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Elnök Úr!
2007. október 9-én kelt, Borbély-Urquhart Julianna által aláírt válaszlevelük alapján számunkra nyilvánvalóvá váltak
a következők:
Önök, a Magyar Rádió vizuális arculatváltásával kapcsolatos, megismételt kérdéseink nagy részére semmilyen, kisebb
részére kitérő választ adtak. A levélíró ezeket a kérdéseket nem tudta, vagy szándékosan – valamilyen tisztázatlan okból
– indoklás nélkül nem akarta megválaszolni.
Ebből következően megállapítjuk, hogy a Magyar Rádió döntéshozó testülete a Magyar Rádió új vizuális arculatának
megváltoztatásakor figyelmen kívül hagyta azokat a morális és etikai normákat, amelyek véleményünk szerint egy
közszolgálati médium részéről, a kultúrához természetes módon fűződő viszonyából következően elvárható. Azaz, semmilyen
lehetőséget nem adott a hazai vizuális alkotók nyilvános pályázat keretén belül történő szakmai megmérettetésre. Az ilyen
pályázat eredményéből származó előnyöket a Magyar Rádió döntéshozói nem tartották fontosnak.
A döntéshozók az új MR arculat tervezési munkáira alkalmatlannak minősítették és szándékosan kizárták mind a hazai,
mind egyéb nemzetközi alkotókat vagy alkotócsoportokat. Ez alól a minősítés alól csak a Navyblue stúdió képezett kivételt,
semmitmondó, homályos és szakmailag aggályos szempontok alapján. Ez a döntés vélhetően a hazai és a nemzetközi
szakmai potenciál tekintetében való teljes tájékozatlanság, valamint egyéb ismeretlen ok miatt születhetett meg.
Az elkészült új arculat értékelésében és elfogadásában vélhetően és ismeretlen okból nem vett részt pártatlan vizuális
szakember.
A Magyar Rádió döntéshozói számára vélhetően nem volt szempont a tervezési munkára fordítható összeg nagysága.
A tervezésre vonatkozó megbízásban szereplő feladatok és részfeladatok tartalma ismeretlen.
A tervezésre és egyéb feladatok és részfeladatok elvégzésére kifizetett összeg ismeretlen.
A válaszlevelekből arra következtetünk, hogy a levélíró nem rendelkezett felhatalmazással vagy megfelelő információval
a lényeges kérdések tekintetében, valamint úgy érezzük, a levelek stílusa és a benne leírtak nem felelnek meg egy
közszolgálati médium nyilvános tevékenységét érintő kérdésekre adható válaszok elvárható színvonalának.
Véleményünk szerint az új grafikai arculatra fordított összegek felhasználásának és a lebonyolítás körüli esetleges
szabálytalanságok további vizsgálata a Magyar Rádió Közalapítvány, az ORTT és a Gazdasági Versenyhivatal feladata,
amelyhez MATT szívesen nyújt szakmai kérdésekben segítséget, megkeresés esetén.
Az arculattal kapcsolatos részletes szakmai kritikák továbbra is elérhetők honlapunkon, illetve honlapunkon keresztül:
www.matt.org.hu.
A Magyar Tervezőgrafikusok és Tipográfusok Társasága (MATT) nevében,

Lelkes László
elnök
Tájékoztatásul közöljük, hogy az Önöknek írt levelet nyílt levél formájában több nyomtatott és egyéb médiumban is közzétesszük.

