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2021. 05. 21. Szabad Európa 

Baranyi Krisztina elmondása szerint a Palkovics miniszterrel való találkozójuknak nem volt 

kifejezetten formális jellege, lehetett kérdezni, hozzászólni, mindenki elmondhatta a 

véleményét, nem volt diktátum jellegű a kormányzati szereplők hozzáállása, de nem is kaptak 

választ a kérdéseikre. „A végén már tényleg csak azt mondták, hogy de ők végig egyetemről 

beszéltek, mi meg mondtuk, hogy nem. Majdnem óvodás szinten, nem volt sem erős érvük, 

sem cáfolatuk, sem magyarázatuk arra, hogy ezt miért titkolták előlünk. […] kiderült, hogy ők 

azt szeretnék, hogy a kerület és a főváros hozzájárulását adja a Fudanhoz. Mi meg elmondtuk, 

hogy a Diákvárosról már van egy aláírt háromoldalú megállapodás, mi csak azt szeretnénk, 

hogy ha azt betartanák.” 

 

2021. 05. 21. ÉS 

Kenesei István elemző publicisztika-sorozatának legutóbbi írásából: „Nem vagyok képes 

összeadni ezt a bizonyára tízezermilliárd forintnyi vagyont, amelyet már elkekvásítottak, vagy 

csak ezután fognak. De megismétlem a számítást, hogy el tudjuk képzelni: tízezermilliárd forint 

az annyi, mintha a csecsemőtől az aggastyánig minden magyar zsebéből kihúznának 1 000 000 

Ft-ot. Mert a mi kormányunk olyan, mint Noszty Feri, aki úri módon az egész vagyonát 

elkártyázta. Kivéve, hogy ő a saját vagyonát játszotta el.” 

 

2021. 05. 21. Magyar Narancs 

Mivel a szenátusok még abban a tudatban döntöttek az átalakulás mellett, hogy ezzel nyílik 

meg az út az 1500 milliárd forintos fejlesztési kerethez, annak kikerülése az uniós helyreállítási 

alapból új helyzetet teremt, s ezért a szenátusoknak újra kellene tárgyalni az egyetemek alapít-

ványosításának ügyét – szólít fel állásfoglalásában az Akadémiai Dolgozók Fóruma. 

 

2021. 05. 21. Népszava 

A Szegedi Törvényszék közigazgatási tanácsa nem jogerős végzésében megállapította, hogy a 

Szegedi Tudományegyetem szenátusának modellváltásról szóló döntésével szemben meg-

indított per nem minősül közigazgatási jogvitának és a hallgatói jogokat sem érinti, így a 

felperes keresetlevelét visszautasította. A szenátus a 2021. január 29-i rendkívüli ülésén hozott 

támogató határozata ellen, miszerint az állami fenntartású Szegedi Tudományegyetem 

alakuljon át vagyonkezelői alapítványi fenntartásúvá, a felsőoktatási intézmény egyik aktív 

hallgatója terjesztett elő keresetet, amelyben a Szenátus határozatának megsemmisítését kérte. 

 

2021. 05. 21. Magyar Narancs 

Az egyetemek fenntartóváltásáról és a Fudan egyetem tervezett budapesti kampuszáról 

vitatkozott Orbán Balázs, a Miniszterelnökség államtitkára és Fekete-Győr András, a 

Momentum elnöke (és miniszterelnök-jelöltje) a Fúzió Hallgatói Közösség által szervezett 

rendezvényen. Az egyetemek alapítványi fenntartásba adását Fekete-Győr nem felsőoktatási, 

hanem hatalompolitikai kérdésnek minősítette, és több kifogást is felhozott ellene. 

„Becsaptátok az egyetemeket” – mondta még az államtitkárnak, a kormány ugyanis 1200 

milliárd forintos fejlesztési támogatást ígért az intézményeknek, az uniós helyreállítási terv 

végső verziójában viszont mindössze 170 milliárd körüli összeg szerepel a felsőoktatásra. 

Orbán Balázs szerint viszont hazai költségvetési forrásból, a rendes hétéves EU-s 

költségvetésből vagy piaci hitelfelvételből meglesz a beígért pénz. 

 

https://www.szabadeuropa.hu/a/baranyi-krisztina-ferencvaros-fudan-kinai-ellenzeki-osszefogas/31265076.html
https://www.es.hu/cikk/2021-05-21/kenesei-istvan/noszty-feri-emeli-a-tetet.html
https://magyarnarancs.hu/belpol/akademiai-dolgozok-foruma-ujra-kellene-targyalni-az-alapitvanyi-egyetemek-ugyet-238671
https://magyarnarancs.hu/belpol/akademiai-dolgozok-foruma-ujra-kellene-targyalni-az-alapitvanyi-egyetemek-ugyet-238671
https://nepszava.hu/3120533_szegedi-torvenyszek-nem-erinti-a-hallgatoi-jogokat-az-egyetemi-modellvaltas
https://nepszava.hu/3120533_szegedi-torvenyszek-nem-erinti-a-hallgatoi-jogokat-az-egyetemi-modellvaltas
https://nepszava.hu/3120533_szegedi-torvenyszek-nem-erinti-a-hallgatoi-jogokat-az-egyetemi-modellvaltas
https://magyarnarancs.hu/belpol/balazs-becsaptatok-az-egyetemeket-allamtitkarral-vitazott-fekete-gyor-andras-238651
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2021. 05. 21. ATV 

Az ellenzék lehetséges kampánytémáit áttekintve Horn Gábor szerint felkarolható lenne az 

egészségügy helyzete és a megélhetés kérdése is. Ezek a legfontosabbak a magyarok számára 

– mondta a Republikon Alapítvány elnöke az ATV reggeli műsorában, hozzátéve, hogy az 

oktatásügy régóta nem érdekli az embereket. „Látják, hogy nem jó irányba mennek a dolgok, 

de nem fontosak.” Horn úgy véli, inkább a nyugatra kellene építeni az ellenzéknek, ugyanis az 

unió elfogadottsága országszerte nagyon magas. „Nagyon utálják a magyarok a kínaiakkal és 

az oroszokkal történő barátkozást” – fogalmazott. 

 

2021. 05. 20. G7 

Az adatalapú elemző cikk következtetése: Magyarországon a középfokú oktatás ma gyakor-

latilag nem látja el a kiegyenlítő szerepét, és leegyszerűsítve a tendencia az, hogy az állam az 

alacsonyabb minőségű oktatást preferálja, azt igyekszik adni azoknak, akik rászorulnak. A 

magasabb színvonalú gimnáziumi oktatásból viszont az állam egyre jobban kivonul, ezt a 

terepet az egyházi és (adott esetben tandíjas) magániskoláknak adja át. 

 

2021. 05. 20. 444 

A Közép-Angliában található Warwicki Egyetem kampuszán már több női hallgatót ért 

szexuális zaklatás férfi diáktársaik részéről, ám az érintettek fiatal nők azt mondják, hiába 

jelentik az eseteket, az egyetem nem kezeli kellő komolysággal a jelenséget. Ezt megelégelve 

női hallgatók egy csoportja, a Protect Warwick Women sátrat vert az egyetem épülete előtt, 

hogy így tiltakozzanak a nemi erőszak kultúrája ellen, és nyomást gyakoroljanak az egyetem 

vezetésére. 

 

2021. 05. 20. Magyar Hang 

Ugyan a kormány azt állítja, korábban is volt szó egyetemfejlesztésről a területen, de ez Kiss 

Ambrus főpolgármester-helyettes szerint nem igaz. Ugyanis a főváros és a kormány egyeztetési 

fórumául szolgáló Fővárosi Közfejlesztések Tanácsán 2020 januárjában olyan megállapodás 

született, amely több ütemben megvalósuló kollégiumi elhelyezés biztosítását említi, de 

nincsen benne szó sem egyetemfejlesztésről, sem pedig a Fudanról. A főváros az uniós 

helyreállítási alappal kapcsolatosan is előírt egyeztetések elmaradása miatt levélben fordul az 

Európai Bizottsághoz. 

 

2021, 05. 20. Válasz online 

Orbán Viktor miniszterelnök ideológiai krédójának része a globalizációellenesség, amit egy 

közelmúltbeli nyilatkozata szerint a NER befolyása alá vont egyetemeken keresztül a jövő 

magyar értelmiségének alaptézisévé is emelne. Ha így lesz, Magyarország a vesztesek 

csoportjának részévé válik – írja esszéjében Kovács Tibor, aki szerint a nyugati gazdasági 

globalizációba való aktív bekapcsolódás nélkül még egyetlen ország sem lett sikeres az elmúlt 

80 évben. Az oktatáspolitika újabb fejleményei, illetve az alapítványosítás kapcsán a szerző 

kiemeli: „Azért kell az egyetemeket, a tehetséggondozást a Fidesz kezébe adni, mert a mai 

rendszerben nem hozható létre függés. Ezért akar a Matthias Corvinus Alapítvány 10 ezer 

fiatalnak pártfüggő „gyorsítópályát ácsolni”, ahogy Orbán Balázs mondta. Olyan tehetségekre 

nincs szükség, akik bárhol a világon érvényesülnének. Olyanok kellenek, akik a Fidesz 

bábáskodására vágynak, akik a Fidesznek köszönhetik sikerüket. 

 

2021. 05. 20. ATV 

A kormány megfontolandónak tartja a nyelvvizsga-amnesztiát – mondta Gulyás Gergely, 

miközben elejtett egy személyeskedő poitikai beszólást; „ha a főpolgármesterséghez és a 

http://www.atv.hu/belfold/20210521-horn-gabor-a-magyarok-nagyon-utaljak-a-kinaval-es-oroszorszaggal-torteno-baratkozast/hirkereso
http://www.atv.hu/belfold/20210521-horn-gabor-a-magyarok-nagyon-utaljak-a-kinaval-es-oroszorszaggal-torteno-baratkozast/hirkereso
https://g7.hu/kozelet/20210520/az-allam-egyre-jobban-kivonul-a-magasabb-minosegu-kozepiskolai-oktatasbol/
https://444.hu/2021/05/20/egy-brit-egyetem-noi-hallgatoi-ket-honapja-tuntetnek-az-ott-tapasztalt-szexualis-zaklatasok-ellen
https://hang.hu/belfold/2021/05/20/nem-egyeztetett-budapesttel-a-kormany-az-europai-bizottsaghoz-fordulnak-karacsonyek/
https://hang.hu/belfold/2021/05/20/nem-egyeztetett-budapesttel-a-kormany-az-europai-bizottsaghoz-fordulnak-karacsonyek/
https://www.valaszonline.hu/2021/05/20/globalizacio-kina-usa-venezuela-magyarorszag-kovacs-tibor-essze/
http://www.atv.hu/belfold/20210520-ha-fopolgarmester-urnak-nem-kellett-nyelvvizsga-a-diplomahoz-a-minisztert-a-nyelvvizsga-amnesztiarol-kerdeztuk/hirkereso
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főpolgármester úrnak nem kellett nyelvvizsga a diplomához, akkor másnak miért ne tegyük ezt 

lehetővé?”. Egyébként az ügyben még nincs döntés – közölte. 

 

2021. 05. 20. ATV 

Azon a terven, amit most bemutatott Palkovics László miniszter, a Diákváros helyén a Fudan-

kampusz van, miközben egy hónappal korábban Fürjes Balázs azzal próbált kiállni, hogy elfér 

egymás mellett a kettő, majd a Diákváros tervezett területétől északra „meghúzza magát” a 

Fudan-kampusz – mondta el Balogh Samu, a főpolgármester kabinetfőnöke a Spirit Fm rádió 

Aktuál című reggeli műsorában. „Már akkor is tudtuk, hogy ez egy blöff. És most már bevallotta 

Palkovics miniszter, hogy ahova a diákvárost tervezték, azt a részt kapja meg a Fudan 

egyetem.” 

 

2021. 05. 20. Népszava 

Lapszemle: Magyarországon több Konfuciusz Intézet is nyílik, a svédeknél és Amerikában 

viszont több ilyet is bezártak, mert úgy vélték, hogy azok politikai érdekeket szolgáltak. 

Mindenesetre a Fudan ügyében egészen más a mérce, mint amikor megindult a harc Soros ellen, 

ami azután a CEU elűzetésébe torkollott. Akkor az volt a jelszó, hogy el kell hárítani a káros 

külföldi befolyást. (Neue Zürcher Zeitung) 

 

2021. 05. 19. G7 

A középiskolai felvételi adatokat elemző cikk kiemeli, hogy az alapítványi és egyházi 

fenntartású gimnáziumokat első helyen bejelölők száma regionális bontásban pár kivételtől 

eltekintve nem haladja meg a férőhelyek számát, az államiaknál viszont többnyire igen. A 

szerző szerint az adatok általánosságban arra utalnak, hogy sok esetben mintha csak 

kényszerből választanák a diákok és a szüleik az egyházi és magángimnáziumokat, amit az is 

jelez, hogy az állami gimnáziumokba összességében sokkal nagyobb a túljelentkezés, mint a 

más fenntartású iskolákba. 

 

2021. 05. 19. ATV, Népszava 

A kormány előrébb akarja léptetni Magyarországot a felsőoktatási rangsorokban – emelte ki 

Palkovics László egy online nemzetközi konferencián, amelyet az egyetemi rangsorokról 

tartottak. És bár a felsőoktatási „modellváltástól”, vagyis az állami egyetemek vagyonkezelő 

alapítványok fenntartásába adásától várják, hogy a hazai intézmények a legjobb 200 közé 

kerüljenek a nemzetközi rangsorokban, az alapítványi működés ehhez önmagában nem elég ‒ 

mondta a Népszavának Fábri György, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) docense, 

aki több mint két évtizede foglalkozik a felsőoktatási rangsorok kutatásával 

 

2021. 05. 19. HVG360 

A kormány rövidre zárta azt a vitát, amely arról folyt, meg tudja-e akadályozni a ferencvárosi 

önkormányzat a kínai egyetem itteni letelepedését. Először úgy tűnt, hogy igen, hiszen a 

kiszemelt telek egy része az önkormányzat tulajdona, az pedig már korábban eldőlt, hogy a 

rozsdaövezet további részén a Budapest Diákváros épül meg. A kormány Fudan Hungary 

Egyetemért Alapítványról szóló törvénytervezete azonban egyértelművé tette, hogy az 

önkormányzatnak nem lesz beleszólása a projektbe, mert az alapítvány kapja meg a korábban 

a Diákvárosnak szánt területet, amelyen csak állami tulajdonú földek találhatók. 

Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester eredetileg népszavazást szeretett volna a Fudan 

beköltözéséről, ettől a lehetőségtől azonban a veszélyhelyzet októberig történt meghosszab-

bításával már korábban megfosztották a kerületet. Így marad a fővárossal közös „nemzeti 

konzultáció”, ennek azonban nem lesz jogilag kötelező ereje. Baranyi abban bízik, hogy ha 

sokan ellenzik a beruházást, az hathat a kormányra, ám ez inkább csak vágyálom, hiszen 

http://www.atv.hu/belfold/20210520-bloffoltek-es-ezt-be-is-lattak-a-fudan-ugyben-a-fopolgarmesteri-kabinetfonok-szerint/hirkereso
https://nepszava.hu/3120301_szabad-szemmel-orban-a-nem-ember
https://g7.hu/kozelet/20210519/a-kozepiskolai-felveteli-rendszer-hatraszoritja-az-allami-gimnaziumokat-az-allam-az-egyhazi-iskolakba-tereli-a-diakokat/
http://www.atv.hu/belfold/20210519-palkovics-szerint-elorebb-kell-leptetni-magyarorszagot-az-egyetemi-rangsorokban/hirkereso
https://nepszava.hu/3120248_lemaradoban-a-magyar-egyetemek
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Orbánnak érvényes meghívása van a budapesti kampuszt fontosnak tartó Hszi Csin-ping kínai 

elnöktől, és így a magyar kormányfő aligha mehet úgy Kínába, hogy tarsolyában ne lenne ott a 

Fudan építésének menetrendje. 

 

2021. 05. 19. ATV 

A felső tagozatos diákok több mint kétharmada tapasztalt már iskolai zaklatást, mondta el az 

ATV Híradójának az ADOM diákmozgalom szóvivője, a zaklatás legújabb formája pedig az 

úgynevezett covid bullying; ha valakiről megtudják, hogy elkapta a fertőzést, kiközösítik. 

 

2021. 05. 19. B1 (blog) 

Az idei érettségi során folyamatosan érkeztek a hivatalos értesítések a javítókulcsok, sőt olykor 

a feladatlapok utólagos helyesbítéséről. Bár az oktatási államtitkár szerint idén különösen nagy 

gonddal készült az apparátus a vizsgákra, minden jel arra mutat, hogy a feladatlapokat 

kapkodva, az utolsó pillanatban dobták össze, és nem volt már idő vagy személyi kapacitás 

átnézni csomagolás előtt, kiszűrve az esetleges hibákat. Minden korrekció esetén levették az 

Oktatási Hivatal honlapjáról az előző, hibás verziót, és az újat töltötték fel, így a belső 

levelezéseken kívül nem maradt semmilyen nyoma az utólagos kozmetikázásnak. 

 

2021. 05. 19. Telex 

A Debreceni Egyetem volt rektorát, Fábián István vegyészprofesszort indítja az MSZP és a 

Párbeszéd közös jelöltként az előválasztáson Hajdú-Bihar megye 1. számú országgyűlési 

egyéni választókerületben, Kósa Lajos körzetében. A professzor egyébként a Karácsony 

Gergely által bejelentett 99 Mozgalom egyik alapító tagja, s a Debreciner portálnak elmondta: 

elsősorban Karácsony mozgalma, valamint az általuk megfogalmazott célok motiválták a 

felkérés elfogadásakor. 

 

2021. 05. 19. HVG 

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) újabb nyelvvizsga-amnesztiát 

javasol, hogy megakadályozza 25 000 diploma „bennragadását”, az illetékes kormányzati 

szervek egyelőre nem reagáltak a kezdeményezésre. 

 

2021. 05. 18. Népszava 

Miközben az orosz parlament már tárgyalja azt a törvénytervezetet, amely megtiltja a 

választásokon való indulást minden olyan személy számára, aki valaha is bármilyen felelős 

tisztséget töltött be „szélsőségesnek” nyilvánított szervezetben (ilyennek számítanának a 

Navalnijhoz köthető szervezetek aktivistái, ugyanis épp bírósági szakaszban van a szervezet 

szélsőségessé nyilvánítása), a moszkvai városi hatóságok nem engedélyezik az Andrej 

Szaharov születésének századik évfordulójára tervezett utcai fotókiállítást. 

 

2021. 05. 18. Szabad Európa 

Fenyegető üzeneteket küldött a pozsonyi Konfuciusz Intézetet vezetője, Ľuboslav Štora az 

Ázsiai Tanulmányok Közép-európai Intézete nevű elemzőközpont (Central European Institute 

of Asian Studies, CEIAS) igazgatójának, miután az utóbbi egy tanulmányban feltárta, milyen 

mértékű a kínai jelenlét a szlovákiai egyetemeken. Az elemzőközpont vezetője szerint Kína 

Szlovákiához, valamint a többi kelet- és közép-európai országhoz fűződő viszonyának része a 

stratégiai korrupció és a helyi elitekkel való kapcsolatépítés. De a gazdasági befolyásukat 

politikai eszközként, érdekeik érvényesítésére is használják. Matej Šimalčík elmondta, hogy a 

szlovák akadémiai szférában 2012 után valósággal berobbant az igény a kínaiakkal való 

együttműködésre. Szlovákia ekkor kapcsolódott be az ún. 17+1 csoportba, ami Kína, valamint 

a kelet- és közép-európai országok gazdasági és befektetési együttműködését hivatott segíteni. 

https://hvg.hu/360/20210519_Kinanak_szeretettel
https://hvg.hu/360/20210519_Kinanak_szeretettel
http://www.atv.hu/belfold/20210519-covid-bullying-ujfajta-iskolai-zaklatas-terjed-magyarorszagon/hirkereso
http://www.atv.hu/belfold/20210519-covid-bullying-ujfajta-iskolai-zaklatas-terjed-magyarorszagon/hirkereso
https://b1.hvgblog.hu/2021/05/19/az-idei-erettsegi-szervezetlensegerol-mindenki-hallgat-pedig-lenne-mit-meselni/
https://telex.hu/belfold/2021/05/19/fabian-istvan-kemikus-debreceni-egyetem-volt-rektor-elovalasztas
https://telex.hu/belfold/2021/05/19/fabian-istvan-kemikus-debreceni-egyetem-volt-rektor-elovalasztas
https://hvg.hu/elet/20210519_diploma_nyelvvizsga?s=hk
https://nepszava.hu/3120141_putyin-vegleg-felreallitja-az-ellenzeket
https://nepszava.hu/3120141_putyin-vegleg-felreallitja-az-ellenzeket
https://nepszava.hu/3120141_putyin-vegleg-felreallitja-az-ellenzeket
https://www.szabadeuropa.hu/a/jol-alszik-a-szlovak-egyetemeket-is-elerte-a-kinai-terjeszkedes/31258894.html
https://www.szabadeuropa.hu/a/jol-alszik-a-szlovak-egyetemeket-is-elerte-a-kinai-terjeszkedes/31258894.html
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Ennek következményeképp a szlovák akadémiai intézmények több mint 100 különböző 

kapcsolatot hoztak létre kínai szereplőkkel, és ezek közül 25 olyan kínai egyetem, amely 

esetében fennáll a gyanú, hogy együttműködik a kínai hadsereggel. A szakember szerint a 

folyamat kockázata elsősorban az akadémiai szabadság, valamint a szólás- és sajtószabadság 

korlátozásában áll, a gazdasági és személyes kapcsolatok révén ugyanis cenzúra vagy 

öncenzúra léphet fel az olyan témákban, amelyek Tibet, az ujgurok vagy Tajvan kérdését 

érintik. Kína ezeket „kulcsérdekeltségeknek” tekinti, amelyekben nem tűr semmilyen hazai 

vagy külföldi kritikát. 

 

2021. 05. 18. Mérce 

A kormány nyilvánosságra hozott helyreállítási terve alapján végképp láthatóvá vált, hogy a 

felsőoktatásban sok intézményben végigvitt modellváltás nem váltja be a hozzá fűzött anyagi 

reményeket sem, az egyetemek megújítására szánt tétel teljes mértékben eltűnt a kiadások 

közül. Mindeközben, ha uniós pénzben nem is, könnyített adózásban részesülhetnek a 

vagyonkezelő alapítványok, amelyek mentesülnének a társasági nyereségadó megfizetése alól 

a bevétel azon része után, amelyet céljainak, közfeladatának, közérdekű tevékenységének 

megvalósítását szolgáló tevékenysége révén szereztek. 

A cikk érdemben ismerteti az Oktatói Hálózat ezzel kapcsolatos közleményét is, kiemelve, 

hogy szervezetünk szerint a végül csekély anyagi kompenzációval járó, és a vagyonátmentést 

immáron adócsökkentéssel is megtámogatva megkönnyítő alapítványi struktúrákra való 

átállásért súlyos árat fizettek az egyetemek. 

 

2021. 05. 18. Telex 

Három céggel is felbukkant a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) kifejezetten zenei startupokra 

kiírt pályázatának nyertesei között az egykori ELTE HÖK-elnök, Bubla Áron, aki 2013-ban 

bukott bele egy gólyatábori szexuális zaklatási botrányba, amit megpróbált eltussolni. Ráadásul 

– menet közben, mindenféle külön kommunikáció nélkül – változtattak a pályázati kiíráson, 

hogy a pályázók 5 millió forintnál többet is tudjanak igényelni, és vannak olyan esetek, ahol 

olyan pályázók kaptak legalább ekkora összeget, akik valamilyen módon kötődnek Demeter 

Szilárd holdudvarához. 

 

2021. 05. 18. HVG 

Szűcs Zoltán Gábor politológus szerint az egyetemi autonómia felszámolásának kezdetének az 

tekinthető, hogy a kormány – Palkovics államtitkár vezényletével – 2015 elejétől kancellárokat 

nevezett ki a felsőoktatási intézmények élére. Ezzel gyakorlatilag megkezdte azok gazdasági 

kézivezérlését, s ami most történik egyetemi modellváltás címszó alatt, azt inkább lehet az 

állami rendszer újragondolásának nevezni, tényleges egyetemi autonómiáról ugyanis már 

régóta nincs szó. Palkovics sosem meggyőzni akarja az adott közeget, helyette inkább 

átláthatatlan helyzeteket teremt: megpróbálja hol megnyugtatni, hol kooptálni, hol egyszerűen 

elnyomni a másik oldalt, egyszóval kifárasztani az ellenfeleit. Szűcs érthetetlennek tartja a 

Fudan egyetem meghívását: egy nagy külföldi játékos érkezése teljesen szembe megy Palkovics 

eredeti elképzeléseivel. Egyedül a kormány céljai tudnak bármilyen magyarázattal szolgálni 

arra, hogy Palkovics miért képvisel a tudományos és gazdasági víziójával ennyire ellentétes 

folyamatot. 

 

2021. 05. 17. Szabad Európa 

A Demeter Szilárd-féle PIM alá került Nemzeti Tehetséggondozó Nonprofit Kft. „nemzeti” 

újságíróképzése 2019-ben indult; 2 milliárd forint állami támogatásban részesült; a diákoknak 

havi nettó 200 ezer forint ösztöndíj és nagy médiumoknál gyakornoki hely jár. A lap által 

https://merce.hu/2021/05/18/a-maganalapitvanyok-haszna-egyetemekre-szant-eu-s-penzt-nem-kapnak-konnyitett-adozast-viszont-igen/
https://merce.hu/2021/05/18/a-maganalapitvanyok-haszna-egyetemekre-szant-eu-s-penzt-nem-kapnak-konnyitett-adozast-viszont-igen/
https://merce.hu/2021/05/18/a-maganalapitvanyok-haszna-egyetemekre-szant-eu-s-penzt-nem-kapnak-konnyitett-adozast-viszont-igen/
https://telex.hu/belfold/2021/05/18/nka-bubla-aron-bus-balazs-tamogatas-startup
https://hvg.hu/itthon/20210518_palkovics_itm_targyalas_orbankormany
https://www.szabadeuropa.hu/a/nemzeti-ujsagiro-kepzes-ntgn/31251366.html
https://www.szabadeuropa.hu/a/nemzeti-ujsagiro-kepzes-ntgn/31251366.html
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megkérdezett diákok azonban szervezetlenségre, poroszos tanári hozzáállásra és arra 

panaszkodnak, hogy valójában nem újságíró-, hanem propagandistaképzést kapnak. 

 

2021. 05. 17. HVG, Népszava 

Az egyetemek megújítása mint tétel és az erre szánt 1191 milliárd forint teljes mértékben eltűnt 

a kormány nemzeti helyreállítási tervéből, miután Orbán Ursula von der Leyennel való 

tárgyalása után úgy döntött, nem kéri az uniós helyreállítási kölcsönt. A változtatást a felső-

oktatás, az egészségügy és a digitalizáció területe szenvedi meg leginkább: 1191,5 milliárd 

forint helyett csak 281 milliárd jut a „magasan képzett, versenyképes munkaerő” célra, de 

nagyrészt ez sem az egyetemekre, hanem „21. századi szakképző intézetekre” , 

vizsgaközpontokra van szánva. 

 

2021. 05. 17. Népszava 

Olyan, a múlt héten felvételiző diákokról lehet hallani, akiket az egyetem múltjával kapcsolatos 

hozzáállásuk, az egyetemfoglalásról alkotott véleményük alapján hátrányos megkülönböztetés 

ért – írta a Színház- és Filmművészeti Egyetem Hallgatói Önkormányzata. Szerintük egy 

szakmai felvételi során fel sem vetődhetnének efféle kérdések, hiszen a válaszok semmilyen 

szinten nem befolyásolhatják a felvételiztetők döntését. 

 

2021. 05. 17. 24.hu 

Karácsony azért nem fejezte be a doktoriját, amiért Orbán sem folytatta tudományos karrierjét 

– beszippantotta őket a politika. A politikus ezt Lánczi András Mandineren megjelent 

nyilatkozatára reagálva mondta el, aki szerint az egyetem minden támogatást megadott 

Karácsonynak, ő viszont nem tudott élni a lehetőséggel, úgy távozott az egyetemről mint aki 

képtelen az elvárt teljesítményeket elérni. 

 

2021. 05. 17. 444 

A Karácsony Gergellyel és Baranyi Krisztinával folytatott tárgyalás után Palkovics László 

kijelentette, hogy a diákváros és a Fudan egyetem is megépül Budapesten, a projektben a 

fővárosi és a ferencvárosi önkormányzatnak együttműködést, valamint teljes transzparenciát 

ajánlott a kormányzat. A főpolgármester és a ferencvárosi polgármester eredménytelennek 

minősítette tárgyalást. 

 

2021. 05. 17. HVG 

A HVG weboldala több cikkben mutatja be a Fudan egyetem kampuszával és a Diákváros 

felépítésével kapcsolatos álláspontokat és konfliktusokat miután Palkovics László innovációs 

és technológiai miniszter az előző napon órákon keresztül „egyeztetett” Karácsony Gergely 

főpolgármesterrel és Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármesterrel. Palkovics cáfolta, hogy a 

kormány döntött volna a Fudan egyetemmel kapcsolatban bármiről is. Ugyanakkor szerinte a 

legelső egyeztetéseken is „egyetemvárosról” volt szó, valamint kiemelte, hogy az egyetem 

kampuszának építési költsége nem haladná meg a 440 milliárd forintot, a maradék 100 milliárd 

forint „az általános célú építményekre menne el”.  

Karácsony Gergely főpolgármester és Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere 

eredménytelennek minősítették tárgyalásukat Palkovics miniszterrel a Fudan egyetem 

budapesti kampuszáról és a Diákvárosról. Hangsúlyozták, hogy Budapest nem támogatja a 

beruházást jelen formájában, hiszen a kormány úgy építene 500 milliárd forint közpénzből kínai 

egyetemet a fővárosban, hogy arra magyar hallgatók a borsos tandíj miatt nem tudnának járni. 

Karácsony hozzátette: a kormány tervei úgy zsúfolnák össze a Diákváros koncepcióját, hogy 

annak az értelmét adó funkciói csorbulnának. Baranyi Krisztina elmondta, hogy kezdetben 

https://hvg.hu/eurologus/20210517_helyreallitasi_terv_europai_unio
https://hvg.hu/eurologus/20210517_helyreallitasi_terv_europai_unio
https://nepszava.hu/3119955_ezer-milliardos-tetel-tunt-el-a-magyar-helyreallitasi-tervbol-oktatas-es-digitalizacio-hatrasorolva
https://nepszava.hu/3119955_ezer-milliardos-tetel-tunt-el-a-magyar-helyreallitasi-tervbol-oktatas-es-digitalizacio-hatrasorolva
https://nepszava.hu/3119960_szfe-hok-diszkriminacio-az-egyetemi-felvetelin--varjak-az-erintettek-jelzeseit
https://nepszava.hu/3119960_szfe-hok-diszkriminacio-az-egyetemi-felvetelin--varjak-az-erintettek-jelzeseit
https://24.hu/belfold/2021/05/17/karacsony-ugyanazert-nem-tanit-amiert-orban-sem/
https://444.hu/2021/05/17/palkovics-megepul-es-440-milliard-forintba-kerul-a-fudan-egyetem-budapesti-kampusza
https://hvg.hu/itthon/20210517_Palkovics_Fudan
https://hvg.hu/itthon/20210517_Palkovics_Fudan
https://hvg.hu/itthon/20210517_Fudan_fovaros_kormany
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népszavazást akartak tartani az egyetem budapesti kampuszáról, ezt azonban a veszélyhelyzet 

miatt nem lehet, így nyúlnak a konzultáció eszközéhez. A tervezett konzultáció kérdései: 

‒ Egyetért-e a Fudan budapesti központjának létrehozásával? 

‒ Egyetért-e azzal, hogy a Soroksári út és a Ráckevei (Soroksári) Duna-ág közötti 

területen a Diákváros helyett a Fudan központja épüljön fel? 

‒ Egyetért-e azzal, hogy a magyar állam hitelt vegyen fel a Fudan egyetem budapesti 

központjának megépítésére? 

‒ Egyetért-e azzal, hogy olyan egyetem működését fizessük közpénzből, ahol nincs a 

magyar diákoknak államilag finanszírozott képzés? 

 

2021. 05. 16. HVG 

Lánczi rektor szerint a Corvinus „minden támogatást megadott a főpolgármesternek, de ezzel a 

lehetőséggel ő nem tudott élni. Úgy távozott az egyetemről, mint aki képtelen az elvárt teljesít-

ményeket elérni.” Lánczi arra a posztra reagált ezzel, amiben Karácsony Gergely megírta: tőle 

kapta meg egyetemi adjunktusi kinevezését. Az elvárt teljesítmény a doktori cím megszerzése 

lett volna. Lánczi szóvá tette Karácsony hiányos angoltudását is, azzal a bevezetéssel, hogy „a 

kommunista évek egyik máig érzékelhető hatása, hogy nagyon rossz még egyetemi szinten is 

az idegen nyelvek ismerete”. 

 

2021. 05. 15. Népszava 

A Publicus Intézet budapestiek körében végzett kutatása szerint a jobboldalt is megosztja a 

Fudan budapesti kampuszának ügye; az összes megkérdezett 82%-a inkább a Diákváros 

felépítését helyeselné, de még a fideszeseknek is csak 32%-a részesítené előnyben a kínai 

egyetemet. (A részletekről lásd még a Publicus blogbejegyzését.) 

 

2021. 05. 15. Élet és Irodalom 

Deák Dániel, az OHA tagja publicisztikájában a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő 

alapítványokról szóló törvény ellentmondásait elemzi. Véleménye szerint milliárdos állami 

vagyon kihelyezése juttatással felsőoktatási és más kulturális intézményekbe nem nevezhető a 

szó valódi értelmében magánosításnak, a juttatott vagyon szociológiai értelmét tekintve nem 

magántulajdonba került, de nem is köztulajdonba. A KEKVA jogi torzszülött: olyan alapítvány, 

amelyben egyetlen személy (maga az alapítvány) gyakorolja az alapítói jogokat, kezeli a 

vagyont, és egyúttal kizárólagos kedvezményezettje az alapítványnak, vagyis a jogalkotó 

egyetlen személyt ruházott fel azzal a joggal, hogy háromféle minőségben fellépve egyidejűleg 

háromféle funkciót töltsön be. A törvényhozó azért ragaszkodhatott a magánszemélyi formába 

való kiszervezéshez, mert a kiszervezett vagyont és intézményeket meg kívánja kímélni a 

kormányváltások okozta labilitástól. A kormányváltás eshetőségére felkészülve a kormány 

olyan mértékű vagyontömeget szervezett ki magánjogi személyekhez, hogy azok egy esetleges 

kormányváltás esetén is a hatalomgyakorlás jelentős korlátját jelentik. Így arra lehet 

következtetni, hogy a törvényt érdekcsoportok által foglyul ejtett állam alkotta meg, maga a 

törvény pedig szabályozási csapdahelyzet (regulatory capture) következménye. A KEKVA jogi 

formáját létrehozó jogalkotóval kapcsolatban a szerző szerint felvethető, hogy visszaélt 

hatalmával. 

 

 

https://hvg.hu/itthon/20210517_Fudan_fovaros_kormany
https://hvg.hu/itthon/20210517_Fudan_fovaros_kormany
https://hvg.hu/itthon/20210517_Baranyi_Krisztina_Nem_engedhetjuk_hogy_a_Fudanugy_kikeruljon_a_kozbeszedbol
https://hvg.hu/itthon/20210516_Corvinusrektor_Karacsony_Gergely_keptelen_volt_az_egyetemen_elvart_teljesitmenyeket_elerni?s=hk
https://hvg.hu/itthon/20210516_Corvinusrektor_Karacsony_Gergely_keptelen_volt_az_egyetemen_elvart_teljesitmenyeket_elerni?s=hk
https://hvg.hu/itthon/20210516_Corvinusrektor_Karacsony_Gergely_keptelen_volt_az_egyetemen_elvart_teljesitmenyeket_elerni?s=hk
https://hvg.hu/itthon/20210516_Corvinusrektor_Karacsony_Gergely_keptelen_volt_az_egyetemen_elvart_teljesitmenyeket_elerni?s=hk
https://nepszava.hu/3119780_megosztja-a-jobboldalt-a-fudan
https://nepszava.hu/3119780_megosztja-a-jobboldalt-a-fudan
https://publicus.hu/blog/a-budapestiek-szivesebben-latnak-a-diakvarost-mint-a-fudan-egyetemet/
https://www.es.hu/cikk/2021-05-14/deak-daniel/allamtalanitva-.html

