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2021. 05. 28. ATV 

A Fudan Egyetem ügyéről Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda miniszterhelyettese 

elmondta: érdekli a főváros által indított konzultáció végeredménye. Szerinte a Fudan bővíti a 

tudáskínálatot Magyarországon, és hangsúlyozta, nincs végleges döntés az építkezéssel össze-

függő kínai hitel felvételéről. Hozzátette: a modellváltással összefüggésben soha nem látott 

összegeket kap a magyar felsőoktatás. 

 

2021. 05. 28. Mérce 

A Momentum oktatáspolitikai programja a finn receptet alkalmazná a magyar közoktatásra: a 

finn oktatási rendszer sikerének legfontosabb tanulságaiként az esélyegyenlőséget, a 

gyermekközpontú pedagógiát és a pedagógusok megbecsültségét emelik ki. 

 

2021. 05. 28. Telex 

Ultrakonzervatív egyetemet alapítottak Collegium Intermarium néven Varsóban, a megnyitóra 

meghívták Varga Juditot és Gulyás Gergelyt is, de nem mentek el – igaz, Gulyás azért küldött 

egy videóüzenetet. A varsói központú, mester- és posztgraduális jogi képzéseket indító 

egyetemet az ultrakonzervatív-keresztény Ordo Iuris nevű szervezet alapította. Az oktatók 

között lesz majd Lánczi András, a Budapesti Corvinus Egyetem rektora, de a Kovács István és 

Szánthó Miklós KESMA-vezér által vezetett Alapjogokért Központ is együttműködést tervez 

az új egyetemmel. 

 

2021. 05. 28. Forbes 

A varsói központú CEE Equity Partners magántőke-alapja, amelynek legnagyobb befektetője a 

kínai állami Eximbank, eladja a Budapesti Metropolitan Egyetemet (METU), Magyarország 

legnagyobb magánegyetemét – a vevő a Közép-Európa Alfa Vagyonkezelő Kft., melynek 

befektetője az Optima Befektetési Zrt., ennek tulajdonosa pedig a Matolcsy György vezette 

MNB által létrehozott Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (PADME). A cikk röviden 

áttekinti a Fudan-kampusz körüli történéseket is, és felidézi, hogy volt üzleti tranzakció a 

felsőoktatási piacon korábban is: Gattyán György, a hatodik leggazdagabb magyar a Kodolányi 

János Egyetemet vette meg 2020 elején. (Ugyanerről ír a Portfolio is.) 

 

2021.05.28. Népszava 

A szakképzési törvény parlamentnek benyújtott módosító javaslatában nemcsak kisebb-

nagyobb pontosítások vannak, hanem lehetővé teszik a rendszer további központosítását, kézi 

vezérlését – állítja a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke, Gosztonyi Gábor, s 

kiemeli: az egyik olyan módosítás, amit elfogadhatatlannak tartanak, az ágazati 

készségtanácsokat érinti, amelyek feladata az lenne, hogy szakvéleményt adjanak, javaslatokat 

tegyenek a szakmai oktatás működésére, fejlesztésére. A törvénymódosítás viszont ezt már nem 

teszi számukra kötelező feladattá, feltételes módban fogalmaz: „javaslatot tehetnek”. 

 

2021. 05. 28. Szabad Európa 

Palkovics László szerint a főpolgármester csak politikai vitát folytat. „Kezdettől fogva az az 

elképzelés, hogy egyetemvárost építünk. Na most egyetemvárost építeni egyetem nélkül nem 

nagyon lehet” – felelte a Ferencváros kerületi lapjának adott interjúban a miniszter arra a 

felvetésre, amit Karácsony Gergely főpolgármester is hangoztatott, hogy Orbán Viktor korábbi 

ígérete szerint a főváros egyetértése nélkül nem fog épülni semmi Budapesten. 

http://www.atv.hu/belfold/20210528-domotor-csaba-a-fudan-ugyrol-nincs-vegleges-dontes-a-hitelfelvetelrol/hirkereso
http://www.atv.hu/belfold/20210528-domotor-csaba-a-fudan-ugyrol-nincs-vegleges-dontes-a-hitelfelvetelrol/hirkereso
https://merce.hu/2021/05/28/a-magyar-oktatas-betegsegeire-finn-recept-hozhatja-el-a-gyogyulast/
https://telex.hu/kulfold/2021/05/28/varga-judit-gulyas-gergely-collegium-intermarium-varso-egyetem
https://telex.hu/kulfold/2021/05/28/varga-judit-gulyas-gergely-collegium-intermarium-varso-egyetem
https://forbes.hu/uzlet/kinai-kezbol-magyarba-matolcsy-kozelebe-kerul-a-budapesti-metropolitan-egyetem/
https://forbes.hu/uzlet/kinai-kezbol-magyarba-matolcsy-kozelebe-kerul-a-budapesti-metropolitan-egyetem/
https://forbes.hu/uzlet/kinai-kezbol-magyarba-matolcsy-kozelebe-kerul-a-budapesti-metropolitan-egyetem/
https://forbes.hu/uzlet/kinai-kezbol-magyarba-matolcsy-kozelebe-kerul-a-budapesti-metropolitan-egyetem/
https://forbes.hu/uzlet/kinai-kezbol-magyarba-matolcsy-kozelebe-kerul-a-budapesti-metropolitan-egyetem/
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210528/az-mnb-alapitvany-megvette-a-metropolitan-egyetemet-485418
https://nepszava.hu/3121114_tovabb-kozpontositjak-a-szakkepzest
https://nepszava.hu/3121114_tovabb-kozpontositjak-a-szakkepzest
https://www.szabadeuropa.hu/a/palkovics-a-mostani-vitak-nem-a-fudanrol-szolnak-hanem-a-valasztasi-elokeszuletekrol/31278374.html
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2021. 05. 28. ÉS 

Jövőre a felsőfokú oktatásra 144,3 milliárd forinttal (24 százalékkal) kevesebbet fordítanak, 

mint amekkora a 2021-re betervezett előirányzat volt – emeli ki a 2022-es költségvetés tervét 

áttekintő cikkében Petschnig Mária Zita közgazdász. 

 

2021. 05. 28. ÉS 

Váncsa István publicisztikájában „megjósolja”, hogy az Országgyűlés el fogja fogadni a Fudan-

törvényt, és így a Fudan-egyetem fölött „ugyanolyan közfeladatot ellátó közérdekű 

vagyonkezelő alapítvány bábáskodik majd, amilyeneket a kormány az elrabolt közjavak 

kevésbé monumentális kupacai fölé rendelt annak érdekében, hogy azokba senki bamba képű 

szegénylegény bele ne botolhasson. Vannak viszont árnyalatnyi különbségek is. Az elrabolt 

közjavak el vannak rabolva, ám a közpénz a továbbiakban is csordogál beléjük, míg ezzel 

szemben a Fudan nem elrabolva lesz, hanem befogadva, másrészt abba a közpénz nem 

csordogálni, hanem ömleni fog.” A szerző felhívja a figyelmet arra is, hogy a magyar 

miniszterelnök „az EU 3300 milliárd dollárnyi kedvezményes, azaz 0,3 százalékos kamatozású 

hitelét finnyásan visszautasította, a Fudanra viszont olyan kínai hitelt vesz fel, amelynek a 

kamata 1,9 százalék”, továbbá hogy a kampusz megépítése „vegytisztán kínai akció, kínai 

anyagból, kínai munkával, kínai hitelből, Magyarországnak csak annyi a dolga, hogy fizessen”. 

 

2021. 05. 27. Telex 

A Malajziában tervezett után a budapesti Fudan Hungary University lesz a világ második leg-

nagyobb, Kínán kívüli kínai kampusza, ha megépül – mondta el a kínai Fudan Egyetem 

alelnöke egy online előadáson. 

 

2021. 05. 27. Szabad Európa 

A hazai idegennyelvi képzés problémáiról „Magyarországon tömegével végeznek nulla 

nyelvtudású mérnökök” címmel adott interjút Rozgonyi Zoltán, a Nyelvtudásért Országos 

Nyelvoktatási és Nyelvvizsgáztatási Szakmai Egyesület elnöke, megemlítve, hogy „a magyar 

felsőoktatási intézmények nagy többségénél úgy húzhat le egy diák 3-5 évet, hogy egyetlen 

egyszer sem kerül szembe semmilyen idegen nyelvi követelménnyel”. 

 

2021. 05. 27. Népszava 

A Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén a Fidesz levetette a napirendről a „Tájékoztató aktuális 

nemzetbiztonsági ügyekről” című pontot. Ungár Péter Facebook-bejegyzése szerint ez azt 

jelenti, hogy zárt ülésen sem lehet szó a Fudan Egyetem „nemzetbiztonsági kockázatairól”. 

 

2021. 05. 27. Átlátszó (blog) 

Darvas Béla blogbejegyzése szerint az évtized magyar‒kínai sztorija nem a Budapest–Belgrád-

vasútvonallal kezdődött. A történet egyik eleme a Fudan Hungary terve, majd a kínai vakcinák 

(Sinopharm-BBIP-CorV, Sinovac CoronaVac) Európában való felmutatása és az EU-ban való 

politikai vétónk Kína mellett – írja Darvas, megemlítve, hogy korábban, már a Huawei mellett 

is kiálltunk. A kapcsolat szervezői között az írás Horváth Béla korábbi kisgazda, majd MDF-es 

politikus Kínában végzett, majd villámkarriert befutott Levente fiát véli feltalálni, aki az MSc 

befejezése után azonnal Magyarország sanghaji főkonzulja lett, 2017-ben érkezik vissza 

Magyarországra, és turisztikai felkészültséggel azonnal az MNB oktatási főosztályvezetője, 

végül 2019-től elnöki főtanácsadója. „2017-ben(!) a Fudan Egyetem párttitkár asszonya, az 

egyetem első számú vezetője(sic!), egy delegációval Magyarországra jött, és Matolcsy úr 

személyesen fogadta őket. Ennek keretében született egy olyan megállapodás, hogy a Fudan 

Magyarországon alakítson ki egy campus-t” – mondja Horváth Levente kendőzetlen 

őszinteséggel a Qubit-ban idézett podcastban. 

https://www.es.hu/cikk/2021-05-28/petschnig-maria-zita/a-jovo-evi-koltsegvetes-uzenetei.html
https://www.es.hu/cikk/2021-05-28/petschnig-maria-zita/a-jovo-evi-koltsegvetes-uzenetei.html
https://www.es.hu/cikk/2021-05-28/vancsa-istvan/mire-jo-egy-baratsag.html
https://www.es.hu/cikk/2021-05-28/vancsa-istvan/mire-jo-egy-baratsag.html
https://telex.hu/belfold/2021/05/27/fudan-egyetem-belt-and-road-palkovics-laszlo
https://telex.hu/belfold/2021/05/27/fudan-egyetem-belt-and-road-palkovics-laszlo
https://www.szabadeuropa.hu/a/nyelvtanulas-idegen-nyelv-nyelvtudas-rozgonyi/31272946.html
https://www.szabadeuropa.hu/a/nyelvtanulas-idegen-nyelv-nyelvtudas-rozgonyi/31272946.html
https://nepszava.hu/3121044_fudan-a-fidesz-nem-akar-rola-beszelni-a-nemzetbiztonsagi-bizottsagban
https://darvasbela.atlatszo.hu/2021/05/26/a-sanghaji-emberunk-a-fudan-university-diakja/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2021/05/26/a-sanghaji-emberunk-a-fudan-university-diakja/
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Darvas záró gondolatait is érdemes szó szerint idézni: „talán 2015 óta a Fudan University 

vezetése által szerkesztett kifestőkönyvet színezgetjük. 2017-ben idelátogatott a párttitkár-

asszony, és az unortodox közgazdaság iránt elkötelezett Matolcsy György tárgyalt vele, akinek 

azért egy PhD sem jött igazán össze, de akár Einsteinnel is példálódzik, és ha kell egyetemi 

campus-t szervez. Szóval neki egy turisztikai menedzser, aki geopolitikusnak képezi át magát 

éppen, mint PhD-hallgató a tanácsadója. Horváth Levente ült később Orbán Viktor jogász 

balján is. Kétségtelenül ez elég unortodox szituáció. Lánczi András angol-történelem szakos 

tanárból lett politológus kandidátus ringatta még a bölcsőt, és végső formájában Palkovics 

gépész szolgáltatja a nyomatékot. Ők szerveznék át a magyar egyetemi oktatást Fudan 

Hungary-központúvá.” 

 

2021. 05. 27. Telex 

Semjén Zsolt olyan beszéddel adta át Zalaegerszegen a Mindszenty József Általános Iskola, 

Gimnázium és Kollégium 3,3 milliárd forint közpénzen felépített sportközpontját és 

vívótermét, hogy abból úgy tűnik, a kormányfő helyettese szerint az állami iskolák alacsonyabb 

minőséget képviselnek. 

 

2021. 05. 27. Eduline 

A Fudan-ügyről szóló áttekintés idézi az Oktatói Hálózat közleményét is idézi, amely elfogad-

hatatlannak tartja, hogy miközben a magyar egyetemek támogatása nem emelkedik, és az 

önköltséges képzések arányát növelik, „a kormány az egész magyar felsőoktatás egy teljes évi 

költségvetési támogatását kétszeresen meghaladó összeget szánjon egy külföldi egyetem 

létrehozására” 

 

2021. 05. 27. HRPortál 

Áder János köztársasági elnök Czigány Tibor akadémikust, egyetemi tanárt nevezte ki a Buda-

pesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) rektorává 3 évre, július 1-i hatállyal. 

 

2021. 05. 27. Népszava 

Palkovics László szerint a Karácsony Gergely és Baranyi Krisztina által kezdeményezett 

Fudan-konzultáció kérdései nem nagyon hagynak teret a szabad véleménynyilvánításnak. A 

miniszter kitért arra is, hogy Baranyi lehetetlent kér, amikor a hitelszerződést szeretné látni, 

ugyanis még nincs is ilyen megállapodás, csak ajánlatok vannak. 

 

2021. 05. 27. Telex 

A kínai Fudan Egyetem alelnöke egy online előadáson elmondta, hogy jelentős támogatást 

kapnak a magyar államtól, és először „Miniszter László” (Palkovics László innovációs és 

technológiai miniszter) sanghaji látogatásán beszéltek egy magyarországi kampusz lehető-

ségéről. Ezt a járvány ugyan megakasztotta, de Hszi-Csin Ping február elején alá is írta a 

stratégiai együttműködési megállapodást a magyar kormánnyal. 

 

2021. 05. 27. 444.hu 

A Fudannal kapcsolatos törvényjavaslat parlamenti vitájában a kormánypárti vezérszónokok 

egyik fő érve az volt, hogy Gyurcsányék is ezt csinálták, és kajánul soroltak fel baloldali 

politikusokat, akiknek közük volt vagy van Kínához vagy akár a Fudanhoz: Ujhelyi István, 

Botka László, Oláh Lajos, sőt Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára, akik 2005-ben és 2007-ben 

Kínába utaztak, és a Fudanra is ellátogattak. Emellett, sajátos kiejtéssel, hosszan sorolták azokat 

a nyugati intézményeket, amelyekkel a Fudannak megállapodása van, és felemlegették, hogy 

az ellenzékieknek a CEU elszívó hatásával és ideológiai befolyásával nem volt gondjuk. 

 

https://telex.hu/belfold/2021/05/27/semjen-az-allami-iskolakat-lehuzva-dicserte-az-egyhaziakat
https://telex.hu/belfold/2021/05/27/semjen-az-allami-iskolakat-lehuzva-dicserte-az-egyhaziakat
https://eduline.hu/felsooktatas/20210527_napirenden_a_Fudan_Egyetem_ugye
https://www.hrportal.hu/c/dr._czigany_tibor_lesz_a_muegyetem_uj_rektora-20210526.html
https://www.hrportal.hu/c/dr._czigany_tibor_lesz_a_muegyetem_uj_rektora-20210526.html
https://nepszava.hu/3121071_palkovics-lehetetlent-ker-baranyi-krisztina-amikor-a-fudanrol-szolo-hitelszerzodest-szeretne-latni
https://telex.hu/belfold/2021/05/27/fudan-egyetem-belt-and-road-palkovics-laszlo
https://telex.hu/belfold/2021/05/27/fudan-egyetem-belt-and-road-palkovics-laszlo
https://444.hu/2021/05/27/a-fidesz-ervei-a-kinai-kommunista-part-egyetemet-ert-kritikakra-a-ceu-rosszabb-volt-es-gyurcsany-is-terrorral-lepett-fel-az-allampolgarok-ellen
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2021. 05. 26. HVG 

Tíz magyar egyetem került fel, köztük az ELTE hat szakterületen az Academic Ranking of 

World Universities (ARWU) szakterületi rangsorára. Politikatudományi területen a CEU a 76-

100. helyet érdemelte ki. 

 

2021. 05. 26. HVG 

Egyre több külföldi diák tanul a magyar felsőoktatásban, számuk 2020-ra elérte a 38 ezret – 

közölte Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára. 

Ebből 11 ezret a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogramja támogat. A közlemény kiemeli, 

hogy a külföldi hallgatók számának növelése a kormány 2014-ben meghirdetett Fokozatváltás 

a felsőoktatásban stratégiájának egyik fontos vállalása volt. 

 

2021. 05. 26. Válasz online 

Feledy Botond külpolitikai szakértő, a brüsszeli Európai Jezsuita Szociális Központ 

igazgatóhelyettese úgy véli, Peking „gond nélkül szalámizhatja fel a tagállami érdekeket”, 

Európa „alig tett” a szellemi tulajdon védelme érdekében. „A német rektori konferencia csak 

most adott ki nyilatkozatot, hogyan kell a külföldi – értsd: kínai – kutatókkal együttdolgozni, 

szem előtt tartva a kutatások és szabadalmak védelmét.” Szerinte Kína számára Magyarország, 

de még egész Közép-Európa is nagyon kicsi; ezért kell a kedvező hitelkonstrukció és építkezés, 

enélkül a Fudan aligha települne Budapestre. 

 

2021. 05. 26. Népszava, 444 

A kínai egyetem, valamint a sport- és konferencia központ felépítése a prezentáció szerint bruttó 

686 milliárdba kerülhet, plusz a megvásárlandó telkek ára. A komplexum teljes üzemeltetési 

költségét évi 50 milliárd felettire teszik. Fizetős lesz viszont a máshová járó hallgatóknak is a 

könyvtár és a sportolás a Fudan létesítményeiben. 

 

2021. 05. 26. HVG 

Baranyi Krisztina bejelentette a Fudanról szóló, „négynemes” konzultáció részleteit, és ismer-

tette annak végleges kérdéssorát. 

 

2021. 05. 26. 444 

Négynemes konzultáció indul a Fudan Egyetemről. 

 

2021. 05. 26. Jelen.media 

Györffy Dóra közgazdász, a tiltakozó „tizenötök” egyik tagja részletesen elemzi a kínai hatalmi 

érdekek és az Orbán-rendszer egymásra találásának hátterét. 

 

2021. 05. 26. Jelen.media 

Tizenöt vezető hazai közgazdász szerint felesleges és káros a Fudan budapesti kampuszának 

létrehozása, és belátható időn belül behozhatlan hátrányt jelentene a magyar felsőoktatás 

számára. Az 540 milliárdos beruházás pedig 90 milliárd forinttal több, mint amennyit a magyar 

állam a teljes felsőoktatásra szán a jövő évi költségvetésben. 

 

2021. 05. 25. HVG 

„Példát mutathat a Fudan az itteni egyetemeknek” – Magyarországon élő kínaiak nyilatkoznak 

(többnyire nem meglepő módon pozitívan) a beruházásról, bár egyikük, a műfordító Li Zhen 

Árpád szerint a Fudan-projekt nem élénk érdeke az itteni kínaiaknak. 

 

  

https://hvg.hu/itthon/20210526_egyetem_arwu_rangsor
https://hvg.hu/itthon/20210526_egyetem_arwu_rangsor
https://hvg.hu/itthon/20210526_ITM_kulfoldi_hallgato_felsoktatas
https://www.valaszonline.hu/2021/05/26/feledy-botond-brusszel-magyar-veto-v4-von-der-leyen-interju/
https://www.valaszonline.hu/2021/05/26/feledy-botond-brusszel-magyar-veto-v4-von-der-leyen-interju/
https://www.valaszonline.hu/2021/05/26/feledy-botond-brusszel-magyar-veto-v4-von-der-leyen-interju/
https://nepszava.hu/3120860_nem-jon-ki-a-kormanyzati-matek-a-fudan-diakvaros-vitaban
https://nepszava.hu/3120860_nem-jon-ki-a-kormanyzati-matek-a-fudan-diakvaros-vitaban
https://444.hu/2021/05/26/a-fudanhoz-epulo-konyvtarat-es-edzotermeket-a-kinai-egyetem-hallgatoi-ingyen-a-magyar-diakok-penzert-hasznalhatnak
https://hvg.hu/itthon/20210526_Baranyi_Krisztina_bejelentette_a_negynemes_konzultacio_reszleteit
https://444.hu/2021/05/26/negynemes-ellenzeki-konzultacio-indul-a-fudan-egyetemrol
https://jelen.media/kozelet/fudan-hungary-a-kinai-hatalmi-erdekek-es-az-orban-rendszer-egymasra-talalasa-1842
https://jelen.media/kozelet/fudan-hungary-a-kinai-hatalmi-erdekek-es-az-orban-rendszer-egymasra-talalasa-1842
https://jelen.media/kozelet/tizenotok-nem-kell-a-fudan-1844
https://jelen.media/kozelet/tizenotok-nem-kell-a-fudan-1844
https://hvg.hu/itthon/20210525_fudan_ugy_kinaiak_magyarorszagon_keleti_nyitas
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2021. 05. 25. Válasz Online 

Jordán Ferenc a Nemzeti Biodiverzitás Stratégia kapcsán közölt véleménycikkben áll ki a 

tudományos alapú természetvédelem mellett, elutasítva azt az álláspontot, hogy „a természet-

védelemhez nyilván a horgászok és a vadászok értenek a legjobban, és a tudósok ne magyaráz-

zanak a láthatatlan molekuláikkal meg a statisztikai hókuszpókuszaikkal”! Szarkasztikus 

megjegyzése szerint a „Maróth Miklós-féle népnemzeti kutatógárda üzembiztosan és azonnal 

szállítja is a megrendelt tudományos eredményeket. Világszinten is jelentős, innovatív 

módszereket alkalmazva, úgynevezett kérdőívezés segítségével kutatják például a Balaton 

foszforháztartását.” 

 

2021.05.24. Eduline.hu 

Nem lát költségvetési garanciát az egyetemi-főiskolai dolgozók szeptemberre és januárra ígért 

kétszer 15 százalékos béremelésére a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete (FDSZ). Pedig az 

új finanszírozási rendszer életbelépésével, szeptember elsejével meglesz a 15 százalékos 

emelés, majd négy hónap elteltével, január elsejétől már kapják a második 15 százalékot az 

egyetemi dolgozók, ráadásul nemcsak a modellváltó, hanem az összes egyetemen – ígérte 

korábban Stumpf István kormánybiztos. 

 

2021. 05. 25. HVG 

Révész Máriusz szokatlanul kritikus interjúja a „kaotikus” magyar iskolarendszerről. 

 

2021. 05. 24. Magyar Hang 

500 fő alatti tüntetési „blokkokkal” tervezi kicselezni Jámbor András mozgalma a Diákvárosért 

rendezendő június 5-i felvonuláson a gyülekezési jog korlátozását. 

 

2021. 05. 24 HVG 

Egyetemek átállítására nem ad pénzt az EU – mi marad a helyreállítási tervből? 

 

2021. 05. 23. Index 

Elek István, a miniszterelnök korábbi tanácsadója szerint Orbán Viktor kifordult önmagából, 

erkölcsileg megsemmisült. Elek szerint a Fidesz első kormányzása alatt és utána is a 

felsőoktatás fejlesztésén, a humán erőforrások növelésén, az egészségügyi rendszer bővítésén 

gondolkodott, és nem azon, hogy miként lehetne újabb százmilliárdokat kivonni ezekből a 

szférákból. Ami ehelyett történt, amögött ott van a 2010 előtti társadalmi elégedetlenség, a két 

táborba szerveződött magyar politika elmélyülő válsága, a baloldali politikai ellenféllel 

szembeni törlesztés vágya, amitől ösztökélve sérelmei okán a jobboldal túlnyomó része 

morálisan már felhatalmazottnak érezte magát olyan lépések támogatására is, amelyeket 

korábban még elképzelhetetlennek tartott volna. És ott van mindenekelőtt egy páratlan politikai 

tehetség, Orbán Viktor kifordulása önmagából, a pénz- és hatalomvágy sarkallta erkölcsi 

önmegsemmisítése – ami persze egy hosszabb folyamat eredménye. 

 

2021. 05. 23. Magyar Narancs 

Stumpf István alkotmánybíró korábban egyszerre volt oktatója a SZIE jogi karának, az ELTE 

jogi kara Politikai Tanulmányok Intézetének, illetve tudományos főmunkatársa a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem Amerikai Tanulmányi Központjának. „Stumpf István helyében ilyen 

előélettel biztosan nem hoznám szóba az egyetemi oktatókkal kapcsolatban a lex minimit [= az 

egyetemi oktatókat Stumpf szerint jellemző teljesítmény-visszatartást]” ‒ írja Bod Péter. 

 

  

https://www.valaszonline.hu/2021/05/25/jordan-ferenc-nemzeti-biodiverzitas-strategia-velemeny/
https://www.valaszonline.hu/2021/05/25/jordan-ferenc-nemzeti-biodiverzitas-strategia-velemeny/
https://eduline.hu/felsooktatas/20210524_felsooktatasi_beremeles
https://eduline.hu/felsooktatas/20210524_felsooktatasi_beremeles
https://hvg.hu/elet/20210525_Revesz_Mariusz_ilyen_kaotikus_iskolarendszer_nincs_Europaban_mint_a_magyar?s=hk
https://hang.hu/belfold/2021/05/24/tuntetes-a-diakvarosert-12-darab-500-fo-alatti-demonstracioval-cseleznek-ki-a-kormanyt/
https://hvg.hu/360/202120__unios_penzek__megrostalt_celok__hiteltelenul__brusszeli_bukta
https://index.hu/belfold/2021/05/23/elek-istvan-elo-kellene-hivnunk-az-allampolgari-meltosag-forradalmat-/
https://index.hu/belfold/2021/05/23/elek-istvan-elo-kellene-hivnunk-az-allampolgari-meltosag-forradalmat-/
https://magyarnarancs.hu/publicisztika/stumpf-istvan-halmozta-az-egyetemi-allasokat-most-pont-ezt-biralja-238562
https://magyarnarancs.hu/publicisztika/stumpf-istvan-halmozta-az-egyetemi-allasokat-most-pont-ezt-biralja-238562
https://magyarnarancs.hu/publicisztika/stumpf-istvan-halmozta-az-egyetemi-allasokat-most-pont-ezt-biralja-238562
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2021. 05. 23. 24.hu 

Jámbor András június 5-ére hirdetett tüntetést a Fudan-projekt miatt a Fidesz ellen a Hősök 

terére. 

 

2021. 05. 23. Portfolio 

A mianmari tanári érdekképviselet szerint az utóbbi hetekben 125 900 tanárt függesztett fel 

állásából a junta, köztük 19 500-at az egyetemeken, mert állítólag nem akartak az ország katonai 

vezetésével együttműködni, és sokan közülük a puccs elleni polgári engedetlenségi 

mozgalomhoz (CDM) csatlakoztak. 

 

2021. 05. 22. Qubit.hu (444) 

Ha valóban a most bemutatott tervek alapján építenék fel a Diákvárost és a Fudan kampuszát, 

akkor a Diákváros név teljesen értelmét vesztené. A kijelölt 6-7 hektáros területen ugyanis 

legfeljebb úgy lehetne 8 ezer férőhellyel szolgáló kollégiumi épületeket felépíteni, hogy 

„nagyon magas épületek, nagyon közel egymáshoz épülnének fel”, és azok mellett már nem 

férne el semmilyen kulturális, kereskedelmi vagy sportlétesítmény, miközben a Fudan épületei 

20 hektáron terülnének el, nagy zöldterületekkel övezve – mondta el a ferencvárosi polgár-

mester. Ezért Baranyi először népszavazást kezdeményezett volna, hogy kiderüljön, akarják-e 

a budapestiek az 540 milliárd forintnyi közpénzből, kétes hitelek lehívásával felépülő, a teljes 

magyar felsőoktatás költségvetését túlszárnyaló Fudan-projektet, de a kormány a bejelentés 

után néhány nappal meghosszabbította a veszélyhelyzetet szeptemberig, így júniustól jobb híján 

konzultáció formájában teszik majd fel az erre vonatkozó kérdéseket. A kerületi polgármester 

szerint ez a nyomásgyakorlás megnehezítheti, vagy legalább a 2022-es választásokig 

késleltetheti egy olyan államközi szerződés megkötését Magyarország és Kína között, amit egy 

esetleges kormányváltás után sem lehet felmondani. Ez azért is fontos, mert a Fudan-projektet 

vizsgáló jogászok szerint a kormány látványosan igyekszik minél gyorsabban kétharmados 

törvényekkel és felbonthatatlan szerződésekkel bebetonozni a kínai egyetem budapesti jövőjét. 

 

2021. 05. 22. Átlátszó (blog) 

Darvas Béla négyrészesként bejelentett cikksorozatának első része a Fudan Egyetem budapesti 

térfoglalásáról és az ezzel kapcsolatos véleményekről, az e cikkben megkérdezett Karácsony 

Gergelyt majd Baranyi Krisztina, Pálinkás József és Ángyán József követi, de Palkovics 

Lászlónak is kínál hozzászólási lehetőséget a szerző. A főpolgármester kiemeli: „a közvéle-

mény-kutatások világosan mutatják, hogy még a Fidesz-KDNP szimpatizánsai sem szeretnének 

kínai elitegyetemet, és biztos vagyok benne, hogy a rövidesen induló konzultációnkon sem fog 

más eredmény születni. Ennek pedig érvényt fogunk szerezni. Nem lehet a budapestiek 

ellenében alakítani a város jövőjét, ez a politika kudarcra van ítélve.” 

 

2021. 05. 22. Szabad Európa 

„Amíg nincs állami ideológia, amíg a gyerekek nem foglalják el magukat az iskolaidőn kívül 

úgy, mint ahogy a Szovjetunióban tették, amíg nem változtatjuk meg alapvetően a 

rendszerünket, akkor sajnos ez a helyzet meg fog ismétlődni” – mondta a május 11-i véres 

kazanyi iskolai lövöldözésre utalva a gyermekek jogaiért felelős tatárföldi ombudsman. 

 

2021. 05. 22. Magyar Narancs 

A Könyvfesztivált is kiebrudalta az új Millenáris Tudományos Kulturális(sic!) Alapítvány, az 

új Álmok álmodói kiállítás kedvéért. 

 

  

https://24.hu/belfold/2021/05/23/elso-fidesz-ellenes-tuntetes-jambor-diakvaros/
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210523/nincs-vege-a-veres-osszecsapasoknak-mianmarban-484524?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=portfolio_linkek&utm_campaign=hiraggregator
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210523/nincs-vege-a-veres-osszecsapasoknak-mianmarban-484524?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=portfolio_linkek&utm_campaign=hiraggregator
https://qubit.hu/2021/05/23/ugy-bebetonozzak-a-fudan-hungary-egyetemet-hogy-kormanyvaltas-eseten-se-lehessen-megszabadulni-tole
https://qubit.hu/2021/05/23/ugy-bebetonozzak-a-fudan-hungary-egyetemet-hogy-kormanyvaltas-eseten-se-lehessen-megszabadulni-tole
https://darvasbela.atlatszo.hu/2021/05/22/fudan-hungary-elojatekok-kozbevetett-villaminterju-karacsony-gergellyel-no1-szappan-operita-no14
https://darvasbela.atlatszo.hu/2021/05/22/fudan-hungary-elojatekok-kozbevetett-villaminterju-karacsony-gergellyel-no1-szappan-operita-no14
https://www.szabadeuropa.hu/a/iskolai-verengzes-kevesebb-szabadsag-tobb-megfigyeles/31255225.html
https://www.szabadeuropa.hu/a/iskolai-verengzes-kevesebb-szabadsag-tobb-megfigyeles/31255225.html
https://magyarnarancs.hu/sorkoz/a-kormany-uj-almok-almodoi-kiallitasa-mellett-nem-fer-el-a-konyvfesztival-a-millenarison-238572
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2021. 05. 22. 24.hu 

„Változtass meg mindent, hogy a végén semmi ne változzon” – ez történt a szakképzéssel 

pedagógiai szakértők és pedagógus szakszervezeti tisztségviselők szerint. 

 

https://24.hu/belfold/2021/05/22/szakkepzes-technikum-szakgimnazium-osztondij-reformok/

