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2021. 05. 14. Népszava, Jelen, 444 

Nem támogatja tovább a Budapesti Corvinus Egyetemen működő MNB Intézetet a Magyar 

Nemzeti Bank, ezzel gyakorlatilag megszűnik a 2015-ben indult együttműködés a jegybank és 

az egyetem között. A szakításra állítólag azért került sor, mert az egyetem elnöke, Anthony 

Radev összeveszett a kuratórium egyik tagjával, az MNB egyetemi intézetében is oktató Palotai 

Dániellel, aki korábban az MNB ügyvezető igazgatója volt. 

 

2021. 05. 14. Népszava 

Lapszemle: Az Európai Művészeti Akadémiák Szövetsége az ENSZ jelentéstevőjéhez fordult, 

hogy kifejezze tiltakozását a nemzeti-konzervatív magyar kormány oktatáspolitikája ellen. A 

szervezet aggodalommal figyeli a hatalom térhódítását a kultúrában, azt, hogy az állam 

igencsak keményen beleszól a szakma dolgába, és ily módon megsérti az ágazat önállóságát 

(FAZ)  

A Londoni Egyetem Kína Intézetének vezetője úgy látja: nemrégiben Kína még azt 

szorgalmazta, hogy neves külföldi felsőoktatási intézmények létesítsenek kampuszt a területén, 

most viszont létrehozza első egyetemét az EU-n belül. Ez igen fontos Peking számára, hogy 

megmutassa: milyen messzire jutott már az ország a nemzetközi porondon, ugyanakkor a 

nyilatkozó szerint a Fudan budapesti érdekeltsége biztonsági aggályokat vet fel, s emellett félő, 

hogy az intézmény a hivatalos pekingi propagandát terjeszti majd (Voice of America). 

 

2021. 05. 14. Magyar Hang 

Hiába kérte Ferencváros polgármestere, hogy tekintettel a projekttel kapcsolatos eddigi 

ellentmondásos kormányzati információkra, illetve a széleskörű érdeklődésre legyen nyilvános 

a megbeszélés, amire Palkovics meghívta Karácsony Gergelyt és őt. Baranyi Krisztina 

„visszatetszőnek” tartja „érdemi, szakmai egyeztetésről beszélni úgy, hogy a meghívásunk óta 

törvényjavaslatot nyújtottak be annak érdekében, hogy a kerületnek és a Fővárosnak semmiféle 

befolyása se lehessen a beruházás megvalósulására”. 

 

2021. 05. 14. 444.hu (a Direkt36 információi alapján) 

Kínának ugyanannyira fontos a Fudan egyetem budapesti telephelye, mint a Belgrád‒Budapest 

vasútvonal. Bár akkor egy szóval sem említették, valójában már Wang Yi kínai külügyminiszter 

2019. júliusi látogatásán megegyeztek a budapesti kampusz felépítéséről. A Fudan érkezését és 

a Diákváros háttérbe szorítását nehezen akarták elfogadni még a budapesti fejlesztésekért 

felelős kormánypárti döntéshozók is, de Palkovics László lenyomta a projektet az 

elégedetlenkedő fideszesek torkán. Miközben az Orbán-kormány a következő években 1500 

milliárd forintból akarja fejleszteni a teljes magyar felsőoktatást, Palkovicsék egyetlen 

intézményre, a Fudan Hungary Egyetemre még külön ennek az összegnek legalább a harmadát 

költenék el. A cikk részletesen bemutatja, hogy a tervek szerint 2024-ben megnyíló Fudan 

Hungary Egyetem mekkora költségekkel és bevételekkel kalkulálhat, s kiderül, hogy a 

kiadásoknak csak kisebb részét fedezné az évi kb. 20,5 milliárdos tandíj- és kollégiumi bevétel, 

s a feltételezett kínai hozzájárulás ellenére is 2023‒2027 között kb. 100 milliárd forintot, majd 

2028-tól évi 15,5 milliárdot kellene magyar forrásból a Fudan működtetésére és felszerelésére 

költeni. 

A Fudan Hungary Egyetemet egy vagyonkezelő alapítvány hozza majd létre, amelynek 

vezető testületeiben a minisztériumi előterjesztés szerint sem a kínai, sem a magyar fél nem 

https://jelen.media/kozelet/matolcsy-besokallt-az-mnb-kivonulni-keszul-a-corvinuson-inditott-kepzesek-mogul-1778
https://444.hu/2021/05/14/megszakitja-az-egyuttmukodeset-a-corvinus-egyetemmel-az-mnb
https://nepszava.hu/3119728_az-mnb-kivonul-a-corvinuson-inditott-kepzesek-mogul
https://nepszava.hu/3119728_az-mnb-kivonul-a-corvinuson-inditott-kepzesek-mogul
https://nepszava.hu/3119672_szabad-szemmel-nemzetkozi-a-tiltakozas-a-magyar-kormany-oktataspolitikaja-ellen
https://hang.hu/belfold/2021/05/14/palkovicsek-visszautasitottak-baranyi-kereset-nem-lesz-nyilvanos-a-fudanrol-szolo-egyeztetes
https://hang.hu/belfold/2021/05/14/palkovicsek-visszautasitottak-baranyi-kereset-nem-lesz-nyilvanos-a-fudanrol-szolo-egyeztetes
https://444.hu/2021/05/14/kina-megmondta-hogy-nagyon-fontos-neki-a-budapesti-fudan-az-orban-kormany-most-mindent-felboritott-a-kedveert
https://444.hu/2021/04/14/100-eve-nem-volt-olyan-varosfejlesztes-mint-amibe-orban-bedobta-a-kinai-egyetemet
https://444.hu/2021/04/14/100-eve-nem-volt-olyan-varosfejlesztes-mint-amibe-orban-bedobta-a-kinai-egyetemet


2 

 

lehet többségben. Utóbbi azért nem, mert akkor a Fudan Hungarynak muszáj lenne 

közbeszerzési eljárásokat kiírnia. 

A cikket ismertetve a Telex kiemeli, hogy a Fudanon az alapszakos tanulmányok 2,5 millió, 

a mesterszakosok 3,7 millió forintos éves tandíjjal indulnának, majd ezek még tovább 

emelkednének az évek során 3, illetve 4,4 millió forintra, miközben havi 1,1 millió forinttól 

havi 6,3 millióig terjedne a munkatársak, tanárok fizetése. A 24.hu ismertetője szintén ismerteti 

a Fideszen belüli konfliktusokat és azt, hogyan nyomta le Palkovics a kritikusokat. Kiemeli 

még, hogy a dokumentumok nem említik, hogy magyar diákoknak lenne-e egyáltalán államilag 

finanszírozott képzés a Fudanon. A Direkt36 forrásain alapuló 444-cikket az említetteken túl 

az összes fontos független vagy ellenzéki orgánum szintén szemlézi, viszont a „közmédia” és a 

kormányközeli lapok ingerküszöbét nem érte el. 

 

2021. 05. 13. Szabad Európa 

Szerbiában töretlenül folytatódik a kínai egyetemekkel való együttműködés, annak 

köszönhetően is, hogy Peking közeli viszonyt ápol Aleksandar Vučić elnökkel, és az elmúlt két 

évtizedben folyamatosan mélyítette kapcsolatait az országgal. Három szerbiai egyetemnek már 

most együttműködési megállapodása van egy-egy kínai partnerrel, s emellett Szerbia két 

Konfuciusz Intézetnek is otthont ad Belgrádban, illetve Újvidéken. Tena Prelec, az Oxfordi 

Egyetem kutatója a Szabad Európának elmondta: Peking növekvő befolyását a szerbiai 

felsőoktatásra tágabb összefüggésben kell vizsgálni; szerinte Kína azért fektet be világszerte 

egyetemekbe, mert ez része annak a szélesebb körű törekvésnek, hogy népszerűsítse kultúráját, 

nyelvét és nemzetközi kapcsolatait. 

 

2021. 05. 13. Mérce 

Mivel a tervek szerint nagymértékben lecsökkenne a magyar diákoknak szállást biztosító 

Diákváros területe a Fudan Egyetem javára, amennyiben ötezer ember csatlakozik az ötlethez, 

tüntetést szervezne a beruházás ellen Jámbor András, a Mérce korábbi főszerkesztője a 

gyülekezési korlátozás feloldása után következő első hétvégén. 

 

2021. 05. 13. Népszava 

A kezdeti ígérgetés után már a Budapest Diákváros megjelölést is törölnék a beruházás 

elnevezéséből, amely így „Déli Városkapu Fejlesztési Programmá” alakul át, míg a funkciók 

közül kikerül a diákotthoni elhelyezés ‒ derül ki Palkovics László innovációs miniszter, Fudan-

kormánybiztosi minőségében beterjesztett törvényjavaslatából. A kollégiumi funkciótól 

megfosztott Diákvárost a korábbi tartalékterületekre tolná át a kormánybiztos, amely a 

fejlesztési terület északi, forgalmas, utakkal szétszabdalt része, zömében önkormányzati és 

magántulajdonú ingatlanokkal. Palkovics másik törvényjavaslata a majdani egyetem 

fenntartójaként működő Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány létrehozásáról rendelkezik. 

 

2021. 05. 12. Mérce 

Immár századik napja tartják fogva a CEU diákját, Ahmed Samirt, akit terrorizmus vádja és 

álhírterjesztés miatt tartóztattak le Kairóban és börtönöztek be február elsején.  Az Amnesty 

International közel-keleti irodája szerint viszont letartóztatásának valójában a kutatási 

területéhez lehet köze, amely az iszlám vallás és a nőjogok kapcsolatát vizsgálja. A CEU bécsi 

kampuszának diákjai most tiltakozásképpen 20 darab életnagyságú, Ahmedet reprezentáló 

papírtáblát helyeztek el az egyetemen, főképp olyan helyeken, ahol a hallgató szívesen töltötte 

idejét. 

 

  

https://telex.hu/belfold/2021/05/14/direkt36-akar-6-millio-forintot-is-kereshet-egy-tanar-majd-a-fudan-egyetemen
https://telex.hu/belfold/2021/05/14/direkt36-akar-6-millio-forintot-is-kereshet-egy-tanar-majd-a-fudan-egyetemen
https://24.hu/belfold/2021/05/14/fudan-fidesz-konfliktus-diakvaros-kina-kritikusokat-azonban-lenyomtak/
https://www.szabadeuropa.hu/a/kina-szerb-egyetemek-reven-melyiti-el-balkani-kapcsolatait/31248157.html
https://www.szabadeuropa.hu/a/kina-szerb-egyetemek-reven-melyiti-el-balkani-kapcsolatait/31248157.html
https://merce.hu/2021/05/13/a-gyulekezesi-korlatozas-feloldasa-utan-tuntetest-szervezne-a-diakvarosert-jambor-andras
https://nepszava.hu/3119540_mar-a-diakvaros-megjelolest-is-toroltek-a-beruhazasbol
https://nepszava.hu/3119540_mar-a-diakvaros-megjelolest-is-toroltek-a-beruhazasbol
https://merce.hu/2021/05/12/szazadik-napja-tartjak-fogva-az-egyiptomi-hatosagok-a-ceu-hallgatojat-ahmed-samirt/


3 

 

2021. 05. 12. ATV, HVG, Mfor, Magyar Narancs, 444 

Benyújtották a kormány törvényjavaslatát, ami már ki is jelöli, milyen állami területeket kapna 

meg a Fudan Hungary Alapítvány. Baranyi Krisztina „elképesztőnek” minősítette a kormány 

tervét, Karácsony Gergely szerint pedig „a sarkunkra kell állnunk” ‒ az ellenzéki politikusok 

szerint „odadobták a Diákvárost a Fudannak”. Ugyanennek kapcsán a főpolgármester 

kijelentette: ellen fognak állni, nem adják a Diákváros „egyetlen négyzetcentiméterét sem”. 

A kormány a kiemelt nemzetgazdasági érdekre hivatkozva gyakorlatilag erőből „lenyomna” 

bármilyen önkormányzati próbálkozást. A törvényjavaslat szerint: „Az ingatlanok tekintetében 

településrendezési feladatok megvalósítása, végrehajtása érdekében építési, telekalakítási és 

változtatási tilalom nem alkalmazható. Ha az érintett ingatlanokra vonatkozó önkormányzati 

rendelet ezzel ellentétes, vagy ezzel nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor helyette a 

fenti tiltás a meghatározó.” 

Brüsszelig megyünk, hogy megakadályozzuk az európai uniós támogatás elherdálását, hogy 

a kormány sajátjaként kezelje azt a pénzt, ami a magyarokat illeti meg, és nem felejtjük el azt 

a napot, amikor a Fidesz 15 ezer magyar diák megfizethető lakhatásának helyszínét 

megpróbálta átadni a kínai állampárt egyetemének – írta Facebook bejegyzésében Karácsony 

Gergely. 

Baranyi Krisztina a 444-nek elmondta, hogy az a terület, amit a kormány 

vagyonjuttatásként, ingyen odaad a Fudan alapítványának, az a tágabb Budapest Diákváros és 

Déli Városkapu beruházásnak pont az a 26 hektáros része, ahol a projekt nevét adó diákváros 

épült volna. 

 

2021. 05. 12. Telex 

Miután a magyar kormány beadta az Európai Bizottsághoz az EU-s helyreállítási alap magyar 

felhasználási tervét, kiderült: csak a 2500 milliárd forintnyi vissza nem térítendő támogatásra 

tartunk igényt. A további 3300 milliárdnyi kedvezményes hitelt nem kérjük, hivatalosan azért, 

mert nem akarunk eladósodni. A változás legnagyobb vesztese az egyetemi szféra: a korábbi 

terv szerint nekik szánt 1200 milliárdból csak egy töredék részt igényel a magyar kormány. 

 

2021. 05. 12. 444 

Kb. 70%-os vágás: míg az eredeti tervben 1191 milliárd forint ment volna az egyetemek 

megújítására, 458 milliárd az alsóbb fokú iskolákra és általában család- és gyermekvédelemre, 

addig a szerdán leadott tervben a három célra együtt is már csak 510 milliárd forintot irányzott 

elő a kormány. Úgy tűnik, az egyetemi fejlesztések mintegy 80 százalékát húzták végül ki. 

 

2021. 05. 12. Mérce 

A (6000 helyett csak) 2500 milliárd forintnyi vissza nem térítendő EU-s helyreállítási 

támogatásnak a 25, illetve 20,4% fordítják a felső, illetve a köz- és szakoktatásra – mondta a 

Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára. Amúgy ez az új terv Jávor 

Benedek szerint „elfogadhatatlan és jogellenes”, mert a kormány még annyit sem konzultált 

róla az érintettekkel, mint az eredeti verzióról, pedig arról sem történt érdemi egyeztetés. 

 

2012. 05. 12. Népszava 

Már a hivatalos tankönyvjegyzékből sem lehet szabadon választani, egyes tankerületek 

önhatalmúlag átírják az iskolák rendelését. Romankovics András tankönyvszakértő (TANOSZ) 

szerint a 2020-as NAT-hoz igazított tankönyvek nem nyerték el túlságosan a pedagógusok 

tetszését, most ezekre a sokszor kétes minőségű könyvekre cseréltette le egyes helyeken a 

tankerület ‒ gyakran az iskolaigazgatót is megkerülve ‒ az iskola által már egyeztetett és lezárt 

rendelést. 

 

http://www.atv.hu/belfold/20210512-palkovics-miniszter-csavart-egyet-delre-tette-a-fudant-eszakra-a-diakvarost/hirkereso
http://www.atv.hu/belfold/20210512-palkovics-miniszter-csavart-egyet-delre-tette-a-fudant-eszakra-a-diakvarost/hirkereso
https://hvg.hu/ingatlan/20210512_Karacsony_Gergely_fovaros_Diakvaros_Baranyi_Krisztina_Fudan_Egyetem
https://hvg.hu/ingatlan/20210512_Karacsony_Gergely_fovaros_Diakvaros_Baranyi_Krisztina_Fudan_Egyetem
https://mfor.hu/cikkek/makro/vagyonjogi-vita-kerekedhet-a-diakvaros-ugyeben.html
https://mfor.hu/cikkek/makro/vagyonjogi-vita-kerekedhet-a-diakvaros-ugyeben.html
https://magyarnarancs.hu/belpol/karacsony-nem-adjuk-a-diakvaros-teruletet-megakadalyozzuk-az-unios-tamogatas-elherdalasat-238438
https://444.hu/2021/05/12/odaadna-a-kormany-a-fudan-egyetemnek-a-nagyvasartelepet
https://444.hu/2021/05/12/odaadna-a-kormany-a-fudan-egyetemnek-a-nagyvasartelepet
https://telex.hu/belfold/2021/05/12/inkabb-nem-kerte-a-magyar-kormany-az-egyetemi-fejlesztesekre-akart-1200-milliard-forintot-brusszelbol
https://444.hu/2021/05/12/az-egeszsegugyon-vagott-a-legkisebbet-az-egyetemek-penzen-a-legnagyobbat-a-kormany
https://444.hu/2021/05/12/az-egeszsegugyon-vagott-a-legkisebbet-az-egyetemek-penzen-a-legnagyobbat-a-kormany
https://merce.hu/2021/05/12/beadta-a-kormany-helyreallitasi-tervet-tenyleg-nem-vesszuk-fel-az-unios-hitelt/
https://merce.hu/2021/05/12/beadta-a-kormany-helyreallitasi-tervet-tenyleg-nem-vesszuk-fel-az-unios-hitelt/
https://nepszava.hu/3119397_tankonyvrendeles-kezi-vezerlessel-hiaba-a-hivatalos-jegyzek-kozvetlen-utasitas-erkezett
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2021. 05. 12. Magyar Narancs 

A 18-29 évesek körében kevésbé népszerű a Fidesz, jobban akarják a kormányváltást, de 

aggasztóan sokan fordulnak el a politikától – ez derült ki a Republikon Intézet elemzéséből, 

amelyet a Závecz Research által készített nagymintás, 5000 fős reprezentatív közvélemény-

kutatás alapján készítettek. A fiatalok az átlagnál jobban támogatják a felsőoktatás 

ingyenességét, jobban ellenzik a közoktatás államosítását, és inkább támogatják az iskolák 

önkormányzati fenntartását. A teljes népességhez képest sokkal nagyobb arányban vallották 

magukat liberálisnak, szabadgondolkodónak, emellett a gyereknevelés és a menekültpolitikai 

tekintetében mutatkozik meg némileg egy liberálisabb, befogadóbb álláspont a körükben. 

Aggasztó ugyanakkor az alacsony választási részvételi hajlandóságuk, ami a politikával, 

közélettel kapcsolatos erős kiábrándultságra utalhat. Viszont miközben a teljes népesség 

körében 46 százalék nyilatkozott úgy, hogy jobban örülne, ha más venné át a kormányzást, 

szemben a 39 százalékkal, aki továbbra is a Fidesz-KDNP-kormánynak örülne, a fiatalok 

esetében ez az arány már 48-33 százalék volt. 

 

2021. 05. 11. Magyar Nemzet 

A Mandiner cikkét ismertetve a lap kiemeli, hogy öt német és huszonnégy skandináv 

egyetemmel működik együtt a kínai Fudan Egyetem, melynek Amerikában és szerte a világon 

is vannak kihelyezett tagozatai; a közös projektek üzleti képzésekre és Kína-tanulmányokra 

koncentrálnak. A Fudan tagja az Universitas 21 csoportnak is, amelyben 27 kutatóegyetem vesz 

részt. A csoport tagjai közös diákcsereprogramot és kutatási projekteket tartanak fenn. 

 

2021. 05. 11. 444 

A május 8-i kabuli, több mint 80 életet kioltó merénylet célpontja a város hazarák lakta 

nyomornegyedében levő egyik gimnázium, annak is a 11‒18 éves lány tanulói voltak. Az 

áldozatok pontos száma nem ismert. Másnap a fiatal lányok ünnepi imalepelbe tekert holttesteit 

hordták szüntelenül a meredek domboldalon lévő temetőbe. A szerző szerint azt a két elnyomott 

kisebbséget érte a támadás, amelyek eddig az amerikai beavatkozás nagy nyertesei voltak: a 

félnomád körülmények között élő, síita hazarák, illetve a nők, különösen a tanulni vágyók. Lásd 

a cikkbe linkelt NYT-tudósítást, mely szerint a talibán „have a record of opposing education 

for girls, especially teenage girls”. 

 

2021. 05. 11. Telex 

Hét évnyi nyomozás után három gyanúsítottja van az Öveges-programmal kapcsolatos 

eljárásnak Polt Péter főügyész levele szerint, amelyet Hadházy Ákos ismertetett Facebook-

oldalán. Az Öveges-programban Hadházy feltárása szerint „43 városban fizettek ki városonként 

300 milliót egyetlen gimnáziumi laboros tanteremért, 43 helyen írattak munkafüzeteket 25 

millióért, de 25 milliót mindenhol kifizettek szövegszerkesztésért, és még 25 milliót egy-egy 

olyan tanulmányért, amelyik az elkészült tananyag minőségéről szólt. Hasonló összegekért 

vettek mindenhol tanterem foglaltságot jelző szoftvert”. 

 

2021. 05. 11. 444 

A főpolgármester levélben kérte a fővárosi iskolaigazgatókat és a felsőoktatási 

intézményvezetőket, hogy csúsztassák későbbre az első tanítási óra kezdési időpontját. 

Karácsony Gergely szerint ezzel elkerülhetnék, hogy tumultus alakuljon ki a közösségi 

közlekedés járatain a reggeli csúcsidőszakban. 

 

2021. 05. 11. Mérce 

Az Ungár Péter LMP-képviselő közérdekű adatigénylésére adott EMMI-válasz szerint a 

kulturális dolgozók több mint 6%-a (ez 871 főt jelent) nem írta alá a munkáltató közalkalmazotti 

https://magyarnarancs.hu/belpol/felmeres-a-fiatalok-jobban-akarjak-a-kormanyvaltast-238370
https://magyarnemzet.hu/kulfold/tele-van-a-nyugati-vilag-fudan-egyuttmukodesekkel-9783770/
https://magyarnemzet.hu/kulfold/tele-van-a-nyugati-vilag-fudan-egyuttmukodesekkel-9783770/
https://444.hu/2021/05/11/nyolcvan-gimnazistalany-lemeszarlasa-megmutatta-mi-lehet-afganisztan-jovoje?utm_source=hirkereso&utm_medium=cpc&utm_campaign=nyolcvan-gimnazistalany-lemeszarlasa-megmutatta-mi-lehet-afganisztan-jovoje
https://444.hu/2021/05/11/nyolcvan-gimnazistalany-lemeszarlasa-megmutatta-mi-lehet-afganisztan-jovoje?utm_source=hirkereso&utm_medium=cpc&utm_campaign=nyolcvan-gimnazistalany-lemeszarlasa-megmutatta-mi-lehet-afganisztan-jovoje
https://telex.hu/belfold/2021/05/11/oveges-program-hadhazy-akos
https://telex.hu/belfold/2021/05/11/oveges-program-hadhazy-akos
https://444.hu/2021/05/11/karacsony-azt-keri-az-iskolaigazgatoktol-es-felsooktatasi-vezetoktol-hogy-reggel-kezdjek-kesobb-a-tanitast
https://444.hu/2021/05/11/karacsony-azt-keri-az-iskolaigazgatoktol-es-felsooktatasi-vezetoktol-hogy-reggel-kezdjek-kesobb-a-tanitast
https://merce.hu/2021/05/10/tobb-mint-800-kulturalis-dolgozo-nem-irta-ala-az-uj-szerzodest-a-kozalkalmazotti-statusza-elvetele-utan/
https://merce.hu/2021/05/10/tobb-mint-800-kulturalis-dolgozo-nem-irta-ala-az-uj-szerzodest-a-kozalkalmazotti-statusza-elvetele-utan/
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jogviszony utáni továbbfoglalkoztatási ajánlatát, pont annyian, hogy ebből kiteljen a 12 644 

aláírónak beígért 6%-os béremelés, ami „egyébként egy rendkívül alacsony összeg, főleg ahhoz 

képest, hogy a dolgozók nagy többsége a garantált bérminimumot keresi”. 

 

2021. 05. 11. Napi.hu 

A China Media Group, más néven Kína Hangja, azaz a kínai rádiót és tévét magában foglaló 

állami propagandaholding teljes stratégiai és együttműködési szerződést kötött a Fudannal. 

 

2021. 05. 11. Népszava 

Lapszemle: A Der Standard cikkében a CEU rektora erősen nehezményezi, hogy az unió 

jóformán semmit sem tesz, miközben Magyarország tekintélyelvű rezsimmé alakul át. Ignatieff 

példaként említette meg, hogy iskoláját kipaterolták Budapestről, helyét a Fudan Egyetem 

foglalja el. 

 

2021. 05. 11. Népszava 

A visszatekintő cikkből kiderül, az Európai Bizottság illetékesei közölték a magyar 

delegációval: az uniós helyreállítási alap igénybevételére kidolgozott magyar terveket annyira 

rossznak tartják, hogy ebben a formában nem fogják támogatni. Céline Gauer, a Helyreállítási 

és Ellenállóképességi Eszköznek nevezett pénzügyi alapért felelős munkacsoport vezetője 

világossá tette: az alapítványokba kiszervezett egyetemeknek nem tudnak pénzt adni. Von der 

Leyen is azt igyekezett demonstrálni: most kizárt a politikai egyezség. Gulyás Gergely ezután 

jelentette be nyilvánosan, hogy Magyarország „nem kér hitelt” a helyreállítási alapból, csak a 

vissza nem térítendő támogatást vesszük igénybe, a felsőoktatási fejlesztési programot pedig 

megoldjuk saját költségvetésből. 

Kiderült az is, hogy az EB már december óta folyamatosan jelezte a problémákat: 

semmilyen garanciát nem lát arra, hogy a kiszervezett egyetemek átláthatóan gazdálkodnak 

majd a rájuk bízott vagyonnal, de a magyar tárgyalók egyszerűen nem foglalkoztak ezzel. 

 

2021. 05. 10. Liner 

Már 85 fölött a kabuli iskolai merénylet halálos áldozatainak száma, többségük lány. [Nem 

világos, hogy lányiskoláról van-e szó, vagy vegyesről.] Három bomba robbant, mikor a diákok 

elindultak kifelé az iskolából. 

 

2021. 05. 10. Szabad Európa 

A mianmari katonai hatóságok ellen sztrájkoló több mint 11 ezer egyetemi tanárt és alkalma-

zottat függesztett fel a puccsal hatalomra került katonai kormányzat, és sok diák is bojkottálja 

az előadásokat. „Büszke vagyok, hogy kiállok az igazságtalanság ellen” – mondta egy 37 éves 

egyetemi rektor. „Az ember nem veszít semmit, ha bojkottálja azt, amit a junta tanít” ‒ mondta 

egy diák. A diákok azt mondták az illegális ellenkabinet oktatási miniszterének, akkor térnek 

csak vissza, „amikor győz a forradalom”. 

 

2021. 05. 10. Népszava 

Lapszemle: tiltakozik az Európai Művészeti Akadémiák Szövetsége, mert a magyar kormány 

megsérti a kultúra függetlenségét, korlátozza az autonómiáját (Süddeutsche Zeitung). 

 

2021. 05. 09. Mérce 

A Hallgatói Szakszervezet (HASZ) aktivistái figyelemfelkeltő demonstrációt tartottak 

Kolumbia magyarországi nagykövetsége előtt Budapesten. A magyar hallgatók kifejezték 

szolidaritásukat a kolumbiai állami szervek által az utóbbi hetek tüntetéssorozata alatt 

elkövetett gyilkosságok áldozataival. 

https://www.napi.hu/nemzetkozi-vallalatok/fudan-china-media-group-egyuttmukodes-budapesti-campusz.728853.html
https://nepszava.hu/3119295_szabad-szemmel-orban-ideje-lassan-lejar-a-politikus-mar-a-vegjatekra-keszul
https://nepszava.hu/3119264_megvalosulhat-orban-remalma
https://nepszava.hu/3119264_megvalosulhat-orban-remalma
https://liner.hu/85-fore-emelkedett-a-kabuli-bombatamadas-halalos-aldozatainak-szama/
https://www.szabadeuropa.hu/a/tobb-ezer-mianmari-egyetemi-oktatot-fuggesztett-fel-a-junta/31247581.html
https://www.szabadeuropa.hu/a/tobb-ezer-mianmari-egyetemi-oktatot-fuggesztett-fel-a-junta/31247581.html
https://nepszava.hu/3119178_szabad-szemmel-ez-orban-sikerreceptje-mondja-a-pulitzer-dijas-ujsagiro
https://merce.hu/2021/05/09/hallgatok-demonstraltak-a-kolumbiai-nagykovetsegnel-az-allami-gyilkossagok-ellen-tiltakozva/

