https://merce.hu/2021/04/28/az-ombudsman-szerint-teljesen-rendben-van-a-kulturalis-dolgozok-kozalkalmazotti-statuszanak-elvetele/
https://merce.hu/2021/04/28/diakvaros-avagy-a-megfizetheto-lakhatas-kulcsa/
http://www.atv.hu/belfold/20210428-megkerdeztuk-jut-e-e-1500-milliard-a-felsooktatasra-ha-csak-a-2500-milliardos-unios-reszt-kerjuk/hirkereso
http://www.atv.hu/belfold/20210428-megkerdeztuk-jut-e-e-1500-milliard-a-felsooktatasra-ha-csak-a-2500-milliardos-unios-reszt-kerjuk/hirkereso
https://telex.hu/belfold/2021/04/28/fudan-egyetem-szerzodes-vagyonkezelo-alapitvany-szel-bernadett
https://telex.hu/belfold/2021/04/28/fudan-egyetem-szerzodes-vagyonkezelo-alapitvany-szel-bernadett
https://444.hu/2021/04/28/amerika-is-aggodik-a-kinai-fudan-egyetem-magyarorszagi-terjeszkedese-miatt
https://444.hu/2021/04/28/amerika-is-aggodik-a-kinai-fudan-egyetem-magyarorszagi-terjeszkedese-miatt
https://forbes.hu/uzlet/egyetemi-kuratorium-milliardos-uzlet/
https://hvg.hu/elet/20210428_Az_ELTE_a_kutyairol_a_Szegedi_Egyetem_Kariko_Katalinrol_hires_a_nagyvilagban
https://hvg.hu/360/20210427_Visszater_o
http://www.atv.hu/belfold/20210428-szegedi-tudomanyegyetem-a-hallgatok-onkentesen-vettek-reszt-a-harmadik-hullam-elleni-vedekezesben/hirkereso
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2021. 04. 28. HVG 

Miért táncolt vissza az EU-s több ezer milliárdtól Orbán? (Pl. „egyes programokkal szemben is 

nagy volt az ellenállás, elsősorban az egyetemi fejlesztési program sorolható ide, amely – a 

kormányzati kommunikáció szerint – csak a magánalapítványként működő felsőoktatási intéz-

mények számára teszi elérhetővé az uniós forrásokat. Ez pedig sérti az egyenlőség és a felső-

oktatási, akadémiai szabadság elvét – amellyel kapcsolatban Magyarország már bukott pert az 

Európai Bíróságon.”) 

 

2021. 04. 27. Daily News Hungary 

A Fudannak szánt terület egy része magántulajdon, de van benne fővárosi, állami és kerületi is. 

Ha a 9. kerület nem adja el, új terv kell. Palkovics szerint nincs B terv. 

 

2021. 04. 27. Hungarian Spectrum 

A nemzet vagyonának fosztogatása az egyetemek privatizálásával, a Corvinus volt a kísérleti 

nyúl. 

 

2021. 04. 27.ORF 

A magyar kormány kiterjeszti befolyását az egyetemekre: az alapítványok (kormány által 

kinevezett alapítványi kuratóriumok) határozzák meg a tanterveket, birtokolják az ingatlanokat, 

költhetik el az EU-pénzeket. 

 

2021. 04. 27. Mérce 

Nem hívták meg a ferencvárosi polgármestert a Diákváros-pályázat eredményhirdetésére. 

 

2021. 04. 27. Örülünk… (blog) 

„[N]incs szüksége holmi ezerötszázmilliárdra, hiszen maga Palkovics Jóember László is 

megmondta, nem fog attól jobban tanítani senki, hogy több pénzt adnak neki”. 

 

2021. 04. 27. b1 (blog) 

„Az egyetemek úgy kerültek jobbágysorba a saját hozzájárulásukkal, hogy semmit nem 

profitálnak belőle.” 

 

2021. 04. 27. Örülünk… (blog) 

A magyar állam Fudannal kötött szerződésének a szövege. A magyar kormány és a Fudan 

Egyetem abban állapodott meg, hogy egy Fudan Hungary University nevű önálló magyar 

egyetemet hoznak létre (ők ketten együtt). Kampusznak persze kampusz, de nem egészen abban 

az értelemben, ahogy egy külföld egyetem kampuszt hoz létre egy másik országban. Az 

egyetemet a Fudan Egyetem fogja működtetni, de magyar fokozatokat fognak kapni a diákok, 

magyar akkreditációval és egy később létrehozandó Alapítvány lesz a tulajdonos.” 

 

2021. 04. 27. Origo 

A PTE a 201‒300. helyezettek közt a Times Higher Education rangsorában. 

 

2021. 04. 27. Magyar Hang 

Fudan: Pápay György szerint a Fidesz rég adott ilyen magas labdát az ellenzéki pártoknak. 

2021. 04. 27. 444 

Mai megállapodás a Fudannal. Sükösd Miklós (Koppenhágai Egyetem): Orbán elárulja a 

magyar nemzetet, valamint az EU- és a NATO-tagságunkat és az egész nyugati civilizációt. 

 

 

https://hvg.hu/eurologus/20210428_unios_forras_rrf_orban_europai_bizottsag?s=hk
https://hvg.hu/eurologus/20210428_unios_forras_rrf_orban_europai_bizottsag?s=hk
https://hvg.hu/eurologus/20210428_unios_forras_rrf_orban_europai_bizottsag?s=hk
https://hvg.hu/eurologus/20210428_unios_forras_rrf_orban_europai_bizottsag?s=hk
https://dailynewshungary.com/new-details-revealed-about-the-fudan-university-to-be-built-in-budapest/
https://hungarianspectrum.org/2021/04/27/looting-the-nations-wealth-by-privatizing-universities/
https://hungarianspectrum.org/2021/04/27/looting-the-nations-wealth-by-privatizing-universities/
https://orf.at/stories/3210865/
https://merce.hu/2021/04/27/palkovics-reszvetelevel-hirdettek-eredmenyt-a-diakvarosi-epiteszeti-palyazaton-baranyi-krisztina-csak-online-nezhette/
https://orulunkvincent.blog.hu/2021/04/27/nem_alazzak_meg_ezerotszaz_milliard_forinttal_a_magyar_felsooktatast
https://b1.hvgblog.hu/2021/04/27/ekkorat-meg-soha-nem-loptak-magyarorszagon-de-brusszel-nem-ad-bele/
https://orulunkvincent.blog.hu/2021/04/27/a_fudan-kampusz_statuszarol
https://www.origo.hu/tudomany/20210427-ot-magyar-egyetem-a-vilag-legjobbjai-kozott.html?utm_source=hirkereso&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
https://hang.hu/magyar-hang-plusz/2021/04/27/a-magyar-ellenzek-esete-a-kinai-egyetemmel/
https://444.hu/2021/04/27/megallapodott-a-kormany-a-fudan-egyetemmel-a-budapesti-kampusz-felallitasarol?utm_source=hirkereso&utm_medium=cpc&utm_campaign=megallapodott-a-kormany-a-fudan-egyetemmel-a-budapesti-kampusz-felallitasarol
https://444.hu/2021/04/27/a-nyugat-aruloja
https://444.hu/2021/04/27/a-nyugat-aruloja
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2021. 04. 27. Piac és Profit 

Egy példa a mai parlamenti privatizációs döntésekre: A Polgári Művelődésért, Oktatási, 

Kulturális és Tudományos Alapítvány tulajdonába kerül a budapest 2. kerületében található, 

felújításra szoruló egykori Váry-Szabó-kúria, elidegenítési tilalommal terhelten, a kúria 

megújulása érdekében. 

 

2021. 04. 27. Portfolio 

Miért is nem 6000, miért csak 2500 milliárdnyi EU-pénzt kér a kormány? „Azért nem kéri 

(egyelőre) az RRF-hitelt a kormány, mert így gyorsabban, biztonságosabban és kevesebb 

kötöttséggel juthat hozzá a pénzekhez, és ez fontosabb neki, mint az RRF-hitelekkel elméletileg 

elérhető kamatmegtakarítás, aminek jelentős részét a túlhevített beruházási piacon elvinné az 

áremelkedés.” 

 

2021. 04. 27. 24hu 

EP-képviselők tegnapi levele von der Leyennek az egyetemi pénz eltűnésének veszélyéről. 

(Amikor még úgy tudták, hogy az egész felkínált összeget elkéri Orbán.) 

 

2021. 04. 27. HVG 

Palkovics László megint megígérte, hogy a Diákváros és a Fudan Egyetem befogadására is 

alkalmas lesz a déli városkapu komplex fejlesztése. Egy 2017-ben elfogadott kollégium-

fejlesztési terv megvalósításának nevezte a projektet, amelynek az olimpia elmaradása adott 

lendületet, sőt, hivatkozott arra, hogy a Gyurcsány-kormány már 2008-ban célul tűzte ki a kínai 

hallgatók számának növelését Magyarországon. Mint mondta, a Fudant a világ 34. legjobb 

egyetemeként tartják számon és a budapesti kampusz megvalósítása jó Magyarországnak, jó 

Kínának és jó a közösségnek. 

 

2021. 04. 27. HVG.HU, Népszava 

Közben újabb terv merült fel: az Országos Széchényi Könyvtárnak is a Diákvárosban keres-

nének új helyet Demeter Szilárd, a PIM főigazgatójának javaslatára. Sőt, ebben az „edukációs-

kulturális erőtér”-ben épülhetne fel a Nemzeti Filmintézet, a Színház- és Filmművészeti 

Egyetem, az (eddig a Krisztina körúti Áldásy-palotában és a Bajor Gizi-villában székelő) 

Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet (OSZMI), illetve ezek csatolt intézményei. Az 

Orbán-kormány egyre gyorsuló ütemben kebelezi be a várnegyedet, az OSZK-t is átmeneti 

helyekre költöztetné, de Demeter arról szeretné meggyőzni őket, hogy végleges új 

központjának megépüléséig a jelenlegi helyén maradhasson. 

 

2021. 04. 27. Szabad Európa 

Módosították az összeférhetetlenségi szabályokat, hogy a kuratóriumokba képviselők, 

polgármesterek, kormánytisztviselők is beülhessenek. [A] brüsszeli bizottságban nehezen értik, 

hogy miért csak azoknak a felsőoktatási intézményeknek ígérnek brüsszeli forrásokból fejlesz-

téseket, amelyek hozzájárulnak autonómiájuk elvételéhez. 

 

2021. 04. 27. Mérce 

„A szégyellősen »modellváltásnak« nevezett hatalmi térfoglalás csak azt folytatja, amit a NER 

10 éve csinál a magyar felsőoktatásban (és egyébként másutt is): először lökd a csőd szélére a 

kiszemelt áldozatot, azután ígérd meg neki, hogy kihúzod a bajból, csak adja fel cserébe a 

szabadságát. Így fogadtatták el az egyetemekkel a kancellári rendszert, ezt csinálták az 

Akadémia kutatóintézeteivel, és most így teszik pártkatonák hitbizományává a magyar 

felsőoktatás legnagyobb részét” – ezekkel a gondolatokkal indul az a rövid videó, amelyet Zöld 

Front Ifjúsági Mozgalom (a Párbeszéd ifjúsági szervezete) a Free PTE, a Hallgatói 

https://piacesprofit.hu/gazdasag/dontott-az-orszaggyules-uj-kezbe-kerulnek-ezek-az-ingatlanok/
https://piacesprofit.hu/gazdasag/dontott-az-orszaggyules-uj-kezbe-kerulnek-ezek-az-ingatlanok/
https://www.portfolio.hu/unios-forrasok/20210427/elengedett-3400-milliard-forintnyi-eu-penzt-a-kormany-bemutatjuk-a-hatalmasnak-tuno-fordulat-hatteret-480542?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=portfolio_linkek&utm_campaign=hiraggregator
https://24.hu/kulfold/2021/04/27/ep-level-von-der-leyen-unios-segelycsomag-tamogatas-egyetem-alapitvany/
https://hvg.hu/itthon/20210427_palkovics_laszlo_fudan_egyetem_diakvaros?s=hk
https://hvg.hu/ingatlan/20210427_demeter_szilard_diakvaros_oszk
https://hvg.hu/ingatlan/20210427_demeter_szilard_diakvaros_oszk
https://nepszava.hu/3117766_demeter-szilard-kiharapna-egy-darabot-a-diakvarosbol
https://nepszava.hu/3117766_demeter-szilard-kiharapna-egy-darabot-a-diakvarosbol
https://www.szabadeuropa.hu/a/felsooktatasi-modellvaltas-hetek-alatt/31225828.html
https://www.szabadeuropa.hu/a/felsooktatasi-modellvaltas-hetek-alatt/31225828.html
https://merce.hu/2021/04/27/csucsra-jart-a-torvenydomping-megszavazta-a-fidesz-a-kozvagyon-tovabbi-alapitvanyokba-szervezeset/
https://merce.hu/2021/04/27/csucsra-jart-a-torvenydomping-megszavazta-a-fidesz-a-kozvagyon-tovabbi-alapitvanyokba-szervezeset/
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Szakszervezet, az Oktatói Hálózat (OHA) és a Veritas Virtus Libertas (VVL) közösségeivel 

együtt készített, és amelyben a modellváltás érintettjei beszélnek a folyamat káros 

következményeiről. 

 

2021. 04. 27. Mandiner 

A kuratóriumok tagjainak névsora. ‒ Csupa kormánypárti és -közeli. Új egyetem is alakul: „Az 

újonnan létrejövő, a szőlészettel-borászattal kiemelten foglalkozó Tokaj-Hegyalja Egyetemen 

a kuratórium elnöke Stumpf István, a modellváltások koordinálásával megbízott 

kormánybiztos, volt alkotmánybíró lehet, a testületbe pedig Wáberer György, a Tokaj‒Zemplén 

térség fejlesztéséért felelős kormánybiztos, a Waberer's International Nyrt. korábbi társtulaj-

donosa, Sauska Krisztián, a Sauska Borászat alapítója, Molnár Péter, a Patrícius Borház birtoki-

gazgatója, valamint Bolvári-Takács Gábor, a Magyar Táncművészeti Egyetem rektora[!] 

kerülhet.” (Lásd 2021. 04. 01. HVG, ATV; 444.) 

 

2021. 04. 27. Magyar Narancs 

Ellenzéki reakciók és ígéretek az alapítványi tulajdonba került felsőoktatási intézményekről a 

parlamenti szavazás után. 

 

2021. 04. 27. HVG 

Megszavazták az egyetemek és a többi ellopását. Az úgynevezett közérdekű vagyonkezelő 

alapítványok (eddig 31) tulajdonba kapják a korábbi állami vagyont, legyen az egyetem, 

kastély, palota, részvénycsomag, üdülő, cég, termőföld vagy sziget. Miután az alapítványok 

számára az állam az alapítói jogokat is átadja legkésőbb 2022-ben, a kör bezárul: az öt 

kormányközeli kurátor leválthatatlanná válik, eladhatják, megterhelhetik a korábban állami 

vagyont. Az alapítványi vagyon a középkori uralkodók által híveiknek „örök időkre” 

adományozott hűbérbirtokhoz hasonlít, a kurátorok is elsősorban hűséggel tartoznak a 

donátornak. 

Az egyetemek átalakítása csak egy szelet: a parlamentben ma döntöttek öt, legalább 600 

milliárdos vagyonnal felturbózott vagyonkezelő alapítvány létrehozásáról is, amelyek – az ITM 

megfogalmazása szerint – főként kulturális, képzési, kutatási és tehetséggondozási feladatokat 

„vállalhatnának át” az államtól. 

 

2021. 04. 27. HVG360 

Ha az ellenzék hatalomra jut, jogállami forradalom nélkül legfeljebb biciklisávokat festhet. 

Teljes ágazatokat vonnak ki az állam fennhatósága alól, például a felsőoktatást. Ma már 

könnyebb felsorolni azokat az egyetemeket – ELTE, Műegyetem, Zeneakadémia, Képző-

művészeti Egyetem –, amelyek állami tulajdonban maradnak, legalábbis a pillanatnyi állás 

szerint. A kormány eddig 31 közérdekű vagyonkezelő alapítvány létrehozásáról döntött, ezek 

együttesen már több ezer milliárd forintot hasítottak ki a köztulajdonból. A legnagyobbak 

egyenként is több száz milliárd forinton ülnek, a következő csoport több tíz milliárd forintot 

visz magával, vannak a több milliárdos vagyonúak, és még van további 11 egyetem, amely 

legalább a saját épületeit megkapja. 

 

2021. 04. 27. HR Portál 

Nemsokára nem lesznek kémiatanárok. Holtzer Péter a Természettudományos Oktatásért Szabó 

Szabolcs Emlékére Közhasznú Alapítvány (SZ2A) elnöke nyilatkozik, az adatok dermesztőek. 

 

2021. 04. 27. 444 

„Orbán Viktor úgy gondolkodhatott, hogy jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok”, ezért 

csak a vissza nem térítendő támogatásként felhasználható 2500 milliárd forintra tart igényt az 

https://mandiner.hu/cikk/20210427_egyetemi_modellvaltas_ime_az_ujabb_kuratoriumi_tagok_nevsora?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=mandiner&fbclid=IwAR0SddtGGxqd7xAesMkFp68PBwibnIoeztjAE7MKAKZ7hIr3260RcXPtK2g
https://magyarnarancs.hu/belpol/ellenzek-a-jovo-evi-kormanyvaltas-egyik-legfontosabb-feladata-lesz-ennek-a-gyalazatnak-a-visszacsinalasa-237972
https://hvg.hu/itthon/20210427_alapitvanyok_szavazas_orszaggyules_egyetemek
https://m.hvg.hu/360/202115__az_allam_elrablasa__meghackelt_intezmenyek__jogallami_forradalom__frankenstein_ebredese?fbclid=IwAR3jY87w4w2KWN4Vgiaji5TUUgpay05sSFaRKYLKOXd-Z1AQ1W51MAfUU8Y&utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_202104
https://www.hrportal.hu/hr/ha-ez-igy-megy-tovabb--lehet--hogy-10-15-ev-mulva-nem-lesz--aki-kemiat-tanitson-az-iskolakban-20210426.html
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uniós mentőcsomagból, és a 3300 milliárdos kedvezményes hitelre nem. Ez leginkább az 

egyetemek fejlesztésére szánt „soha nem látott” összeget csökkenti. 

 

2021. 04. 26. Átlátszó Oktatás 

Felmérést közölt az Átlátszó Oktatás. A válaszadók döntő többséggel (84,4%) azt várták, hogy 

az érettségi ne a hagyományos módon legyen megtartva. A diákok hasonló arányban szavaztak 

a megajánlott jegyekre (62,6%) – melynek értelmében a vizsgák elmaradnának, és az eddig 

megszerzett érdemjegyek alapján kapnának érettségi bizonyítványt –, és arra, hogy maradjon 

el a szóbeli vizsga (64,9%). 

 

2021. 04. 26. Népszava 

Süddeutsche Zeitung: végkiárusítás zajlik Magyarországon, a kormány az egyetemek átalakí-

tásához „négy milliárd eurót még abból az európai újjáépítési alapból is igénybe kíván venni, 

amit Orbán az ősszel majdnem meghiúsított.” Deák Dániel (OHA-tag) is nyilatkozott. 

 

2021. 04. 26. Telex 

Az ÁSZ megállapította: az SZFE az egyetem vagyongazdálkodása 2018-2019-ben, valamint 

2020-ban a fenntartóváltásig nem volt átlátható. 

 

2020. 04. 26. Új Index 

Nagyinterjú Palkovics Lászlóval Fudanról, az egyetemek alapítványosításáról és az oktatói 

bérekről. Többnyire kibújik a válaszadás alól. Magyar‒kínai alapítvány fogja működtetni a 

Fudant. „A Fudan ugyanolyan feltételekkel tervezi a működést, mint bármelyik angol vagy 

amerikai egyetem.” Már Magyarországra jött a MIT, a Fraunhofer Kutatóintézettel most 

tárgyalnak. „Az 540 milliárdos beruházás az oktatási infrastruktúrára megy el a tervek szerint, 

a Fudan oktatóinak a bére a működésből származik majd, amit az határoz meg, mennyien 

fognak oda járni, és mekkora tandíjat fizetnek.” ‒ A kuratóriumokban nemcsak fideszesek 

ülnek, ott van pl. Csányi és Hernádi. „A Corvinus mellett eredetileg még néhány, zömmel 

közepes méretű egyetemet” akartak csak privatizálni, „a többieknek jeleztük, hogy van ilyen 

lehetőség, s az autonóm szenátusok szinte minden esetben nagy többségi aránnyal igent 

mondtak”. Hát így. [És ez pedig a Jótündér reakciója.] 

 

2021. 04. 25. Telex 

Kúria: jogszerű volt az SZFE-s tanárok sztrájkja. „A Kúria végzése elismeri, hogy a dolgozók 

nemcsak az alacsony bér vagy a rossz munkakörülmények ellen sztrájkolhatnak, hanem akkor 

is, ha egy felsőoktatási intézmény önállósága kerül veszélybe.” 

 

2021. 04. 24. Átlátszó (blog) 

Darvas Béla beszélget Upor Lászlóval. 2. rész. Szerinte a lejáratás-kísérlet nem lesz ered-

ményes, 5 európai színiegyetem diplomát fog adni a FreeSzFE Egyesületben továbbra is tanuló 

diákoknak. Mindeközben az alapítványi szerkezetű SzFE-t kizárták az Európai Színházi Iskolák 

és Akadémiák Uniójából. 

 

2021. 04. 24. Telex 

A szurkálónak az érzékenységét sértette az SZFE-s maszk, a lehazaárulózott megtámadott pedig 

„valószínűleg nem is hordana már ilyet”. 

 

2021. 04. 24. HVG 

Momentum-akció: „a kormány előrébb helyezi a kínai kommunista párt érdekeit, mint a magyar 

diákok, hallgatók, oktatók és egyetemek érdekeit.” Szél Bernadett: adósságcsapda. 

https://444.hu/2021/04/27/orban-brusszelben-eleg-a-felkinalt-penz-43-a-is?utm_source=hirkereso&utm_medium=cpc&utm_campaign=orban-brusszelben-eleg-a-felkinalt-penz-43-a-is
https://444.hu/2021/04/27/orban-brusszelben-eleg-a-felkinalt-penz-43-a-is?utm_source=hirkereso&utm_medium=cpc&utm_campaign=orban-brusszelben-eleg-a-felkinalt-penz-43-a-is
https://oktatas.atlatszo.hu/2021/04/26/a-vegzosok-75-a-ugy-erzi-nem-felkeszitettek-fel-megfeleloen-az-erettsegire-az-atlatszo-oktatas-felmerese-a-tavoktatasrol/
https://nepszava.hu/3117679_szabad-szemmel-duborog-a-vegkiarusitas-orbanek-igy-visznek-ki-mindent
https://telex.hu/belfold/2021/04/26/asz-atlathatatlan-volt-az-szfe-gazdalkodasa
https://index.hu/gazdasag/2021/04/26/palkovics-laszlo-interju-fudan-alapitvanyi-modellvaltas/
https://index.hu/gazdasag/2021/04/26/palkovics-laszlo-interju-fudan-alapitvanyi-modellvaltas/
https://orulunkvincent.blog.hu/2021/04/26/palkovics_laszlo_fullba_nyomja_a_joembert_aprosagposzt
https://telex.hu/belfold/2021/04/25/a-kuria-szerint-is-jogszeruen-sztrajkoltak-az-szfe-tanarai
https://darvasbela.atlatszo.hu/2021/04/24/upor-laszloval-a-szinhaz-es-filmmuveszeti-egyetemrol-no2-szappan-operita-no12/
https://merce.hu/2021/04/07/szarka-nem-engedne-az-szfe-seknek-a-diplomamentest-kizartak-az-egyetemet-az-europai-szinhazi-uniobol/
https://telex.hu/belfold/2021/04/23/szfe-maszkos-tamado-targyalas
https://hvg.hu/itthon/20210424_voros_csillag_fudan_fidesz_momentum?s=hk

