Pál Haraszti

2015. augusztus 10.
Már két éve, hogy nem vagyok bayban és élem nyugodt világom. Viszont akik miatt
felmondtam a 7 éves munkaviszonyomat már mind továbbállt 2-4 év után. Érdekes választ
kaptam egy internetes keresésre. Valójában a két név szerintem sosem illett egymás mellé,
amelyekre rákerestem, de a válasz közreadásra kényszerít. A "HIBA" persze nem most van,
hanem akkor volt, amikor a keresett oldal megtalálható volt.
Az új ügyvezető igazgató a Bay Z. Nonprofitban: Dr. GRASSELLI Norbert.
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Pál Haraszti Szóval, hogy egyértelműbb legyek; örömmel fogadtam a hírt, hogy a földrajztorna szakos válság-manager befejezte tevékenységét a Bay Zoltán nevét viselő Nonprofit
Kft.-ben. Külön öröm, hogy ezek szerint már nincs válság a hazai alkalmazott kutatást végző,
zászlóshajót vivő intézményhálózatban, mert a "ráncfelvarrást", a "portörlést" és a "szennyesmosást" is elvégezte már a távozó válság-manager. Persze a nyilatkozatok, meg a vélemények
nem mindig időállóak. Például a szétvert AAL labort - mint az első konfliktust okozó
eseményt sem sikerült 4 év alatt felépíttetnie "szebbre és jobbra", pedig megígérte. A BayIKTI - ki tudja miért - a válság-manager előítéletétől szenvedhetett regnálása kezdetétől fogva
és a megszüntetését tervezte. Pedig a teljesített BelAmI2 3 éves projekt pénzét (,melyet a
Bajnai kormány 2009 óta visszatartott ) 2011. december 8 utáni napokban átutalta az Orbán

kormány. Ez a nap volt u.i. a 11 hónapig tartó közalapítványból nonprofittá válás jogilag is
hatalomra jutás napja. Ebből aztán tellett "ráncfelvarrásra", átépítésekre, felújításokra és
mindenek birtokbavételére. És tellett új igazgatókra és részlegekre (HR ig., gazdasági ig.,
üzletfejlesztési ig., TÉT, stb), a hajdani kutatóknak meg ha nem tetszett, mehettek isten
hírével. Sőt a hajdani Vaskut teljes területe feletti kezelői jogot is megszerezte. Így sikerült az
IKTI-t kitelepítenie 2013-ban egy régi épületébe, majd 2015-ben visszaköltöztetni a párfős
maradékát.
Ime a hajdani Vasipari Kutató Intézet, ahol Dr. Verő Balázs is kezdő volt.
http://www.duf.hu/2014-marcius/dr-vero-balazs-kutatoi
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Pál Haraszti

2015. február 3.
Válság menedzselés: ha új tartalommal nem tudod felvirágoztatni a céget, akkor szervezd át,
ha nem elég, építsd át pincétől a padlásig és ha még mindig késik a siker, akkor újra szervezd
át. És azután? - kezd elölről új emberekkel, amíg csak hisznek neked, ha a császár nem veszi
észre, hogy meztelen a király!
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Pál Haraszti Se Bay-ATI, se Bay-IKTI, sebaj Tóóóbiás! Én megvonnám a Bay Zoltán
névhasználat jogát, ha jogutódja lennék. A jelenlegi létszám 200 körüli, de alig vannak már,
akiknek köze volt a közalapítványi időkhöz. Sőt az új emberek k.b. 10%-a is már tovább állt.
És aki még nem olvasta, íme egy tavalyi cikk: http://atlatszo.hu/.../sikerjelentesek-bio-es.../

Sikerjelentések, bio- és nanopoliszok, közhasznú kutató káefték
atlatszo.hu
2015. február 3., 14:55 · Tetszik · Előnézet eltávolítása
Anikó Kászonyi Palikám tök igazad van és ez az egész magyar mentalitásra igaz. Itt nincs
Kutatás K+F a jelenlegi igazgatónak diplomája sincs. Nem lehet tőle várni semmit sem
Küldtek róla képet mit mondjak, ha az OMFB-be megjelenik kitessékelem. Tudomány meg
pláne nincs. Akkor csak azért vannak, hogy pénzt mossanak????? Vagy a nincstelen alja
népnek pénze legyen? A mi időnkben dolgozni kellett a pénzünkért megdolgoztunk. Pungor,
Gordos hol vannak a tudósok??? Igen a Név használatot a változtatást Pali meg kellett kérni,
engedélyeztetni kellett az özveggyel. Akivel a mai napig kontaktban vagyok.Tájékoztatom a
fejleményekről....
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