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2021. 06. 11. ÉS
Kenesei István újabb cikkében a hazugságok hálójaként írja le a magyar felsőoktatás mai
történéseinek szövevényét, a kekvásítástól a TAO-támogatáson keresztül a Fudan-ügyig, illetve
a kancellári rendszer kudarcáig.
2021. 06. 11. Magyar Hang
Országos népszavazást kezdeményez Karácsony Gergely a Fudan-ügyről, amelyet még a jövő
tavaszi országgyűlési választások előtt meg kell tartani. Az erre vonatkozó kezdeményezését
pedig a budapesti konzultáció lezárta után megteszi – közölte a főpolgármester Facebookoldalán.
2021. 06. 11. Népszava
A Fidesz azért szervezi ki alapítványokba a közvagyont, hogy egy esetleges választási vereség
esetén komoly, az új hatalom számára ellenőrizhetetlen pénz felett rendelkezhessen – így
gondolja a többség a Publicus közvélemény-kutatása szerint. A teljes népesség háromnegyede,
köztük a Fidesz–KDNP-sek 54 százaléka is helytelennek tartja, hogy a közpénz magánfenntartású alapítványokhoz vándoroljon.
2021. 06. 11. Magyar Narancs
Az Alkotmánybíróság elutasította a Színház- és Filmművészeti Egyetemre vonatkozó törvény
és a felsőoktatási törvény egyes rendelkezései elleni bírói kezdeményezést, de alkotmányos
követelményként állapította meg, hogy a fenntartónak a felsőoktatási intézmény szenátusát
megillető véleményezési jog gyakorlására kellő időt, az érdemi javaslattétel megfogalmazására
pedig lehetőséget kell biztosítania, amelyet nyomon követhető módon figyelembe kell vennie
a döntéshozatala során.
2021. 06. 11. 24hu
Bár a miniszterelnök korábban még népszavazást ígért a Fudanról, a fideszesek átnyomtak két,
a Fudant bebiztosító módosítási javaslatot a törvényekhez, amelyekről a jövő héten már szavazhatnak is a parlamentben.
2021. 06. 10. HVG
Annak ellenére szavaz az országgyűlés a Fudan-törvényről (címe: a Fudan Hungary Egyetemért
Alapítványról, a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról),
hogy Gulyás Gergely korábbi állítása szerint az ügy közéleti vitára alkalmas formában
pillanatnyilag nem létezik, tervek sem állnak rendelkezésre.
2021. 06. 10. Portfolio
Az EU a 2027-ig tartó időszakban 700 millió euróval segíti 90 Európán kívüli ország oktatási
rendszerének felzárkóztatását, többek közt a lányok tanuláshoz való hozzáférésének javítását,
közölte von der Leyen.
2021. 06. 10. Népszava
„Nem lehet másként megfogalmazni: a magyarok egyetemet ajándékoznak a kínaiaknak” ‒ írja
a Süddeutsche Zeitung a Népszava sajtószemléje szerint. A további szemlézett lapok (Financial
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Times, Der Standard, Libération) is egyetértenek abban, hogy a Fudan-vita az ellenzéknek új
lendületet adhat, de abban is, hogy a kormány döntése végleges.
2021. 06. 10. Mfor
Kína közel-keleti befolyásának erősödésével egyre több ujgurt (menekülteket, zarándokokat,
egyetemi hallgatókat) szolgáltatnak ki a muszlim diktatúrák Kína követelésére. A CNN több
ilyen esetet gyűjtött össze, Egyiptomban pl. 2017 nyarán 62 ujgurt tartóztattak le, akiknek
többsége a kairói Azhar Egyetemnek, az iszlám világ egyik legfontosabb felsőoktatási
intézményének hallgatója volt. Kína az akciót megelőzően arra szólította fel minden külföldön
tanuló ujgur állampolgárát, hogy térjen haza. Félő, hogy a kiutasítottak átnevelőtáborban
végzik. Törökországban jelentős az ujgur diaszpóra (a nyelvük köztörök), de már ott is aláírásra
vár a kiadatási egyezmény Kínával.
2021. 06. 10. Magyar Nemzet
A lap kérésére a Corvinus egyetem elküldte a Magyar Nemzetnek a Karácsony Gergely
alkalmazása idején hatályos foglalkoztatási szabályzatot, amely szerint legalább egy „C” típusú
nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű államilag elismert oklevél kellett a tanársegédi kinevezéshez, miközben Karácsony csak lektorátusi nyelvvizsgát szerzett korábban az ELTE-n.
2021. 06. 10. University World News
Ha a budapesti Fudan-kampusz elleni tiltakozás folytatódik, akkor a világon először lesz
választási kampány témája egy ilyen egyetemi beruházásból, írja az ügyet minden oldalról
alaposan ismertető cikk. Érdemes kiemelni belőle a szempontot, amire az egyik megkérdezett,
Nyiri Pál (Vrije Universiteit Amsterdam) utalt: szerinte nyomásgyakorló eszközként lehetne
használni a magyarországi Fudan-diploma európai akkreditációját, hiszen annak feltételéül
szabható, hogy biztosítsák a gondolatszabadságot és az átláthatóság bizonyos fajtáit.
2021. 06. 09. Színház online
Az Oktatási Hivatal szerint az SZFE-t fenntartó alapítvány nem felsőoktatási intézmény, ezért
azt nem ellenőrzik. (A kérdés az volt, hogy ellenőrzik-e a frissen felvett oktatóknál a
nyelvvizsga-követelmény teljesülését.)
2021. 06. 09. Magyar Hang
Összesen 266 millió forintot költött a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alapítványa a kínai Fudan
egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem közös MBA-képzésének támogatására – derült ki
az alapítvány 2020-as évről szóló beszámolójából. Az MNB és az egyetem egyébként június
elején jelentette be, hogy június 30-tól véget vetnek az együttműködésnek.
2021. 06. 09. Telex
A terjedelmes portréban a kormány bulldogjaként emlegetett Palkovics László pályáját tekintik
át, emlékeztetve, hogy kemény ellenállás mellett átverte a CEU kiűzését, az akadémiai
kutatóintézetek átalakítását és a felsőoktatási modellváltást, újabban pedig a kínai Fudan
Egyetem magyarországi projektjét, illetve állítólag a reptér visszaszerzését is megkapta
feladatul. Képességeit, munkabírását nem kérdőjelezik meg ellenfelei sem, ugyanakkor utalnak
arra, hogy erkölcsi aggályok kevéssé akadályozzák a kapott feladatok végrehajtásában.
2021. 06. 09. ATV
Sem kormányközeli források, sem Baranyi Krisztina szerint nem vonja vissza a kormány a
Fudan-törvényjavaslatot, csupán egy módosítójavaslatot fűznek hozzá, amely szerint a
kormány legkésőbb 2022. december 31-éig beszámol az építés költségeiről.
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2021. 06. 09. ATV
Orbán Balázs a Spirit FM Aktuál című műsorában elmondta: stratégiai kérdéssé kellett emelni
az átalakítást, mivel eddig kevés forrást kapott és gyenge teljesítményt mutatott a magyar
felsőoktatás. A Miniszterelnökség miniszterhelyettese szerint a mostani átalakításnak nem a
kontroll a lényege, hanem hogy az egyetemek soha nem látott mértékű vagyont és költségvetési
forrásokat kaphassanak, és ezekkel szabadabban gazdálkodhatnak, versenyezhetnek, illetve a
nemzetközi felsőoktatási piacra jobban ki tudnak lépni.
2021. 06. 09. Telex
Brückner Gergely gazdasági szakújságíró elemzésében a Fudan-ügyet a One Road – One Belt
(egy út – egy övezet) kínai geopolitikai kezdeményezés tükrében vizsgálja. Kínának van egy
megkérdőjelezhetetlen, hatalmas sikersztorija, ami arról szól, hogy egy nagyon szegény állam
soha nem látott gyorsasággal meggazdagodott, és a világ két legnagyobb gazdasági hatalma
közé emelkedett, és úgy tűnt, hogy modelljét a modern kori selyemút-programok keretében más
országok felemelkedéséhez is felkínálja, de aztán mindenhol kiderült, hogy mindezek a
kezdeményezések csak Kínáról szólnak, csak neki hoznak hasznot, nem emelnek fel senkit,
Kínának segítenek földet, élelmiszert, nyersanyagot, logisztikai útvonalat, szabadalmakat,
technológiákat szerezni, de másoknak aligha.
2021. 06. 09. HVG
Egy tegnapi kormányhatározat 155 milliárdot vett el az egyetemek dologi kiadási keretéből a
járvány elleni védekezés javára.
2021. 06. 09. ATV
Lattmann Tamás nemzetközi jogász szerint a heves reakciók Kína részéről azt jelzik, számukra
is igen fontos a Fudan-beruházás.A negatív hatást ugyanakkor nem ideológiai, sokkal inkább
gazdasági szempontból látja a szakértő: „Sokkal inkább az a gond, hogy azok a pénzek, amik
el lesznek költve kínai hitelből, Magyarországot eladósítva, utána milyen zsebekbe folynak
majd.”
2021. 06. 08. Üzletem
A jelenleginél kétszer nagyobb támogatást kaphatnak a fiatal kutatók 2022-től az Innovációs és
Technológiai Minisztérium kezdeményezésére a Bolyai János kutatási ösztöndíj emelésével –
közölte a tárca az MTI-vel.
2021. 06. 08. Népszava
Ara-Kovács Attila, a Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője Orbán Viktor
politikájáról az uniós képviselő-testület Külügyi Bizottságának, valamint Biztonság- és
Védelempolitikai Albizottságának írott levelében beszámol a kínai védelmi miniszter közelmúltban tett magyarországi látogatásáról, amelyen a két ország katonai együttműködésének
elmélyítéséről állapodtak meg, s megemlíti a Fudan Egyetem kampuszának létrehozásáról szóló
megállapodást és egy másik „ésszerűtlen” projekt, a Budapest‒Belgrád vasútvonal tervezett
megvalósítását is. „Az EU-ban az Orbán-kormány úgy viselkedik, mint a kínai érdekek trójai
falova” – vonja le a következtetést a DK politikusa, hozzátéve, hogy az európai érdekek ellen
dolgozó kormányokat el kell szigetelni.
2021. 06. 08. Népszava
Palkovics László korábban azt mondta, 2024-re állni fog a Fudan kampusza, Gulyás Gergely
pedig azt, hogy nemzetközi szerződés miatt a témában nem lehet népszavazás. A hétvégi
tüntetés után Gulyás Gergely kancelláriaminiszter és Schanda Tamás, az Innovációs és
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Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára egybehangzóan
állították, hogy a tiltakozásnak semmi értelme nem volt, mert még csak a tervezésnél tart a
folyamat. A költségekről és a megvalósításról az elfogadott tervek birtokában csak 2022
második felében várható döntés. Gulyás szerint akkor lehet tartani majd népszavazást is, amit
a kormány támogat is. Baranyi Krisztina viszont továbbra is kételkedik a tüntetés utáni fideszes
kijelentések hitelességében, mert azok teljesen szembe mennek a korábbi kormányzati
közlésekkel.
2021. 06. 08. Magyar Hang
A Fudan-ügy a Fidesz Bős‒Nagymaros-ügye lehetett volna, de úgy tűnik, hogy a kormánypárt,
és talán már Kína is inkább kihátrálna a projektből. Az elmúlt napok fejleményei alapján a
Fidesz is felismerte a kockázatokat, és ki fogja őket védeni – mondta a Magyar Hangnak Pulai
András, a Publicus Intézet igazgatója.
2021. 06. 08. 24hu
Egy friss uniós statisztika szerint Magyarországon a diplomásórabér nem éri el a bruttó 8 eurót,
ami EU-átlagban 21,3 euró, Németországban viszont majdnem 30 euró, Ausztriában pedig 25.
2021. 06. 08. Népszava
Radó Péter és Ercse Kriszta oktatáskutatók szerint a 2016/17-es tanévben az egyházi iskolákban
az egy tanulóra eső költségvetési kiadás 2,7-szeres volt az állami iskolákhoz képest, azóta pedig
az olló tovább tágult: ma már az egyházi iskolákban az államinak a 3,6-szorosa jut egy tanulóra.
A cikk az Orbán-kormány által „túlteljesített” egyháztámogatásokat tekinti át.
2021. 06. 08. 444
A sanghaji Fudan Egyetem egyik matematikus docense, Csiang Venhua halálra késelte a Kínai
Kommunista Párt intézménybe kinevezett párttitkárát, Vang Jongcsent. A beszámolók szerint
a tanszék elégedetlen volt Csiang oktatói teljesítményével, ezért a menesztésére készültek,
Csiang azonban úgy érezte, erről Vang tehet, és bosszút akart állni rajta.
2021. 06. 07. Válasz online
Zsuppán András elemző publicisztikájában a Fudan Egyetem ügyét nemcsak felsőoktatási,
szuverenitási és eladósodási kérdésként, hanem Budapest fejlődésének irányát is meghatározó
döntésként is vizsgálja, hiszen szerinte a rozsdaövezet legértékesebb vízparti részéről van szó,
olyan területről, amely valóban páratlan adottságokkal rendelkezik.
2021. 06. 07. 444
Miközben a cikk felidézi Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter közlését,
miszerint „a Fudan Egyetem ügye közéleti vitára alkalmas formában pillanatnyilag nem létezik,
és ezért támogatjuk, hogy ha a beruházás feltételei ismertek, akkor a budapestiek népszavazáson
dönthessenek arról, akarnak-e Fudan Egyetemet”, az előzmények részletes bemutatásából
kiderül, hogy valójában már a megszületett döntések után vonult vissza a kormány.
2021. 06. 06. 24hu
Kína budapesti nagykövetsége ingerülten reagált a Fudan-kampusz elleni tüntetésre, és
feltehetően Karácsony Gergely beszédére célozva egyebek közt ezt írják: „A beszéd tele van
ideológiai előítéletekkel és a szembeszegülés érzelmeire buzdít. (…) Ez durva beavatkozás
Kína belügyeibe és a két nép baráti és kölcsönösen előnyös együttműködésének szándékos
szabotálása, ami nem egyeztethető össze a mindenki számára előnyös együttműködés idők
[sic!] trendjével.”
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2021. 06. 06. 444
Karácsony Gergely az ellenzéki miniszterelnök-jelöltekkel együtt küldene levelet Kína
elnökének, melyben kijelentenék: 2022-ben a kormányváltás után, bármelyikük is vezeti az új
kormányt, nem épül meg a kínai kommunista egyetem Budapesten, megépül viszont a
Diákváros.
2021. 06. 06. Népszava
Visszakozott a kormány a Fudan-kampusz ügyében – emeli ki több külföldi tudósítás (AFP,
Yahoo/Reuters, Bloomberg) is a Népszava nemzetközi sajtószemléje szerint.
2021. 06. 06. ATV
„A kérdés, hogy nem tud, vagy nem akar. [...] Egy egyetemista esetében hajlamos vagyok azt
gyanítani, ő nem tett meg mindent a nyelvvizsgája megszerzéséért. [...] Félsiker, ha megértik a
diákok, hogy nekik maguknak kell felelősséget vállalni a saját tanulási eredményeikért, és nem
szabad másokra mutogatni” – reagált egy nyelvtanár a HÖOK állítására, miszerint az idén
diplomázók 35%-a nem tud nyelvvizsgát tenni.
2021. 06. 05. Telex
Sükösd Miklós publicisztikája egy fontos, eddig kevés figyelmet kapott témát állít
középpontba: a Fudan és a tudományos szabadság kérdését. Minek tekinthetjük a Fudant
egyáltalán, ha nem tiszteli a tanítás és kutatás szabadságát? A szerző emlékeztet arra, hogy Kína
vezetése nyíltan ellenséges az akadémiai szabadság nyugati koncepciójával szemben. A
felsőoktatás cenzúrázására jó példát mutatnak a Kínában működő nyugati felsőoktatási
intézmények, a kínai-nyugati közös kampuszok, és ezt egy saját tapasztalatával is alátámasztja:
meghívták egy konferenciára a Nottinghami Egyetem ningbói kampuszára (University of
Nottingham Ningbo China), de a városi párttitkárság be-, pontosabban hosszas tárgyalások után
kitiltotta a rendezvényt a kampuszról a konferencia előtti napon. Sükösd véleménye szerint a
Fudan Intézetet (mert egyetemnek csak idézőjelek között szabadna nevezni) beengedni
Magyarországra, az EU oktatási terébe olyan volna, mint tankkal hajtani a forgalomba az autók,
biciklik és gyalogosok közé.
2021. 06. 05. Népszava
A sanghaji Fudan Egyetem különböző felsőoktatási rangsorolási rendszerekben elért
helyezéseit mutatja be a cikk, árnyalva a kínai egyetem előkelő helyezését.
2021. 06. 05. Népszava
A nemzetközi lapszemle ismerteti a Deutsche Welle cikkét a Fudan-ügyről; az egyik
megkérdezett, Matura Tamás, a Corvinus tanársegédje lát jót és rosszat is a Fudanban, de főként
azt nem érti, hogy miért a magyar állam állja a kiadásokat. Mások attól tartanak, hogy a Fudan
trójai faló lesz a kínai nyomulás számára. Pálinkás József volt oktatási miniszter szerint ily
módon kínai erőd jöhet létre Európa kellős közepén.
2021. 06. 05. 444
Ezrek vettek részt a Jámbor András vezette Szikra Mozgalom által szervezett szombati
tüntetésen, ahol a Fudan Egyetem budapesti kampusza, és általában a Fidesz ellen is
demonstráltak a résztvevők. Ott voltak az ellenzéki pártok vezetői, jelenlegi és régebbi
politikusai. Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere felszólalásában azt mondta, a Fudan
Egyetem létrejöttét meg fogják akadályozni, ezzel fogják kezdeni Magyarország
visszafoglalását.
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2021. 06. 05. 24hu
A Pesti Srácok portál arról írt, hogy van náluk egy hangfelvétel, amelyen Klein Tamás, a Károli
egyetem docense az óráin sértő és politikai megjegyzéseket tesz, például olyat, hogy a Lendvay
utca környékén, ahol egyébként a Fidesz székháza is található, sok a patkány, továbbá Orbán
Viktort, Matolcsy Györgyöt és a Demokrata olvasóit is kigúnyolta. Az egyetem vizsgálatot
indított, és pénteken döntöttek, hogy megszüntetik Klein munkaviszonyát.

