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2021. 06. 04. Átlátszó (blog)
Darvas Béla cikksorozatának 3. részében Pálinkás József közbevetett interjúja mellett bemu‒
tatja, összeveti és értékeli a különböző felsőoktatási rangsorokat. Pálinkás egyebek közt
elmondja, hogy nem a magasan rangsorolt Fudan Egyetem, hanem Fudan Hungary néven annak
csak valamiféle filiáléja jönne létre Budapesten. „Ha a Fudan Hungary-ra fordított hatalmas
összeg harmadát három, a listákon már most is jól szereplő magyar egyetemre merték volna
fordítani, három magyar egyetem is lehetne a legjobb százban.” ‒ állítja a volt oktatási miniszter
és MTA-elnök, aki szerint Orbán kognitív disszonanciájára utal az a mondata, hogy
„internacionalistáknak és globalistáknak nincs helye az egyetemek vezetésében”.
2021. 06. 04. Népszava
Példátlan mértékű, 300 százalékos adóalap-kedvezményben részesítené a kormány a közhasznú
alapítványokat, így az egyetemi közalapítványokat támogató cégeket is. Gyakorlatilag ez azt
jelenti, hogy az egyetemi közalapítványoknak adott támogatás 27 százalékát írhatják le az
adójukból. Az eredetileg javasolt 50%-ról indoklás nélkül emelték hatszorosára a kedvezmény
mértékét. A lap által megkérdezett adószakértő szerint ez komoly ösztönzés a cégeknek, hogy
támogassák a nyereségükből az egyetemi alapítványokat, ám László Csaba címzetes egyetemi
tanár, volt pénzügyminiszter szerint ha a felajánlás nem átlátható folyamat mentén zajlik, akkor
vitaható az ilyen adókedvezmény.
2021. 06. 04. Magyar Hang
Liu Cuo-kuj, a Kínai Társadalomtudományi Akadémia európai tanulmányokkal foglalkozó
kutatója szerint Karácsonyék utcaátnevezési lépése „veszélyes provokáció”, de nem fog
változtatni azon a „baráti hozzáálláson”, amelyet a magyar vezetés képvisel Kínával szemben.
A lap idézi az Index értesülését, miszerint a Magyarországon élő kínaiak már elkezdték az
interneten szervezni, hogy festékkel öntsék le az új IX. kerületi utcanévtáblákat.
2021. 06. 04. Népszava
A Népszava nemzetközi lapszemléje idézi a Politico cikkét: „Hogy a budapesti és a ferencvárosi
polgármester átkeresztelte a leendő fudani campus körüli utcákat, az fejfájást okoz Orbánnak,
mert szeretne Kína legmegbízhatóbb uniós szövetségese lenni és már többször is
megakadályozta, hogy az EU Peking-ellenes állásfoglalást fogadjon el. Karácsony Gergely
szerint a lépéssel azokra emlékeztetnek, akiket üldöznek a kommunista országban, és akikkel a
főváros vezetése szolidaritást vállal. Ez persze önmagában nem elegendő, hogy meghiúsuljon
a beruházás, de az üzenet világos: az önkormányzat minden eszközt felhasznál a diákváros
tervének valóra váltására.”
2021. 06. 04. 444
Újabb „közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványt” hozott létre a kormány. A
Makovecz Campus Alapítvány alapító jogait a Miniszterelnökséget vezető miniszter kapta (a
cikk címével szemben nem személyes kapacitásában, hanem miniszteri feladatkörében), feladata
a „nemzeti tudáspark” létrehozása a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egykori piliscsabai
kampuszán, amit az alapítvány kezelésbe kapott.
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2021. 06. 03. Magyar Narancs
Az ilyen viselkedés megvetendő (‘beneath contempt‘) – mondta Wang Wenbin, a kínai külügyminisztérium szóvivője, hozzátéve, hogy „ezek a politikusok (akik az utcaátnevezéseket végrehajtották) eltúlozzák a Kínával kapcsolatos ügyeket, és hátráltatják a Kína és Magyarország
közötti együttműködést”.
2021. 06. 03. ATV
„A budapesti Fudan Egyetem egyelőre a tervezőasztalon van, tehát az ezzel kapcsolatos
baloldali politikai hangulatkeltésnek semmilyen alapja nincsen” – válaszolta Gulyás Gergely
az ATV kérdésére a kormányinfón. „Érdemi döntés éppen ezért nem is születhetett, ha a tervek
meglesznek, a kormány akkor tudja eldönteni, hogy támogatja-e a beruházást” – mondta a
miniszter, hozzátéve: akkor lehet majd felmérni, milyen anyagi következményekkel jár a beruházás. Így – bár Orbán Viktornak van kínai meghívása és lehet, hogy ősszel megy is Kínába –,
ennek semmi köze nincs a Fudan Egyetemhez.
2021. 06. 03. Népszava
Baranyi Krisztina hisz abban, hogy elállnak a fideszesek a Fudantól: „Közel egy évtizednyi
kommunistázás után mégis mit mondanának erre? Vagy mit tud mondani ilyenkor egy olyan
kormány, amelyik államtitkársági szinten foglalkozik az üldözött keresztényekkel arra, hogy
egy olyan kínai püspökről nevezünk el utcát, aki a fél életét börtönben töltötte a hite miatt?
Aztán nehéz megértetni a szavazókkal egy 540 milliárdos hitelfelvételt akkor, amikor korábban
kampányt építettek arra is, hogy ne adósodjunk el. A súlyos kognitív disszonanciát mutatja az
is, hogy egy hónap alatt sem tudtak kidolgozni olyan paneleket, amiknek a segítségével el
tudnák magyarázni a szavazóiknak, hogy mi szükség van a Fudanra.”
2021. 06. 03. Népszava
Valóban ellentétes lehet az Alaptörvénnyel, ahogyan a kormány alapítványokba szervezte ki a
közvagyon jelentős részét – nyilatkozta a Népszavának Bárándy Péter. Szerinte vitathatatlan,
hogy mindez a magyar társadalom kifosztását jelenti, hiszen a köztulajdon mindenféle
ellentételezés nélkül vált magántulajdonná, az állami vagyont ingyen adták át az
alapítványoknak, és a közvagyoni jelleg ilyen formában történt megszüntetése a tulajdonhoz
való alkotmányos jogot sértheti. A volt igazságügy-miniszter ugyanakkor emlékeztet rá, hogy
a sorozatos alkotmánymódosítások és a személyi kiválasztások következtében az Alkotmánybíróság már csak mérsékelten alkalmas arra, hogy az alkotmányosság őre legyen.
2021. 06. 03. 444
A kormány a 2022-es adócsomagjában eredetileg tervezett 50 százalékos helyett 300 százalékos
társasági nyereségadóalap-kedvezményt adna azoknak a cégeknek, amelyek támogatnák a
vagyonkezelő alapítványi vagy egyházi fenntartású egyetemek alapítványát – derült ki a
parlament törvényalkotási bizottsága elé terjesztett módosító javaslatból.
2021. 06. 02. HVG
L. Simon László a Kommentár nevű folyóiratban megjelent írásában mutatja be koncepcióját a
Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) megújításáért és a múzeumi integrációért felelős miniszteri
biztosként végzendő munkájáról – a HVG cikke ezt ismerteti.
2021. 06. 02. Telex
Szeptembertől mintegy száz fiatal kapcsolódhat be az ingyenes tehetséggondozó képzésekbe a
Mathias Corvinus Collegium (MCC) győri központjában, a Káptalandombon található
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Konferencia Hotelben, amelyet csaknem másfél milliárd forintért vett meg az állami vagyonból
feltőkésített intézmény.
2021. 06. 02. Amerikai Népszava
Az Alkotmánybírósághoz fordulással a portál véleménycikke szerint az ellenzék többet árt,
mint használ, mert tovább erősíti azt a hamis látszatot, miszerint a NER jogállam és az
egyetemek ellopása a közvagyonnal együtt törvényes.
2021. 06. 02. Magyar Narancs
Az együttműködő hat ellenzéki párt az Alkotmánybírósághoz fordul, hogy az semmisítse meg
a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló törvényt és – ahogy
közleményükben fogalmaznak – „vessen gátat az ország kifosztásának”. Közleményükben
kiemelik: „a kormány ráadásul hazudott, amikor azt ígérte, hogy az egyetemek 1500 milliárd
forintos fejlesztési forráshoz jutnak, hiszen még az elérhető EU-s forrásokról is lemondtak
Orbánék, csak azért, hogy hogy az egyetemeket politikai irányítás alá vonhassák”.
2021. 06. 02. 24hu
A cikk a Telex videóinterjúját ismertetve mutatja be egyes kormánytagok reakcióját a Fudankampusz odatelepítése elleni tiltakozás jegyében elvégzett ferencvárosi utcaátnevezésekre.
Kovács Zoltán államtitkár szerint a baloldaliak „elvesztették a józan eszüket”, Süli János tárca
nélküli miniszter viccnek jónak tartja, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt
mondta, a IX. kerületi önkormányzat él azzal a lehetőséggel, hogy elnevezzen utcákat olyan
népcsoportokról, amiket fontosnak tart, ez a jogosultsága, Palkovics László szerint Karácsony
Gergelynek nem volt eredeti az ötlete, mert ezt New Yorkban már csinálják.
2021. 06. 02. Magyar Narancs (előfizetéses)
Nagy Ádám: Esendők, mint mi. Az írás a Magyar Tudományos Akadémia felemás működésével foglalkozik (PDF-formátumban is olvasható).
2021. 06. 02. Haszon
Az „Egy kőműves nettója veri egy mesterszakos kezdő informatikus bruttóját” címmel közölt
(alapvetően egy építőanyag-gyártó cég vezetőjének nyilatkozatából kiinduló) cikk szerint a
munkaerőhiány miatt drágul az építkezés, egy kőműves pedig havi 600 ezer nettó alatt már nem
megy el dolgozni. Eközben egy mesterszakot végzett informatikus bruttó 650 ezer forinttal
indul, az orvos- és egészségtudomány területen több mint 400 ezer forintos bruttó átlagbérrel
lehet kalkulálni, míg a legkisebb fizetést a pedagógusok viszik haza, a mesterdiplomájuk
nagyjából bruttó 280 ezer forintot ér.
2021. 06. 01. A TASZ jelenti/444
„A 2020 őszén megjelent sajtóhírek újabb intézményi erőszakról szóltak. A gyermekvédelem
feje erre kemény fellépést ígért – joggal feltételezhetnénk, hogy az intézményeiben zajló
gyermekbántalmazás ellen, ehelyett viszont épp a botrányos állapotokról hírt adó portált perelte
be Fülöp Attila államtitkár és az EMMI.”
2021. 06. 01. Népszava
Fürjes Balázs miniszterelnökségi államtitkár szerint a dél-pesti területen bőven elfér a Fudan
Egyetem és a Diákváros is. Mint mondta, úgy is lehet fogalmazni, hogy két Diákváros lesz, egy
helyett, hiszen lesz egy Diákváros, ahol a budapesti egyetemek kollégiumait helyezik el, és lesz
egy olyan kínai egyetemi kampusz, ahol lesznek oktatási épületek és kollégiumok is. Van idő
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az egyeztetésre, mert sem ebben a kormányzati ciklusban, de még ebben az önkormányzati
ciklusban, 2024-ig sem lesz semmilyen megvalósítás, építkezés.
2021. 06. 01. Magyar Hang
A gazdasági kapcsolatok újabb történéseinek ismertetése mellett Szijjártó Péter Taskentben azt
is elmondta a közmédiának, hogy a magyar egyetemek rektorai már készülnek az első magyar‒
üzbég rektori fórumra, amely majd júniusban lesz.
2021. 06. 01. Telex
A cikk ismerteti a ferencvárosi polgármester határozatát a kormány által tervezett Fudankampusz környékén lévő 4 utca demonstratív átnevezéséről.
2021. 06. 01. HVG
Jelentős a Budapestre tervezett kínai egyetemi kampusz elutasítottsága: a Republikon Intézet
kutatása szerint a megkérdezettek kétharmada nem támogatja a a Fudan Egyetem beruházását,
s még a kormánypárti válaszadók 31 százaléka is ellenzi azt.
2021. 06. 01. Népszava
Még mindig több mint 60 iskolában van hatályban jelenleg is valamilyen járványügyi intézkedés ‒ derült ki az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) Népszavának küldött
tájékoztatásából.
2021. 06. 01. HVG
Évtizedek óta pontosan lehetett tudni, hogy záros határidőn belül egyszerűen nem lesz, aki
tanítson bizonyos – elsősorban természettudományos – tárgyakat. Ma minden harmadik iskolában nincs már elég kémia- vagy fizikatanár. És a helyzet csak egyre romlik, mert évente több
mint kétszer annyi kémiát, fizikát, biológiát vagy földrajzot oktató szaktanár éri el a
nyugdíjkorhatárt, mint ahány hallgató kezdi meg a tanulmányait ezeknek a tanári szakoknak a
valamelyikén Magyarországon, és az utóbbiaknak is csak kisebb részéből lesz végül tanár.
Eközben az oktatásért felelős emberek szerint szó sincs pedagógushiányról, ugyanis az nem
látványos, nagyon könnyen el lehet fedni, és mindent meg is tesz a rendszer azért, hogy elfedje.
A probléma hosszabb távon történő enyhítésében szinte minden szakértő megkerülhetetlen
tartja a tanári, és elsősorban a kezdő tanári bérek drasztikus emelését.
2021. 05. 31. 444
„Mennyit kap ön vagy a családja azért, hogy kiárusítsa és elárulja a saját hazáját? Mert ez, a
Kínai Kommunista Párt budapesti egyeteme egyetlen magyar embernek sem jó.” – kérdezte a
parlamentben Szabó Tímea a miniszterelnöktől, majd Orbán válaszára reagálva hazaárulónak
nevezte őt, amire az elnöklő KDNP-s Latorcai János kikapcsolta a mikrofonját.
2021. 05. 31. 24hu
Egyhangú szavazással támogatta az ELTE szenátusa, hogy a Gazdálkodástudományi Intézet
2021. augusztus 1-től karrá alakuljon.
2021. 05. 31. 444
A 2009-ben létrejött Antall József Tudásközpont (AJTK) nevű magánalapítványi, közpénzből
működő szervezet igazgatója, Antall Péter havi 4,6 millió forintos fizetést kap, és közpénzből
luxusutazásokat bonyolít le többedmagával, nemegyszer családtagjaival, akik szintén az AJTK
munkatársai. Egy bennfentes forrás szerint az utak legnagyobb része Skype-on keresztül is
megoldható lenne, konkrét eredményük pedig kevés van. Az alapítvány több százmilliós
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adósságot halmozott, fel, ezt különböző trükkökkel kormányzati forrásból, azaz közpénzből
rendezték. Kuratóriumában és tiszteletbeli elnökségében sorjáznak a rektorok, volt akadémiai
elnökök és a nemzetközi politika híres alakjai.
2021. 05. 31. 444
Szakács Árpádnak, az Erdély.ma portálon megjelen cikkét idézi a 444: „van annak üzenetértéke, hogy jelenleg a magyar lét, a magyar jövő legfontosabb bástyájába, a kultúra
megszervezésének komplex, sok területet összefogó menedzselési feladataira egy cirkuszigazgatót neveznek ki.” „Vajon kormányfői hatáskör-e – még akkor is, ha ezt hallgatja az
autójában – egy olyan személynek hajbókolni, akinek az életműve fekete lyuk a magyar
égbolton?”
2021. 05. 31. 24hu
Raffay Ernő és Takaró Mihály mellett Bagdy Gábor korábbi kereszténydemokrata
főpolgármester-helyettes és Eszenyi Enikő cége is szerepel az EMMI szerződéses tanácsadóinak listáján.
2021. 05. 29. HVG
Két napja közzétette az SZFE az új szenátusának névsorát.
2021. 05. 29. Átlátszó (blog)
Darvas Béla cikksorozatának második részében továbbra is vitatja a Fudan-kampusz budapesti
telepítését a magyar felsőoktatás szempontjából: „A Fudan Hungary egyetemen havonta 1-6
millió forint között keresnének az oktatók. Ma Magyarországon havi bruttó 150-600 ezer forint
között lehet keresni főállású egyetemi oktatással, vagyis tizedét. Nem lenne bérfeszültség, nem
kezdődne meg a tehetséges oktatók elszívása a magyar egyetemekről? Nem húzná a példa maga
után az egyetemi képzési díjakat? Nem a magyar egyetemi oktatás, a jövendőbeli fiatalság
vallaná ennek a kárát?” Az ebben a részben megszólaló Baranyi Krisztina szerint Palkovicsnak
a kerülettel való állítólagos tárgyalási szándéka egy pillanatig sem volt komoly, és a
ferencvárosi önkormányzat a 4 milliárdos ingatlantulajdonát nem fogja eladni az államnak. A
Fudan-törvényjavaslatban lehatárolt területen viszont nem fér el 520 ezer négyzetméter
beépített terület a jelenlegi építési szabályozás szerint, márpedig ennyi van a sanghaji
egyetemmel kötött megállapodásban. Az atlétikai VB lemondása a budapesti főpolgármester
legerősebb aduja ebben az ügyben, és azt ebben az országos jelentőségű politikai, illetve egy
Budapestnek kiemelten fontos, rozsdaövezeti városfejlesztési ügyben be is lehet vetni, ha a
Kormány nem tartja magát a Diákvárossal kapcsolatos korábbi megállapodáshoz –
hangsúlyozza Baranyi.
2021. 05. 29. 444.hu
A Fidesz szerint az az ideológiai képzés, ha egy egyetem a nyílt társadalmat képviseli, nem
pedig az, amikor hű a kommunista párt vezetéséhez, mutatja be a 444 publicisztikája a Fidesz
faramuci érvelését, főként Mátrai Márta képviselőnek a Fudan-törvényjavaslat parlamenti
vitájában elmondott hozzászólása alapján.

