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2021. 08. 27. 444, Telex, Magyar Hang 

A Mészáros Alapítvány jubileumi, éves konferenciáján Mészáros Lőrinc lánya, dr. Mészáros 

Beatrix stratégiai megállapodást kötött a Mészáros Csoport nevében a szegedi, a pécsi, a 

Neumann János, a Pannon és az óbudai egyetemmel. A megállapodás szerint az egyetemek 

bevonják a Mészáros Csoport szakembereit az oktatási folyamatokba, továbbá a csoport 

együttműködik az egyetemek doktori képzéseivel, gyakorlati ismereteket nyújt a K+F 

projektekben, és a gyakornokoknak ösztöndíjat, a kiemelkedően teljesítő hallgatóknak pedig 

hosszútávú munkalehetőséget kínál. Az ösztöndíjban részesülő diákoknak évente egy 

alkalommal részt kell venniük a Mészáros Alapítvány által szervezett programon, be kell 

számolniuk évi tevékenységükről és tanulmányaikról, valamint év végén egy tanulmányt kell 

beadniuk. Dr. Mészáros Beatrix azt mondta: büszkeséggel tölti el, hogy az egyik legjelentősebb 

ilyen együttműködés részesei lehetnek. „Nekünk, akik végfelhasználói vagyunk ezen 

tudományos eredményeknek, a kutatás-fejlesztések motorjaként élére kell állnunk az újabb és 

újabb vívmányok megszületésének” ‒ tette hozzá. Kelemen Beatrix Csilla, a Mészáros 

Alapítvány elnöke elmondta: öt év alatt 948 felcsúti, alcsútdobozi, vértesacsai, kajászói, tabajdi 

és váli hallgatónak fizettek ösztöndíjat, összesen csaknem félmilliárd forint értékben. 

 

2021. 08. 27. HVG 

A CEU néhány tantermet, továbbá kollégiumi szobákat és színházi próbatermet biztosít a 

Freeszfe Egyesületnek. Az egyesület közleménye szerint a CEU „az egyetemi autonómia és az 

oktatás szabadsága” nevében döntött a segítségnyújtás mellett. 

 

2021. 08. 27. 444 

Nőket megalázó, obszcén és perverz szövegű indulókat küldtek ki az Állatorvostudományi 

Egyetem gólyatáborának szervezői a résztvevőknek. A Hallgatói Önkormányzat elhatárolódik 

az 50 éves dalszövegektől, amelyeket „csak hagyományból” használtak eddig a gólya-

táborokban, de ezentúl nem fogják. Sótonyi Péter rektor reakciójában kijelentette: „azonnal 

megtiltotta” a dalok éneklését, „maximálisan elítéli” a bennük lévő megnyilvánulásokat, etikai 

eljárást indít az ügy kivizsgálására, a hallgatói rendezvényeken pedig „az elmúlt ötven évben 

eddig semmilyen botrány nem volt”. 

 

2021. 08. 27. Mérce 

Az MSZP, LMP és a Párbeszéd bejelentette: közösen javasolják a Fudan-törvény hatályon kívül 

helyezését. Kunhalmi Ágnes (MSZP) és Jámbor András (Párbeszéd) főleg a lakhatási 

nehézségek enyhítése miatt tartja szükségesnek a Diákváros felépítését, amit a Fudan 

veszélyeztet. Csárdi Antal (LMP) a beruházás átláthatatlanságára hívta fel a figyelmet, és 

közölte: kormányváltás esetén kikérik és közzéteszik a Fudan Egyetemmel és a Diákvárossal 

kapcsolatos szerződéseket. 

 

2021. 08. 27. HVG 

Miután három napja még úgy tűnt, leállt a Fudan-beruházás előkészítése, az ITM közölte: 

benyújtották a bejegyzési kérelmet a Fudan Hungary Egyetemért Alapítványra, amelynek 

feladata az előkészítés lesz; az építésről majd népszavazás fog dönteni. A kuratórium elnöke 

Palkovics kormánybiztos és miniszter lesz, tagjai között van a sanghaji Fudan Egyetemen 

diplomázott Horváth Levente, a Magyar Nemzeti Bank elnöki főtanácsadója, akinek a neje a 
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Fudan Magyarország Kft. nevű, papíron felsőoktatási, valójában inkább lobbitevékenységet 

végző cég ügyvezetője. 

 

2021. 08. 27. HVG 

Blöffgyanús kampányfogásnak tartja a lap a főpolgármester atlétikai vb-vétóját, mert többek 

szerint Budapest nem szólhat bele közvetlenül a vb szervezésébe, és különben sem az a célja és 

érdeke, hogy „megfúrja” a rendezvényt, hanem hogy elérje: a Diákváros az eredetileg neki szánt 

helyen épüljön meg. A „zsarolás” csak akkor lehet sikeres, ha az atlétikai világszövetség 

magától visszalépne. Amúgy Gy. Németh Erzsébet fővárosi alpolgármester szerint ő terjesztette 

elő szerda éjjel a vétójavaslatot, de a főpolgármester reggel a saját ötletként állt elő vele. 

 

2021. 08. 26. Mérce 

Az állam a pedagógusokat, könyvtárosokat, szociális és egészségügyi dolgozókat is 

megfigyelheti, áprilisban ugyanis a törvényt önkényesen átírva majdnem az egész közszférára 

kiterjesztették az úgynevezett „megbízhatósági vizsgálatot”, amelynek keretében a titkos 

információgyűjtés eszközeit (pl. „beépített ember” alkalmazása, titkos megfigyelés stb.) is be 

lehet vetni a dolgozókkal szemben. A Szakszervezetek Együttműködési Fórumának elnöke 

szerint ez az eljárás „aránytalan” és „méltánytalan”, különösen mivel olyan munkavállalókban 

kelt fenyegetettséget, akiknek bérezése sok esetben rendezetlen. 

 

2021. 08. 26. 444 

A lap kérdésére az Óbudai Egyetem közölte: sport- és rekreációs célra fogja használni azt a 

kilenc római-parti ingatlant, amit a fenntartója az államtól kapott; nincs eladási szándéka. A 

Testnevelési Egyetem még nem válaszolt. 

 

2021. 08. 26. ATV 

A főpolgármester az ATV műsorában kifejtette, miért emelt vétót a 2023-as atlétikai vb 

megrendezése ellen, de azt is elmondta: szerencsére a Fudan-törvény végrehajtása nem 

kezdődött meg, és „azt csiripelik a verebek”, hogy a kormány elállt a beruházástól. 

 

2021. 08. 26. 444 

A főpolgármester azt fogja javasolni a szeptember 1-i fővárosi közgyűlésnek, hogy vonja vissza 

az atlétikai világbajnoksághoz való hozzájárulását, amiért a kormány a Fudan-megállapodással 

megszegte a Diákváros megépítésére vonatkozó ígéretét. 

 

2021. 08. 26. 444 

A Pedagógusok Szakszervezete szerint máig semmi tájékoztatást nem kaptak az iskolák a 

tanévkezdésről. Ugyanakkor az Emmi ma közölte: az óvodákban és iskolákban nem lesz 

kötelező maszkhasználat és testhőmérséklet-mérés. A PSZ szerint azonban további meg-

válaszolatlan kérdések vannak, pl. az, hogy milyen megbetegedési arány mellett kell majd egy 

oktatási intézményt bezárni. Szerintük rendszeres tesztelésre volna szükség, az iskolák 

fertőzöttségi adatait nyilvánossá kéne tenni, a gyerekek oltására pedig nagyobb kampányt 

kellett volna indítani, és készülni kellett volna az esetleges online oktatásra, mert erre „egyelőre 

szinte semmivel sem vagyunk jobban felkészülve, mint tavaly”. 

 

2021. 08. 25. Mérce 

Az ELTE az eucharisztikus kongresszus idejére 2200 vendég elszállásolását vállalta, a BME 

pedig eredetileg 2000 főét, de ezt a számot az Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK) kérésére 

1650-re csökkentette. Míg az ELTE állítása szerint a tervezésbe bevonta a hallgatói önkor-

mányzatot (amely eddig az ügyben nem is adott ki hivatalos állásfoglalást), addig a BME EHK 
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https://hvg.hu/itthon/20210827_Karacsony_atletikai_vilagbajnoksag_fudan_diakvaros_bloff?s=hk
https://hvg.hu/itthon/20210827_Karacsony_atletikai_vilagbajnoksag_fudan_diakvaros_bloff?s=hk
https://merce.hu/2021/08/26/nemcsak-az-ujsagirok-a-kozszfera-dolgozoi-ellen-is-titkosszolgalati-eszkozokkel-elhet-a-magyar-allam/
https://merce.hu/2021/08/26/nemcsak-az-ujsagirok-a-kozszfera-dolgozoi-ellen-is-titkosszolgalati-eszkozokkel-elhet-a-magyar-allam/
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egy közleményben az egyeztetés hiányára panaszkodott, és közölte: utólag kellett tárgyalásokba 

kezdenie HÖK-képviselőkkel, a HÖOK elnökével és Hankó Balázs felsőoktatásért felelős 

helyettes államtitkárral a helyzet megoldásáról. Közben az Építőmérnöki Kar hallgatói 

kijelentették: nem támogatják a kollégiumi férőhelyek átengedését, és nem asszisztálnak 

hallgatótársaik megkülönböztetéséhez. A cikk megjegyzi: a kollégiumoknak járó állami 

támogatás már évek óta ugyanolyan alacsony, a kormány most mégis több ezer hallgató 

rovására köti a kollégiumi támogatás összegét a zarándokok elszállásolásához. A hallgatókat 

ráadásul aggasztja, hogy újabb fertőzési gócpont alakulhat ki, hiszen míg nekik csak védettségi 

igazolvánnyal lehet (majd) beköltözniük, addig az eucharisztikus rendezvény résztvevőire 

semmilyen előírás nem vonatkozik. De „azt érezzük, ha valamilyen kiállást szerveznénk az 

ügyben, akkor úgy interpretálnák, hogy a keresztények ellen szólalunk fel” ‒ fogalmazott az 

egyikük. 

 

2021. 08. 25. HVG, 24.hu 

A Pedagógusok Szakszervezete petíciót indított a tanári bérek emeléséért, Novák Katalin 

családokért felelős miniszter szerint azonban ezt a gazdasági helyzet nem teszi lehetővé. A 

Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete felmérte, mennyire nélkülöznek a tanárok. A 

kérdőívet a jövő héten értékelik ki, de már az eddigi is eremények is „mellbevágók”. Közzé-

tették több tanár kormányhoz szóló videóüzenetét is, amelyből kiderült: a legégetőbb 

problémájuk jelenleg az alacsony bérezés, az új Nemzeti Alaptanterv, valamint a 

pedagógushiány. 

 

2021. 08. 25. 444 

A kínai oktatási kormányzat bejelentette: felveszik a tantervbe a „Hszi Csin-ping-i gondolatot”, 

amely 2018 óta hivatalosan is az alkotmány része, és amelyet az általános iskolától az 

egyetemig tanítanának. A gondolat tárgya: „a kínai jellegzetességekkel átitatott szocializmus 

az új korszakban”. 

 

2021. 08. 25. 444 

Római-parti telkeket kapott két egyetemi alapítvány: a Testnevelési Egyetem fenntartója 

négyet, az Óbudai Egyetemé pedig kilencet. Az előbbiek közül hármon lakóház, az utóbbiak 

közül az egyiken óriási vállalati üdülő, a többin pedig csónakház áll. Összesen 39 ezer 

négyzetméternyi területről van szó, ami a Római-part korábbi állami tulajdonú területének több 

mint negyede. A FÁK a Rómain nevű civil csoport írásbeli garanciát szeretne arra, hogy az új 

tulajdonosok a természetet óvva, közhasznú módon fogják használni az ingatlanokat, nem pedig 

lakópark-, lakóház-, szórakoztatókomplexum- vagy szállodaépítésre, és eladás esetén 

biztosítják az elővásárlási jogot a kerületi és a fővárosi önkormányzat számára. A lap 

megjegyzi, annak, hogy az állam is kérheti az elővásárlási jogot, nincs nyoma a két egyetem 

alapító okiratában. 

 

2021. 08. 24. Mérce 

A Civil Közoktatási Platform hiányolja az intézkedési csomagokat egy héttel a tanévkezdés 

előtt, amely könnyen hozzájárulhat a koronavírus negyedik hullámának beindulásához. Választ 

várnak többek között arra, hogy tervezi-e a kormány az iskolai vírustesztelést, és ha igen, 

milyen sűrűséggel; milyen feltételek mellett várható a távoktatásra való átérés; kapnak-e a 

távoktatáshoz az iskolák vagy a rászoruló tanulók eszközöket, internetet, a tanárok pedig 

hozzájárulást a pluszköltségeikhez. A Szülői Hang és Totyik Tamás PSZ-alelnök szerint sem 

tudni semmit arról, mik a kormány tervei a köznevelésben a járvány elleni védekezéssel 

kapcsolatban. 
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2021. 08. 24. Eduline 

A lap rövid történeti áttekintést ad az afgán nők oktatáshoz való jogainak és hozzáférésének 

XX-XXI. századi változásairól és a jelenlegi helyzetben érzett félelmeikről. Idézi a Guardian 

egyik riportalanyát, aki elégette az igazolványait, bizonyítványait és a diplomáját, amikor a 

tálibok megjelentek Kabulban. 

 

2021. 08. 24. HVG 

A június 15-i „lex Fudan” rendelkezései ellenére eddig nem történt fejlemény a Fudan Egyetem 

előkészítése ügyében, a kormány nem hozta létre a vagyonkezelő alapítványt, és nincs jele a 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által létrehozandó projektcégnek sem. Működik viszont az 

idén 3 milliós jegyzett tőkével alapított, Fudan Magyarország nevű kft, amely az április végi 

magyar‒kínai stratégiai megállapodásban harmadik félként(!) van nevesítve. Feladata az ITM 

tájékoztatása szerint az lesz, hogy képzési akkreditációban, a magyar egyetemekkel, kutató-

intézetetekkel való együttműködések előmozdításában nyújtson segítséget a Fudan Hungary 

Egyetemnek. Egyedüli tulajdonosa a Fudan Egyetem által tavaly alapított kínai Jiwu Research 

kutatóintézet, ügyvezetője pedig Niu Shan, Horváth Leventének, Matolcsy jegybankelnök 

főtanácsadójának, a Fudan Egyetem Alumni alelnökének a neje. Horváth a Corvinuson működő 

Eurázsia Központ igazgatója; az ő közreműködésével és az MNB támogatásával indított a 

Corvinus közös MBA-képzést a Fudannal. A lap kérdéseket küldött az ügyvezetőnek, többek 

közt arról, hogy kapnak-e egyik vagy másik féltől megbízási díjat vagy más jogcímen pénzt, és 

mennyit; mi pontosan a feladatuk; mivel foglalkozik a Jiwu Research intézet, és miért ez a 

Fudan-cég lett a tulajdonosuk, miért nem maga a Fudan. A kérdésekre 50 napja nem jött válasz, 

a kft székhelye címén csak a kézbesítési megbízott irodája működik. 

 

2021. 08. 23. Magyar Hang 

Húsz autóból álló gépkocsiflotta beszerzésére írt ki pályázatot a 2016 óta a lakitelki Népfőiskola 

Alapítványhoz tartozó Nemzeti Művelődési Intézet (NMI). A cikk részletesen ismerteti az 

elvárásokat, pl. az autónak a szélvédőre vetíthető kijelzővel és sportülésekkel kell rendelkeznie, 

a vezetőülésben még masszázsfunkcióra is szükség van. Az NMI azzal indokolja az 

autóvásárlást, hogy „dolgozói folyamatos mozgásban vannak”, és feladataik lényege az ország 

6 291 közművelődési intézményével való „aktív kapcsolattartás”. 

 

2021. 08. 22. 444 

„Amikor az új SZFE vezetői lekicsinylően úgy fogalmaznak, hogy a diákok egy önképzőköri 

egyesületet választottak az általuk kínált komoly, elismert, akkreditált, diplomát adó képzés 

helyett, akkor nem említik, hogy akik ezeket az akkreditációkat megteremtették (egy szak 

akkreditálása több éves kemény csapatmunka eredménye), jelenleg nem az új SZFE-n 

tanítanak. Hanem a FreeSZFE nevű önképzőköri egyesületben” ‒ írta Enyedi Ildikó, az SZFE 

volt és a Freeszfe jelenlegi tanára, rámutatva a jelenlegi egyetemi vezetés hibás érvelésére. 

 

2021. 08. 21. Szabad Európa 

Nem a Freeszfe csábított át minket, hanem épp ellenkezőleg: mi döntöttünk úgy, hogy nem 

veszünk részt az iskola lerombolásában. Csábítgatás éppenséggel az új SZFE-vezetés részéről 

történt: különböző anyagi, eszköz- és műteremígéretekkel próbálták meg ott-tartani a fiatalokat 

‒ mondja a Freeszfe egyik hallgatója az újságnak a diplomamentő programjukról készített 

videójában. Hutlassa Tamás Freeszfe-elnökségi tag szerint az egyesületük „hazátlan, 

otthontalan”, de nagyon nagy erőt képvisel, épp ezért azon gondolkodnak, a 150-155 éves 

alapokon hogyan tudnának valami újat létrehozni. 
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