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Emlékeztető a TIT Etikai Bizottság elnőke, a Multimédia Stúdió Művészeti Egyesület 
művészeti igazgatója és a TIT Planetárium igazgatója részvételével tartott megbeszélésről
Emlékeztető

Készült: a 2005. június 09-én 13.30-tól a TIT Szövetségi Iroda helységében lezajlott találkozóról, amelyen részt vett 
Dr. Ulrich Károly a TIT Etikai Bizottságának elnöke, Hegedüs György a Multimédia Stúdió Művészeti Egyesület(MMS) művészeti vezetője és Dr. Horváth András a TIT Planetárium igazgatója.

A kölcsönös üdvözlések után Hegedüs György megkérte a TIT Etikai Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a Multimédia Stúdió tagfelvételének jelenlegi helyzetéről.

Dr. Ulrich Károly tájékoztatása szerint az Etikai Bizottság, az Ellenőrző Bizottság és az Elnökség álláspontja szerint az Egyesület tagfelvételi kérelmét nem javasolják a Közgyűlés elé terjeszteni. Indoklásként elmondta:
	Jelenleg is lezáratlan a Planetárium légrendszerével kapcsolatos sok milliós károkozás vizsgálata.
	Miért csak akkor kérte felvételét a Multimédia, amikor a Planetáriummal kötött bérleti szerződését a Kincstári Vagyon Igazgatóság utasítására fel kellett mondani?
	A Multimédia a Planetáriummal kapcsolatos tulajdonjogi vitát kezdeményezett.

Hegedüs György megköszönte a tájékoztatást, majd megemlítette, hogy a közölt döntés indoklásaként elhangzott állítások egyike sem fedi a valóságot.
	Hegedüs: - A Planetárium légrendszere az oda korábban beépített fűtő, - és az elmúlt évben beépített - hűtőrendszer is hibátlanul működik.
(Dr. Horváth András, mint a Planetárium igazgatója megjegy-zi, hogy a hűtőrendszer beépítésekor valóban kiderült, hogy a légrendszer hőcserélője közel 30 éve nem volt tisztítva, így az első kísérletek alkalmával nem volt elegendő a hűtőrendszerbe jutó levegő mennyisége, de a hőcserélő kitakarítása után a rendszer tökéletesen működik. Ezt bizonyítja, hogy a kivitelező átadta, a megrendelő átvette és a kivitelezőnek ki is fizette a berendezést.)
Hegedüs: - Egy minden nap közlekedő autóbusztól sem várhatja el senki, hogy szerviz és takarítás nélkül működjön 30 évig.
Dr. Horváth: - A légcserélő tisztítására valóban nem került sor, mivel ezt sem az épület üzembe helyezői, sem a néhány éve cserélt fűtésrendszert beépítő szakemberek nem jelezték. Igaz, az Ellenőrző Bizottság által e tárgyban elrendelt vizsgálat eredményét nem ismertethetem, mivel annak jegyzőkönyvét ez idáig nem láthattam.
Hegedüs: - A légrendszer jelenleg is tökéletesen működik. Nincs kár. Ráadásul ez egy olyan technikai probléma, amelyet szakembereknek kell megoldania. Senki sem kereste meg a MMS vezetését, hogy segítsetek: - Ennyi meg ennyi a kár. Az Egyesület nem hogy elzárkózott volna az ilyen együttműködéstől, hanem évekkel ezelőtt az MMS ajánlott 2 és fél millió forintos támogatást a Planetáriumnak azért, hogy a hűtőrendszer fejlesztését közösen oldják meg.(Mert ez legfőképpen a nézők érdeke.) Akkor, erre az ajánlatra nem reagált senki.
Dr.Ulrich: Az Etikai Bizottság csak az általa ismert dokumentumok alapján foglalhat állást. Tudomásom szerint a szakértői vizsgálat hivatalosan nem zárult le. Ha az szükséges, készíttessen a Planetárium egy gyorsabb szekértői véleményt. Az szerencsés, ha minden működik. 
Dr. Horváth: - A Planetáriumnak gyakorlatilag nincs pénze, hogy ilyen vizsgálatokat készíttessen, ráadásul működik minden. Mit is kéne vizsgálni?
Hegedüs: - Összefoglalva: Ez egy technikai kérdés. Ha van kár, ha nincs. Ennek az egésznek nem lehet semmi köze az MMS tagfelvételéhez, mert a már 25 éve, jó partneri viszonyban működő szervezetek az ilyen napi problémákat általában megbeszélik, megvitatják és megoldják.
	Hegedüs: - A második kifogás miszerint: „Miért csak akkor kérte felvételét a Multimédia Stúdió amikor a Planetárium-mal kötött bérleti szerződését a Kincstári Vagyon Igazgató-ság utasítására fel kellett mondani?” Pontosan, ezért kérte! Az elmúlt 25 évben harmonikus módon működött együtt a Planetárium és az MMS LézerSzínháza. Nem merült föl a belépés igénye, mert olajozottan, egy átlagos tagegyesület-nél szorosabb együttműködésben dolgozhatott együtt a TIT és az MMS. Tudomásom szerint nem mi(mármint a TIT-MMS), hanem a KVI „utasítása” változtatta meg ezt a helyzetet.
Pontosan a „helyzet” miatt kerestem meg Piróth Eszter igazgatóasszonyt és közös tanácstalanságunk kapcsán vetettem fel a belépést, mint lehetséges megoldást. Akkor még nem tudtam, hogy a KVI vezérigazgatója, hajlandó lesz egy ilyen ötletet támogatni. De megtette! És főleg még időben tette meg. Még május elején kaptam meg azt a KVI vezérigazgatói levelet, amely fekete-fehéren útmutatást ad a KVI által is elfogadható legegyszerűbb megoldással kapcsolatban. Ezt a levelet a TIT is megkapta. Én pedig egy külön levélben értesítettem erről a sikerről az igazgató- asszonyt és egyben kértem további segítségét a tagfelvétel folyamatában. Az egyszerűség kedvéért: Átadom Önnek a levél másolatát! (Hegedüs átadja a levelet Dr. Ulrich-nak.)
Dr. Horváth: - Azt csak úgy mellékesen jegyezném meg, hogy az MMS nem „bérleti” szerződés, hanem immáron 15 éve egy „együttműködési” szerződés keretében használja a Planetáriumot.
Dr. Ulrich: - Akkor, az MMS nem is fizet bérleti díjat?
Dr. Horváth: - Az együttműködési szerződés szerint, a TIT és az MMS közösen üzemelteti a Planetáriumot. Az MMS költségtérítést fizet. A CompuDrug és az MMS távozásával évente kb. 6 millió forint hiányzik majd a Planetárium működtetéséhez.
Dr. Ulrich: - Ezek szerint, jobban kell dolgoznotok!
Hegedüs: - Bocsánat, de szerintem a bizottsági döntés ebben a tekintetben is téves alapokon nyugszik: A KVI egy egyértelmű megoldási javaslatot ajánlott: Az MMS tagfelvétele megoldaná a kialakult helyzetet. 
	Dr. Ulrich: - Rendben, de pont ezért van itt a tulajdonjogi probléma: Mert ti tulajdonjogot kértetek a második jelentkezésetekben.
Hegedüs: - Sajnos, ez egyszerűen nem igaz. Az MMS pontosan azért kezdeményezte a TIT-be történő belépését, hogy elkerüljük a tulajdonlással kapcsolatos vitákat, a jogi herce-hurcát, a végeláthatatlan pereskedést. 
Tudomásunk van róla, hogy kezdeményezhetnénk ilyen eljárást, de pontosan azért nem tesszük, mert eddig is jól együtt tudtunk működni a TIT-el és semmi nem indokolja, hogy TIT tagként miért lenne ez másként. Gondolhatja, eléggé kompromisszum kész lehetek, ha túléltem már 25 évet a Planetáriummal! De a lényeg: Pontosan azért szeretném a tagfelvétel útján rendezni a jelenlegi helyzetet, mert így mindenféle konfliktus, sebek és sérelmek okozása nélkül működhet az MMS. Éppen, hogy elkerülni szeretnénk egy mindenki számára kínos helyzet kialakulását.

Dr. Ulrich: - Ha így áll a helyzet, akkor adjanak be egy újabb felvételi kérelmet a Közgyűlés után. Akkor, már az új helyzet ismeretében könnyebben fog menni az egész.
Hegedüs: - Köszönöm a bizalmat, de a mi hatályos együttműködési szerződésünk 2005. szeptember 4-én megszűnik és egy színház működtetése nem szervezhető egyik napról a másikra. Hosszútávú szerződések, partnerek százai és persze a közönség nem hitegethető azzal, hogy „lehet, hogy lesznek előadások”. 
Dr. Ulrich Dr. Horváthnak: - Megoldás lehetne, ha a közgyűlésen ismertetnéd azt, hogy a Planetárium számára előnyös lenne, ha a Lézer Színház tovább működne a Planetáriumban.
Dr. Horváth: Javasoljam a tagoknak, hogy a KVI ajánlása szerint vegyék fel tagnak a MMS-t?
Dr. Ulrich: - Nem egészen erre gondoltam… Határozhatna úgy a Közgyűlés, hogy a Szövetségi Iroda ne szüntesse meg az együttműködést a tagság későbbi elbírálásáig.
Dr. Ulrich: - Azt biztosan megoldhatónak tartom, hogy az új Etikai Bizottság a Közgyűlés után javasolja, hogy egy új tagfelvételi kérelem elbírálásáig működjetek tovább a Planetáriumban.
Hegedüs: - Ez egy konstruktív ajánlat. Köszönöm! De természetesen ez csak abban az esetben megoldható, ha a régi-új vezetés erre még július hónapban áldását adja. (kézfogás)


Lejegyezve, Budapest, 2005. június 9.



