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Havas Henrik nem nyilatkozik a tandíjról és a szerződésről- Több száz milliós érték a BMI-ben 

Felülvizsgálják a megállapodást 

Havas Henriknek nincs mondaniva- Mészáros Rezső korábbi és Szabó Gábor jelenlegi rektor is azt mondja, ők maguk egyetlen fil-
lőja a témáról Fotó SchmiJt Andrea lért sem kaptak a hallgatóktól beszedett pénzből Fotó: Karnok Csaba 

A rektorok anyagilag nem érin-
tettek, de a szegedi egyetem és 
annak budapesti tagozatát mű-
ködtető Havas Henrik-féle cég 
nyilvánosságra került szerződé-
se hiteles. A médiaintézet di-
ákjai által befizetett tandíjat és 
a hallgatók után járó állami tá-
mogatás nyolcvan százalékát is 
megkapta a Média Menedzser 
Oktató Kft. a Szegedi Tudo-
mányegyetemtől. A szerződés 
felülvizsgálatát is tartalmazza 
Szabó Gábor rektor intézkedés-
csomagja. 

Nem mondott igazat korábban 
Havas Henrik, mert azt állítot-
ta: cége, a Média Menedzser 
Oktató Kft. csak - a postához 
hasonló - közvetítő szerepet 
játszott a tandíjmentesektől 
kért „fejlesztési hozzájárulás" 
beszedésekor. A Magyar Nem-
zet által tegnap nyilvánosságra 
hozott szerződés szerint a rádi-
ós és televíziós műsorvezető 
egyrészt a diákok által befize-
tett pénzt, másrészt az u tánuk 
járó állami támogatás 80 száza-
lékát is megkapta. 

- Ez a Szegedi Hidománycgye-
tem ügye, amivel a rektor fog-
lalkozik, nekem nincs monda-
nivalóm a témáról - válaszolt 
tegnap ezzel az egyetlen mon-
dattal lapunknak Havas Hen-
rik. Kérdéseink a magáncég 
szempontjából előnyös szerző-
désről, a tandíjak felhasználá-
sáról szóltak. Ugyancsak elhárí-
totta az SZTE-vel kötött szerző-
désük tartalmát firtató kérdése-
inket Érdi Sándor, a Havas 
többségi tulajdonában lévő mé-
diacég ügyvezetője, az SZTE 
Budapest Média Intézete okta-
tási igazgatója. Azt mondta, a 
szerződés nyilvánosságra hoza-
talára az egyetem hivatott. Any-

nyit közölt, hogy e szerződés ér-
telmében a Havas-cég működ-
teti az SZTE budapesti kihelye-
zett tagozatát, és fejleszti az ot-
tani berendezéseket. Elismerte: 
a cég tulajdona az SZTE BMI 
három - rádió, tévé, illetve a 
kettős célú - stúdiójában, illet-
ve a számítógépes tantermek-
ben fölhalmozott minden tech-
nikai eszköz, melynek értékét 
több száz milliósra becsülte. 

Nem engedett bepillantást la-
punknak a vitatott szerződésbe 
az SZTE vezetése arra hivatkoz-
va, hogy ahhoz partnere írásbeli 
engedélye szükséges. Tudomá-
sunk szerint tartalmilag hiteles a 
nyilvánosságra került megálla-
podás. A szerződésben az áll, 
hogy az SZTE-nek járó összegből 
10 százalék a BTK-t, 3 az egyete-
mi rezsielvonást, 2,4 százalék a 

rektort, 4,6 százalék a kommu-
nikáció képzési szakot illeti meg. 

- Egy fillért sem kaptam ezek-
ből a pénzekből sem én, sem a je-
lenlegi rektor - jelentette ki Mé-
száros Rezső akadémikus. Az 
egyetem előző rektora tőlünk ér-
tesült arról, hogy nyilvánosságra 
került az SZTE és a médiacég ál-
tala is aláírt és 2000-től élő szer-
ződése. - A „rektor" kifejezés az 
egyetemi szerződésekben nem az 
intézményt vezető személyt, ha-
nem a „költséghelyet" jelöli, va-
gyis az egyetem költségvetésében 
egy rovatot, melyen szereplő ősz-
szeg fölhasználásáról a minden-
kori rektor dönt. Az összeg nagy-
ságrendjére nem emlékszem, de 
abból személyi juttatás nem, 
csak úgynevezett dologi kiadás 
fedezhető. Ez a „rektori keret" 
például a hivatal költségeinek fe-

dezésére, belső pályázatokra, vá-
ratlan kiadásokra, utazásokra 
használható föl. 

- Nemcsak személyt, hanem 
egy intézményt is jelképez a rek-
tor - fogalmazott Szabó Gábor. -
Az országos lapban közölt szer-
ződésrészlet valóban félreértésre 
adhat okot, de leszögezem, hogy 
a szerződésből anyagi előnye sem 
elődömnek, sem nekem nem ke-
letkezett. 

- Tíz évvel ezelőtt új, verseny-
képes szakon úgy indult el magas 
színvonalon a képzés, hogy ez 
nem csupán finanszírozható volt 
az egyetem számára, de még szo-
lid hasznot is hozott - nyilatkoz-
ta lapunknak a szerződésről Sza-
bó Gábor rektor. - Annak meg-
ítélése nehéz, hogy ma is elő-
nyös-e a megállapodás. Újratár-
gyalását már akkor megkezdte az 
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illetékes bölcsészettudományi 
kar vezetése, mielőtt megkaptuk 
volna az oktatási biztos állásfog-
lalását. Ugyanakkor a média-
nyilvánosság arra ösztönzött, 
hogy átvilágítsam az egyetem va-
lamennyi olyan típusú szerződé-
sét, amelyeknél az intézmény 
rangjához méltó haszonképzés is 
a vizsgálat tárgya. 

Tudomásunkra jutott, hogy a 
bölcsészettudományi kar dékán-
jával, a médiatudományi tan-
szék vezetőjével, a gazdasági rek-
torhelyettessel és rektorelődjével 
tárgyalt tegnap Szabó Gábor, má-
ra pedig összehívta a bölcsészka-
ri tanács rendkívüli ülését. A Ha-
vas-iskola ügyében - információ-
ink szerint - az Oktatási Minisz-
térium egyelőre nem indít vizs-
gálatot. 

ÚJSZÁSZI I L O N A 
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Diákok 
itt és ott 
A szegedi egyetem kommuniká-
ció szakos hallgatói két helyen, 
Szegeden a bölcsészettudomá-
nyi karon (BTK) és a fővárosban, 
az SZTE Budapest Média Inté-
zetében (BMI) szerezhetnek 
diplomát. Mi a véleményük? 

A televíziós felvételek elkészítésé-
hez a BTK-n három kamera áll a 
diákok rendelkezésére, a rádiós 
anyagokhoz minidisceket hasz-
nálnak - tudtuk meg az elektroni-
kus és nyomtatott sajtóra specia-
lizálódott Szabó Endrétől. Az 
ötödéves hallgató hozzátette: a 
technikai felszerelés véges, ezért a 
munkát meg kell tanulniuk ösz-
szehangolni, ami sokszor nem 
egyszerű. De alkalmazkodniuk 
később, a munkahelyükön is biz-
tosan kell, így legalább jó előre 
megtanulják ezt is. Számítógép-
ből viszont van elég, így a nyom-
tatott sajtóval kapcsolatos, a sze-
mináriumon kapott feladatot 
könnyebben el tudják végezni. 

Szerettünk volna megszólaltat-
ni a Magyar Nemzet újságírói kö-
zül legalább egyet, aki a Budapest 
Média Intézetben végzett, hogy 
ottani tapasztalatairól beszámol-
jon. A lap főszerkesztő helyette-
se, D. Horváth Gábor azt mond-
ta, nem nyilatkoznak. Javasolta, 
hívjunk fel másik szerkesztősé-
get, hiszen a Havas-iskola ontja a 
végzett hallgatókat. Hozzátette: 
inkább arról kellene cikkezni, 
hogy mekkora összegeket nyúlt le 
Havas Henrik a diákjaitól. 

Lapunk egyik munkatársa az 
SZTE budapesti tagozatán, álla-
milag finanszírozott képzésben 
szerzett diplomát néhány éve. 
Szerinte többször előfordult, 
hogy tülekedni kellett a vágóidő-
ért, az is megesett, hogy regge-
lente fáztak a tantermekben. A 
jelentkezéskor egyértelmű volt, 
hogy fizetni kell. Egyébként a 
képzés színvonalával elégedett. 

G. ZS. -T. K. 

Az árak 2005. szeptember 30 - október 2 között 
a készlet erejéig érvényesek. 

, Limitált Handball-széria a szegedi Citroëntôl 

« yuo^u^ verhetetlen áron a C4-esek 
A Citroën szegedi márkakereskedőjének, a 
Dorozsmai úti Zixem 2000 tulajdonosi köré-
nek már több mint tíz éve van jó kapcsola-
ta a megye és Szeged reprezentáns kézi-
labdacsapatával, a nemzetközi porondon is 
jegyzett Pick Szegeddel. Különböző eszkö-
zökkel támogatják a klubot, a játékosokat. 
Ebben az idényben - egyebek között - négy 
kiváló kézilabdás kap használatra egy-egy 
Citroën Xsara Picasso és C4 személygép-
kocsit, szépen felmatricázva. 
Mint Szegvári Tamás ügyvezető igazgatótól 
megtudtuk, a márkakereskedés egy külön-
leges, szegedi kötődésű akciót is indít, köze-
lebb viszi a sportot, a kézilabdát az autóvá-
sárlókhoz. Még 29 darab Citroën C4-es 
találhat vevőre jó áron, plusz szolgáltatá-
sokkal, s minden vevő ajándékba kap egy-
egy. játékosok által aláírt kézilabdát, vala-
mint egy-egy Pick Szeged sálat. A 4 0 d a r a -
bos limitált széria nevet is kapott: ez a 
Handball-széria. Ezt külön kis diszkrét mat-
rica is jelzi majd az egyedi, akciós árú és 
szolgáltatású Citroën C4-eken. 

Nem akármilyen lesz a Handball-
széria, miután a Citroén C4-es sem 
akármilyen személygépkocsi. A 
2 0 0 5 - ö s év autója választáson 
második helyezést ért el, vagyis -
nem csökkentve az előremutató, 
de potenciálisan kisebb gyártási 
darabszámú nyertes hibrid autó 
érdemeit - a hagyományos 
mezőnyben nem talált legyőzőre. 
Ez nem is csoda, hiszen különleges for-
mavilága nem engedi belesimulni az átlag-
ba, úttörő műszaki megoldásai elisme-
résre méltók. A C4 számos igazi újdon-
sággal lepi meg az ínyenceket, az egyik 
ezek közül a fix közepű kormány. 
És még egy igen komoly érv szól az autó 
mellett: az EuroNCAP töréstesztjén a C4 
megkapta a maximális öt csillagot. 
A C4-es egy kitűnő ár/érték arányú autó, 
az ötajtós ELIT-modellek ma 3,2 millió 
torint alatt elérhetők. Ráadásul ez a 90 
lóerős motorral rendelkező autó már egy 
gazdagon felszerelt változat, hiszen szé-

riában kínál olyan extrákat, mint az ABS, 
az elektronikus fékerőelosztó, a vészfék-
rásegítő, a két légzsák, a tempómat, a vál-
tozó rásegítésű szervokormány, az elekt-
romos első ablakemelők és külső tükrök, 
a központi zár és a többfunkciós fedélze-
ti számítógép. Ugyancsak felár nélküli a 
manuális klímaberendezés és a metál-
vagy gyöngyházfényezés. 
És a Handball-széria még a 3,2 milliós 
árnál is barátságosabb lehet, nem beszél-
ve az eddig nem említett, körülbelül 100 
ezer forint értékű plusz meglepetés-
szolgáltatásról. 

Tüs^Ptf! P fi T B 15 
Jöjjön el, nézze meg közel 100 garnitúrás kínálatunkat! 
Most vásároljon vagy rendeljen 100 ezrekkel olcsóbban! 
Akciós bútorvásár csak 2 napig a gyártótól! 
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Szövet, Nyitható 
ágyneműtartós, dönthető fotel 

338 000 Ft helyett 228 000 Ft-tól 

Valódi bőr 
(Nyitható változatban is.) 

698 000 Ft helyett 398 000 Ft-tól 

Szövet, textilbőr Valódi bőr (Nyitható, ágyneműtarós 
Nyitható ágyneműtartós dönthető fotel változatban is) 

248 000 Ft helyett 448 000 Ft helyett 
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A LONDON 
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vátjuk hétfőtől vasárnapig! 
Menü: 850 Ft 
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