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A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött leveleket
rövidítve, szerkesztve, illetve illusztrálva közölje,
A közölt levelek tartalmával, a szerkesztőség nem feltétlenül
egyel
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Csend és hullaszag?
HVG, 2015.
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Az MSZP helyzetét taglaló
írásukhoz szeretnék széljegyze
tet fűzni. Teszem ezt úgy, hogy
rendszeres - egyébként a szerzőik
felkészültségét általában respek
táló - olvasójukként már szinte
„hozzászoktam" az MSZP-vel kap
csolatos megjegyzéseik, értelme
zéseik pikírt stílusához. A szerzőik
állítják - természetesen belső és
többségi véleményként tálalva
hogy az MSZP úgymond nem lát
szik a médiában, illetve nincs iga
zi mondanivalója. Aha. A tárgyila
gosság kedvéért jeleznék néhány,
a párt által „forrón" tartott témát,
amelyekben sem a mondanivalót
felismerni, sem az akciókat követ
ni nem lett volna valami fá jd a l
mas mutatvány. Ilyen az állami
földtulajdon kezelésének - nincs
privatizáció - konzekvens
képviselete; a vasárnapi zárva
tartás következetes elutasítása;
a szegénység elleni küzdelem
érdekében tett számos kezdemé
nyezés, javaslat; az új oktatási
kultúra képviselete; a közfoglal
koztatás módjához kapcsolódó
attitűd. Széljegyzetként legyen
elég ennyi. A cikk eklatáns
példája annak, folytatva szerzőik
gondolatmenetét, hogy ezúttal
mire irányult szerzőik, a „média"
érdeklődése. Más kérdés, hogy
egy párt - ez esetben az MSZP
- figyelmében milyen valós
társadalmi, szociológiai, foglal
koztatáspolitikai témák játszanak
szerepet, és miként. A kettő
találkozásában számos dilemma
rejtőzik, ahogy ezt a jelzett írásuk
tartalma és stílusa is tükrözi.
BALOGH GÉZA(BUDAPEST)

A vágy titokzatos tárgyai
HVG, 2015.
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Az országos zöldhatóság (OKTVF)
vonakodását bizonyos informá
ciók kiadásától a mi egyesületünk
is nemegyszer megtapasztalta.
Az egyik ilyen eset kapcsán, még
Hecsei Pál főigazgató, valamint
helyettese, a kamudoktoris
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és áldiplomás Tolnainé Szat
mári Katalin regnálása idején,
az egyesületünk egy 13 milliárd
forintos szélerőmű-beruházás engedélyezési ügyében 11
hónap után kapott lehetőséget
az iratbetekintésre - ezt is csak
az ügyészségre szánt törvényes
ségi észrevétel megemlítése után.
Ismeretlen okból az iratbetekin
tésen az OKTVF akkori, Tüzépes
Katiként is ismert főigazga
tó-helyettese részt kívánt
venni, az időpontot pedig jóval
a meghirdetett ügyfélfogadás
utánra, délután 4 órára kaptuk.
Egyesületünk az OKTVF számára
nem volt ismeretlen, hiszen
addigra már három közigazga
tási pert nyertünk meg a hivatal
ellen, vagyis tudhatták, mire
számíthatnak részünkről. Az Audi
győri beruházásával érintett
Natura 2000 terület tönkretétele
kapcsán pereskedő Zsák Ferenc
természetvédő példájából okulva
az iratbetekintésen az egyesüle
tünknek ezúttal nem egy, hanem
két képviselője vett részt, bár
a nyilvánvaló csapdahelyzetet így
sem sikerült elkerülnünk. Az iratbetekintés során hamar világossá
vált, hogy a hivatal dolgozói
nem hajlandóka kiválasztott70
oldalnyi dokumentumot lemá
solni nekünk. Jóllehet társadalmi
szervezetként illetékmentesek
voltunk, egy mondvacsinált
ürüggyel ragaszkodtak az oldalanként 100 forintos, okmánybélyegben lerótt másolási díjhoz.
A hivatal biztonsági őrei az ira
tokat kitépték a kezemből, ezért
a jogaink megsértését dokumen
tálandó kihívtam a rendőrséget.
A mundér becsületének védel
mében vagy előremenekülve
a korábban már más környezetvédő szervezet megrágalmazásáért is elmarasztalt Tolnainé ekkor
a beosztottjaival egyeztetett
egy kitalált történetet, a járőrök
kiérkezésekor pedigfeljelen
tett hivatalos személy elleni
erőszakért és a hatóság becsüle
tének megsértéséért. Az eljárás
során Tolnainé és munkatársai
elzárkóztak a poligráfos vizsgá

lattól. A bíróság jó három év után
mindkét büntetőügyben bűncse
lekmény hiányában felmentett,
továbbá az engedélyezési ügy
során a hivatal ellen indított
újabb három közigazgatási pert
is megnyertük. Úgy gondolom,
hogy a beruházók érdekeinek
ez a brutálisan nyílt képviselete
- főleg ezen a színvonalon és sze
mélyi feltételekkel - semmilyen
civilizált állam működésével nem
egyeztethető össze. Vélhetően
az információszabadságról
szóló törvény „fejlesztése" sem
zárult még le teljesen. Az elmúlt
esztendők jogalkotásának és
jogalkalmazásánakfényében
elképzelhető, hogy a releváns
információk után érdeklődő ügy
felek tájékozódását nem csupán
megakadályozzák, hanem már
a puszta érdeklődés is szankcio
nálandó cselekmény lesz. Min
denesetre én ennek az államnak
a finanszírozásában a továbbiak
ban már nem óhajtok részt venni.
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Az AIDS (vagy más, akár halá
los betegség) elleni vakcinák
fejlesztésével kapcsolatos hírük
alapvetően tetszett, csak egy
gubanc volt benne. Nevezete
sen; az régóta ismerttény, hogy
még a legsúlyosabb betegségek,
illetve járványok esetén sem fel
tétlenül fertőződik meg mindenki
a kórokozóval, aki exponálódik,
és pláne nem betegszik meg
mindenki tőle. Ezt az epidemiológusok úgy mondják, hogy
az infekciozitási és kontagiozitási
indexek tipikusan kisebbek, mint
100 százalék, illetve a kontagio
zitási mindig kisebb az infekciozitáslnál. Ez tehát nem hipotézis,
hanemtériy. Az új hipotézis
az, amit helyesen ismertettek
a továbbiakban, hogy ebből kiin
dulva a génterápia segítségével
akár vakcina is fejleszthető lenne.
SVEICZER ÁKOS (BUDAPEST)
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A kiadó a lap bármely részének másolásával,
terjesztésével, a benne megjelent adatok
elektronikus tárolásával és feldolgozásával
kapcsolatos minden jogot fenntart.
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A HVG-ben megjelent minden szerzői mű (cikk,
fotó, táblázat, grafika) csak a kiadó előzetes
írásbeli vagy elektronikus dokumentumba
foglalt engedélyével tehető hozzáférhetővé,
illetve másolható a nyilvánosság számára
a sajtóban. Ez a nyilatkozat a szerzői jogról szóló
1999. évi LXXVI. törvény 36. § (2) bekezdésében
foglaltak szerinti tiltó nyilatkozatnak minősül.
A HVG szerkesztősége a Főszerkesztők Fóruma
által kidolgozott és elfogadott Etikai irányelvek
szerint végzi a munkáját.
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