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Pénzt kér a Szegedi Tudományegyetem Szabó Bálinttól azokért az
adatokért cserébe, amelyekből kiderülne, hogy valóban kormánypárti
politikusokkal szerződtek-e. A szegedi képviselő a volt
polgármesterjelölt cégével kötött szerződésről is kérdezett, de arra
sem kapott választ, ezért pert indít.

Tavasszal derült ki, hogy a Szegedi Tudományegyetem havi 700 ezer

forintos megbízási szerződést kötött Kobza Miklóssal, Orbán Viktor volt

fotósával, kommunikációs szakemberrel, aki ezért cserébe vállalta,

hogy támogatja az intézmény toborzó munkáját, és annak a nemzetközi

népszerűsítésen is dolgozik.

Kobza egyetemi foglalkoztatásáról elsőként Szabó Bálint beszélt, amikor a

Szegedma.hu hadjáratot indított ellene, és Kobzát sejtette a támadások mögött.

Azután a Magyarnarancs.hu kérdezett rá, hogy valóban szerződtette-e az

egyetem a kommunikációs szakembert, amit akkor már elismert az egyetem. A

lap azóta már azt is kiderítette, hogy meghosszabbították Kobza szerződését,

ugyanazzal a feladatkörrel.

Az Index annak idején megkereste Kobzát, aki nem tagadta, hogy az

egyetemen végzett munkája mellett a Fidesz helyi erőivel is kapcsolatban

áll. Mindeközben az intézmény takarékos üzemre kapcsolt, a karokon

is összehúzták a nadrágszíjat.

Az elmúlt hetekben a szegedi közgyűlésbe bejutott Szabó Bálint egy

sajtótájékoztatón azt állította, hogy információi szerint a szegedi kormánypárti

politikusok és a polgármesterjelöltként induló Nemesi Pál kampánycsapatának

cégével is szerződött az intézmény, valamint azt, hogy Nemesi vállalkozásával

is kapcsolatban áll a SZTE. (Az SZTE vezetése a kampányban nem rejtette véka

alá, hogy támogatja a kormánypárti polgármesterjelöltet.)

A hvg.hu is rákérdezett az egyetemnél a fenti információkra. Az intézmény azt

közölte, hogy egy �deszes politikus, Fekete György valóban dolgozik az

intézménynek. Ő képviselő-jelöltként indult az októberi önkormányzati

választáson, de nem jutott be a testületbe. Az SZTE határozott idejű szerződést

kötött vele sportképzéssel kapcsolatos koncepció kidolgozására. Információink

szerint Török korábban a Nemzeti Kézilabda-akadémián kapott feladatokat.

Az egyetem tagadta, hogy másokkal is szerződést kötött volna azok közül,

akikről korábban azt lehetett hallani, hogy Kobzához és Törökhöz hasonlóan

foglalkoztatták őket.

Most Szabó Bálinthoz újabb �deszesekkel kapcsolatban jutott el a hír, hogy

állást kaptak a felsőoktatási intézményben, emiatt tizenkét szerződést kért ki

onnan. Két hét elteltével, kedden azt a választ kapta, hogy az adatokért

cserébe �zessen 120 ezer 46 forintot.

Szabó szerdán sajtótájékoztatón jelentette be, hogy az adatok kiadásáért pert

indít. A sajtótájékoztatón megjelent Dömötör Máté, a Szegedi

Tudományegyetem Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóság

főigazgatója, aki ismertette a jogszabályokat, amelyek az adatok kikérésének

költségtérítését megengedik.
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Százhúszezer forintért árulná el a szegedi
egyetem, hogy fideszes kifizetőhelyként
működik-e

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett
továbbra is megjelenjenek a tények! 

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy
támogasd a munkánkat.

Pártoló tag leszek Támogatom a HVG-t

HVG360
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Márki-Zay újabb
önkormányzati cégnél vette át
a hatalmat

A hódmezővásárhelyi képviselő-testület
immár ellenzéki többsége három olyan
üzletembert választott be a városi
vagyonkezelő vezetőségébe...

 2019. november. 28. 11:00  Szabó Yvette

Annak lehet az élet is derűs
iskola, akinek szülei eleget
fizetnek az "ingyenes"
iskolának

Számszerű bizonyítékokat talált a HVG arra,
hogy az Orbán-kormány már az iskolák
normál működtetését is a szülői
pénztárcákra alapozza.

TOVÁBB

BRANDLAB

Minél előbb, annál több – hogy a
nyugdíjas évek az álmok
megvalósításáról szóljanak

Így néz ki egy közel nulla
energiaigényű épület

Ha nem figyel erre, a kedves szomszédi
gesztusból nagy kár is lehet
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AJÁNLAT

Ajándékozzon HVG előfizetést
karácsonyra!

Lepje meg HVG-elő�zetéssel
családtagjait és barátait! Most
minden elő�zetési ajánlathoz
kedvezmény vagy értékes ajándék jár.

HVG Rangsor Középiskola

Hetedszerre jelenik meg Rangsor
kiadványunk. Toplista, az iskolák
bemutatása, felvételi menetrend.
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Magasított cipő SERGIO BARDI -...

13.460 Ft 22.480 Ft Újdonság a márka
ajánlataiban Sergio Bardi. A cipő felső része
alkotja Természetes...
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