
  

Copyright © 2017 Hírklikk Kft.

Médiaajánlat Adatvédelmi tájékoztató| Impresszum|

További hírek

A kormány kihátrálna a Fudan-tervből
Sebes György | 2021. szeptember 3. 08:50

Bárándy Gergely ügyvéd szerint elképzelhető, hogy a kormány megpróbál

kihátrálni a Budapestre tervezett kínai egyetem építéséből. A volt szocialista

parlamenti képviselő úgy véli, ezzel is magyarázható, hogy a Nemzeti Választási

Bizottság zöld utat adott a Fudan Egyetemről szóló népszavazási kérdésnek.

Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés helyezze hatályon kívül a Fudan Hungary Egyetemért

Alapítványról, a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021.

évi LXXXI. törvényt?”. Így hangzik Karácsony Gergely kérdése, amelyet egyhangúlag jóváhagyott a

testület. Ez persze csak az első – bár sikeres – lépés, más fórumokon még megtámadhatják a

kezdeményezést. A főpolgármester és miniszterelnök-aspiráns azonban nagyra értékelte ezt is.

Szerinte meg lehet akadályozni, hogy a magyar családok eladósításával a kormány a vidéki fiatalok

boldogulása helyett a kínai érdekeket szolgálja ki. Vagyis megmenthető a Diákváros terve, aminek

helyére épülne a kínai intézmény kampusza. 

Nemzetközi jelentőségű, hogy megvalósul-e a Fudan Egyetem Budapesten – mondta Bárándy Gergely.

Ez lenne az első ilyen intézmény egy uniós országban. A kínai expanzió módszerei ismertek, komoly

szakirodalma van. Ennek egyik fontos eleme a külföldi elit „Kína-baráttá” formálása, az elit capture. A

Fudan Egyetemen ez várhatóan a közpolitikai és a társadalomtudományi karokon történne. Kína

támogatásával az egyetem minden bizonnyal Magyarország legtőkeerősebb és ezáltal legjobb oktatást

nyújtó, legjobb ösztöndíjakat kínáló intézményévé nőne fel, a legkiválóbb hazai és külföldi oktatók

szerződtetésével. Az ügyvéd szerint érdemes belegondolni abba, mi lesz a következménye annak, ha a

jövő magyar elitjét, állami és értelmiségi vezető rétegét itt képzik majd. Emlékeztetett rá, hogy a

szemléletformálás igénye igaz lehet a CEU-ra is, nem véletlenül hasonlították össze a Fudant a

Budapestről nemrég elüldözött Közép-európai Egyetemmel. A Fudan-CEU dilemma tehát része annak

a vitának, hogy merre tart Magyarország: keletre vagy nyugatra. Ha ugyanis a CEU a nyugati

szemléletmód érvényesítésének eszköze, akkor a Fudan a kínaié. Nyugat-Európában és Kínában

egészen eltérően gondolkodnak az emberi jogokról, avagy az etatizmusról, az állam és az

állampolgárok viszonyáról. A Fudan angol nyelvű karai nem csak magyar diákokat vonzanák, hanem a

régió országainak diákjait is. Szóval a kínai egyetem ügye nem csak magyar belügy, hanem élénk

érdeklődést vált ki tőlünk nyugatra is.

Az tehát mindenképpen örömteli, hogy Karácsony Gergely öt kérdése közül ez, vagyis a legfontosabb

kapott szabad utat – folytatta a szakember. Ez kétségkívül a főpolgármester sikere, az már más kérdés,

mi okuk volt a fideszes delegáltaknak, hogy átengedték. A Nemzeti Választási Bizottság (NBV)

tagjainak jelentős részét pártok delegálják, ők nyilván egyeztetnek pártjaikkal egy-egy döntés előtt. De

legtöbbször enélkül is tudják, mi előnyös és hátrányos a saját politikai oldaluknak. A három elvetett

kérdés – az autópályák üzemeltetésének privatizálása, az Európai Ügyészséghez csatlakozás és a 60

év felettiek ingyenes tesztelése – bizonyosan azért nem bocsátható népszavazásra, mert az valóban

nem érdeke a kormánynak. Ha tehát a Fudan kérdése átment, az azt jelentheti, hogy a kormány nem

saját elhatározásból, hanem minden bizonnyal külső okok miatt – komoly nemzetközi nyomásra –

szeretne kihátrálni ebből a projektből, amire már máskor is volt példa. Ehhez kapóra jön, ha a

népszavazás eredményes lesz. Akkor ugyanis hivatkozhat a nép döntésére, amikor visszakozik. A

látszat az lesz, hogy kénytelen alávetni magát a „felsőbb” akaratnak. Ez számára kényelmes lehetőség

arra, hogy különösebb presztízsveszteség nélkül visszamondhassa a terv megvalósítását.

Bárándy Gergely azt is sokatmondónak tartja, hogy Karácsony Gergely kérdései közül az NVB

elutasította azt is, amely így szólt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai

Ügyészséghez?” A politikus-ügyvéd felidézte, hogy az ügyészség többek között az európai uniós

pénzek elköltését vizsgálja. A kormány nyilván nem akarja, hogy ebbe belelássanak Brüsszelből, adott

esetben pedig még kötelezhessék is a magyar ügyészséget, hogy eljárjon egyik-másik ügyben. A

korrupciós ügyek nagy részét ugyanis a Legfőbb Ügyészség jelenleg egyszerűen nem hajlandó

kivizsgálni. Mutatóba eljártak néhány politikus ellen, például bíróság elé került Mengyi Roland, vagy

Boldog István is, de ezek csak kivételek. A Mészáros Lőrinchez, vagy a miniszterelnök környezetéhez

köthető ügyekben nem vizsgálódnak. Ahogyan nem tűztek napirendre egyet sem azon korrupció-

gyanús ügyek közül, amelyeket a legfőbb ügyész éves parlamenti beszámolója kapcsán az ellenzék

rendszeresen felemleget. Az európai ügyészség ezek jelentős részét nem engedné el, minthogy uniós

pénzek felhasználásáról van szó. A jelenlegi hatalom el akarja tehát kerülni, hogy eljárásra kötelezzék

a magyar ügyészséget, sőt, netán a vádemelésre is. Bárándy Gergely megjegyezte, az ellenzéki pártok

most elkészült közjogi programjában – amelynek társadalmi vitája folyik – szerepel, hogy

kormányváltás esetén Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Erről egyetértés van, s ha

a választáson győznek, népszavazásra sem lesz szükség, mert ezt a döntést az új kormány saját

hatáskörében meghozza majd.

A szakembernek felvetettük azt is, hogy sokan úgy vélik, a miniszterelnök által kezdeményezett

népszavazást bojkottálni kellene. Karácsony Gergely viszont azzal terjesztette elő a saját kérdéseit,

hogy azokról a kormányfői kérdésekkel együtt lehetne szavazni. Bárándy Gergely szerint egyértelmű,

hogy a főpolgármestert ez ügyben a spórolás igénye vezette. Ha ugyanis a kormány

kezdeményezésére úgyis kiírnak egy népszavazást, amely sok milliárd forintba kerül, akkor azon

lehetne értelmes más, a főpolgármester által kezdeményezett kérdésekre is válaszolni. A politikus-

ügyvéd hozzátette: azokat a problémákat, amelyeket Orbán Viktor népszavazásra akar bocsátani, a

kormány törvényi szinten szabályozhatná, nem kellene hozzá referendum. S ha már olyan sokra

tartják a nemzeti konzultációt, tegyék fel azon a kérdéseiket, sokkal olcsóbban kapnának rájuk

válaszokat, utána pedig a parlament dönthetne róluk. A kormány népszavazását nem bojkottálni kéne,

hanem nem lenne szabad megtartani – mondta végül Bárándy Gergely.
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