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Az Alaptörvény 6. cikk (1) bekezdése alapján „a Fudan Hungary Egyetemért Alapítványról, a
Fudan  Hungary  Egyetemért  Alapítvány  részére  történő  vagyonjuttatásról  szóló  2021.  évi
LXXXI.  törvény  hatályon  kívül  helyezéséről”  címmel  a  mellékelt  törvényjavaslatot  kívánjuk
benyújtani.



 
 

2021. évi ..... törvény 

a Fudan Hungary Egyetemért Alapítványról, a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány
részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi LXXXI. törvény hatályon kívül helyezéséről

1. §

Hatályát  veszti  a  Fudan  Hungary  Egyetemért  Alapítványról,  a  Fudan  Hungary  Egyetemért
Alapítvány részére  történő vagyonjuttatásról  szóló  2021.  évi  LXXXI.  törvény  (a  továbbiakban:
Fudantv.).

2. §

Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. §

A Fudantv. 1. melléklete szerinti, a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány részére átadásra kijelölt
állami tulajdonú ingatlanok átadására nem kerül sor, e törvény elfogadása előtt átadott ingatlanok a
magyar állam tulajdonába kerülnek.
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Általános indokolás

Orbán  Viktor  megígérte:  Budapesten  nem  történhet  olyan  fejlesztés,  amit  a  budapestiek  nem
támogatnak.  Arra  is  szavát  adta,  hogy  az  atlétikai  világbajnokság  megrendezéséért  cserébe  a
Kormány és a Főváros megállapodása szerinti területen valósul meg a Diákváros, mely fiatalok
ezreinek  biztosítana  olcsó,  modern,  biztonságos  és  kényelmes  lakhatást,  ezzel  is  megkönnyítve
tanulmányaikat.
Egyik ígéret sem teljesült.
A budapestiek  nem  támogatják,  hogy  a  Diákváros  helyén  kínai  hitelből  Magyarország  kínai
egyetemet építsen. Ennek ellenére mégis megvalósítják.
A Kormány megszegte az egyezséget, amikor törvényben hitet tett arról, hogy a Diákváros területét
átadja egy magánalapítványnak.
Mindez azt jelenti, hogy a Fidesz és a Kormány megszegte az ígéretét, semmibe vette az írásbeli
megállapodást.
Az  Országgyűlés  akkor  jár  el  komolyan  és  felelősségteljesen,  ha  biztosítja  az  adott  szó
megvalósítását:  jelen  törvényjavaslat  hatályon kívül  helyezi  a  korábban elfogadott  „Fudantv.-t”,
ezzel garantálva azt is, hogy az átadni tervezett állami ingatlanok ne kerüljenek magántulajdonba,
azokon kizárólag a Diákváros valósulhat meg!

Részletes indokolás

1. § 

A törvényjavaslat hatályon kívül helyezi az Országgyűlés kormánypárti többsége által elfogadott
törvényt.

2. § 

Hatályba léptető rendelkezés.

3. § 

A törvényjavaslat  garantálja,  hogy  a  Diákvárosnak  szánt  területek  nem  kerülnek  ki  az  állami
tulajdonból, a hatályba lépésig esetlegesen átadott ingatlanok pedig törvény erejénél fogva az állam
tulajdonába kerülnek vissza, hogy biztosítani lehessen a Diákváros megvalósítását.
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