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A Fidesz-kommunikáció egyik meghatározó alakja tavaly november óta
van a Szegedi Tudományegyetem alkalmazásában.

hirdetés

A Magyar Narancs ismerteti a történetet, miszerint Kobza Miklós a szegedi

egyetem alkalmazásában áll, amit az intézmény is megerősített a lapnak. Az

SZTE szerint „2018. év november hó 12. napjától kezdődően 2019. augusztus

31-ig, határozott időtartamú megbízási szerződéssel áll foglalkoztatási

jogviszonyban”.

Dömötör Máté egyetemi főigazgató hozzátette, Kobza részt vesz a 2019/2020-

as beiskolázási év hallgatói toborzási munkafolyamataiban. Ennek részeként

az intézmény országos sajtómegjelenéseit intézi, továbbá feladata az egyetem

„nemzetközi imázsának további megerősítése”.

A lap leírja, Kobzáról tavaly ősszel derült ki: a Fidesz helyi stratégiáján is

dolgozik, amelynek célja az MSZP és Botka László polgármester leváltása az

őszi önkormányzati választáson. Akkor Kobza nem reagált a megkeresésre,

most azt mondta a Narancsnak, az egyetem válasza az irányadó.
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A kommunikációs szakembernek több mint egy évtizede meghatározó szerepe

van a Fidesz kampányaiban, fontos alakítója a párt kommunikációjának, tagja

a miniszterelnök főtanácsadója, Habony Árpád vezette stábnak. Egy ideig

Orbán Facebook-oldalát is szerkesztette, fotósa is volt. Tavaly májusig két éven

keresztül ő volt a közmédia sajtófőnöke.
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