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120 ezerbe kerülne Szabó Bálintnak, hogy megnézzen olyan adatokat, amelyeket ingyen
nyilvánosságra kellene hoznia az egyetemnek

A szegedi képviselő ezért beperli az egyetemet.

Közérdekű adatigényléssel fordult a Szegedi Tudományegyetemhez Szabó Bálint. A szegedi önkormányzati képviselő azt szerette volna megtudni, hogy az
általa kamuállásoknak minősülő pozíciókba milyen fideszes pártkáderek kerültek. Az egyetem az adatigénylésre válaszul azt felelte Szabónak, hogy valamivel
több, mint 120 ezer forintba kerül

A képviselő arról beszélt, tudomása szerint valamennyi szerződés, amelyet meg szeretett volna nézni, értékhatára 200 ezer forint fölött van, így eleve
nyilvánosságra kellett volna hoznia az egyetemnek – saját szabályzata szerint is. Szabó nem fogadja azt el, hogy 120 ezer forint befizetése esetén megtekintheti
ezeket a dokumentumokat, ezért bírósághoz fordul.
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