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nemzeti kincs, hasznosításának feltételeit is meg kell teremteni.
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Az RMKI főépületének bejarata

A kozmikus sugárzástól
a számítógépes agytudományig
BEMUTATJUK AZ MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZIKAI
KUTATÓINTÉZETET
Ez a kissé hosszú elnevezés a csillebérci KFKI telephelyen művelt két legelső, több mint ötven évre visszatekintő kutatási tudományág összefoglaló „névjegye".
Az intézet épületei is az ötvenes—hatvanas évekből valók, a jó levegőjű és csendes budai erdőben, egykor
talán valamilyen „varázshegy", de sohasem elefántcsonttorony. Mintegy másfélszázan (fizikusok, mérnökök,
technikusok, szakmunkások, ügyintézők együttműködve a közös célért) foglalkoznak itt — kezdetben csak a
kozmoszból érkező sugárzás, majd a XX. század közepére világraszóló jelentőségűvé vált atomfizika törvényszerűségeinek vizsgálata után — ma már egy sor, önmagában is nagyjelentőségű tudományos diszciplina vizsgálatával.

A KEZDETEKTŐL A MÁIG
AZ RMKI történetének tényleges mérföldkövei az
intézetben tervezett, részben a saját és KFKI műhelyekben elkészített kísérleti nagyberendezések: a kü-

lönböző fajtájú és energiájú részecske-gyorsítók. Az
ezeken végzett kutatómunka igényeinek teljesítése
vezetett a különféle mérő, mérési adatgyűjtő, analizáló, kiértékelő eszközöknek a KFKI-ban való kifejlesztéséhez, amelyek lehetővé tették a lépéstartást a
nemzetközi kutatási trendek követelményeivel.
Az idők során, nem utolsósorban a szaporodó nemzetközi kapcsolatok és gyakorlati kutatási együttműködések következtében, megváltozott az RMKI-ban
művelt tudományágak összetétele: megjelent az űrkutatás, a lézerfizikai és a fúziós plazmafizikai kutatások, a nukleáris nanofizika, a biofizikai kutatás és a
számítógépes agytudomány. Nincs is ma már olyan
kutatási téma az intézetben, ami ne kapcsolódna valamilyen nemzetközi kutatási projekthez vagy intézményhez, mint például az Európai Magfizikai Kutatóközpont (CERN), az Amerikai Űrkutatási Ügynökség
(NASA), az Európai Űrkutatási Ügynökség (ESA), vagy
éppen az EURATOM, hogy csak a nagyobbakat említsük.
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gok közül talán az elsők között kapcsolódtak be az
ezzel kapcsolatos kutatásokba. Ma már az EURATOM
által fémjelzett nemzetközi együttműködésben dolgoznak és különleges plazma-diagnosztikai módszereket
fejlesztettek ki a legnagyobb európai fúziós berendezésekhez. A világ jelenleg legnagyobb fúziós kísérleti berendezésénél, az Angliában lévő, de
közös európai JET tokamaknál továbbfejlesztették a gyorsított lítium atomnyalábbal való vizsgálati módszert. Az RMKI
fúziós csoportja a Magyar EURATOM
Fúziós Szövetség egyik létrehozójaként
fontos koordinációs munkát végez más
magyar intézmények és kutatóhelyek által végzett fúziós technológiai kutatások
érdekében.

Egy mostanában készült külső értékelés szerint is igen
figyelemreméltóak az anyag különleges, az ősrobbanáskor jelenlévő állapotait kutató európai központban, a
CERN-ben végzett együttműködések, továbbá az Európai Unió magfúziós kutatásaiban váló részvétel, csakúgy, mint a Naprendszer bolygóinak és bolygóközi terének tanulmányozását
megalapozó két évtizedes űrfizikai és űrtechnikai tevékenység. Ez utóbbival kapcsolatos
az az elmúlt hetekbeli esemény, amikor egy
francia űrrakéta segítségével fellőtték az Európai Űrkutatási ügynökség által szponzorált ROSETTA nevű űrszondát, ami 10 év
múlva fog találkozni a CsurjumovGeraszimenko nevű üstökössel és annak
magja körül keringve robot leszállóegységet
A LEGÚJABB KIHÍVÁS:
juttat az üstökös felszínére. Ezzel elsőként
...részvétel az informatikai hálózatok és
fog megvalósítani egy, a szó szoros értelméadatbázisok új generációjának kifejlesztében vett közvetlen kutatási módszert az üstökösökhöz kapcsolódó kutatásokban. A lesét megcélzó GRID projektben. A GRID
azon alapul, hogy a különböző kutatóközszálló egység központi vezérlő és adatgyűjtő
Simonyi Károly
pontok számítógépei összekapcsolhatók a
számítógépét az RMKI mérnökei, fizikusai
professzor emléktáblája
és technikusai fejlesztették ki és készítették
hálózat útján úgy, hogy osztott időben és
megosztott helyeken gyorsabb számítási programok végel az űrtechnológia követelményeinek megfelelően!
Az RMKI kutatói napjainkban több nagy együttmű- rehajtása legyen lehetséges bármelyik kutatóközpontból.
ködés keretében játszanak egyedi szerepet önálló alko- Ebben a projektben az RMKI kutatói a „Budapest" GRID
tásokkal. Ezek közül az egyik legfontosabb az a CERN- állomás létrehozásában vállalnak szerepet.
ben végzett munka, amelynek során sikerült létrehozni
azt az igen sűrű és forró anyagot, amely a világegyeINVENCIÓZUS, NEMZETKÖZI ÉRTÉKŰ
tem ősrobbanásának korai szakaszában volt jelen. Ez
KUTATÁSAINK
az eredmény azután az USA-beli Brookhavenben lévő
gyorsítónál kapott markáns bizonyítást. Ennek a
...egyik példája a hűtött atomokkal kapcsolatos vizsPHENIX nevű együttműködésnek - amelyben más gálatok. Ezek során egy atomnyalábbal lézersugarakat
magyar kutatóhelyek is résztvesznek - az RMKI a ütköztetnek igen nagy pontossággal, melynek eredmékoordinátora.
nyeként az atomok „lefékeződnek" és mozgási energiáEgy másik fontos munka a kondenzált anyag kutatá- juk az abszolút nulla hőmérséklet közelébe eső értékre
sára vonatkozik, ennek eszközei a Van de Graaff és a
nehézion gyorsítók együttes használatán alapuló ionnyaláb analitika. Ez különböző nehézionoknak valamilyen
hordozóanyagba való „beültetése" után nagyenergiájú
hélium ionokkal „térképezi fel" az így kialakított anyagréteg atom- és molekula-szerkezetét, vagy protonokkal
keltett röntgensugárzással határoz meg elemeloszlásokat. Hasonló célú kutatásokat folytatnak kutatóink nemzetközi kutatócentrumokban is, ahol a méréseket szinkrotronnal előállított részecskenyaláb segítségével végAz RMKI tudományos infrastruktúrájának fejlesztése
is az élvonalbeli kutatások igényei szerint történik. Ennek
megfelelően került nemrég üzembehelyezésre egy nagyáramú ionforrás, egy proton mikroszonda nukleáris analitikai vizsgálatokra és egy molekulanyaláb-epitaxiális
vékonyréteget előállító berendezés.
Fizikusaink és mérnökeink már a hetvenes években
felismerték a könnyű atommagok egyesítése (termonukleáris fúziója) során felszabadítható energia jelentőségét a jövő energiatermelésében és a kisebb orszá-

A molekulanyaláb epitaxia (MBE) vékonyréteg
készítő berendezés
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kerül. Az ilyen atomnyalábokkal nagyon pontos frekvencia etalonokat lehet előállítani.
Társadalmi szempontból is igen fontos a Beszéd- és
Rehabilitációtechnológiai Laboratórium munkája. Itt
sérült emberek, elsősorban vakok és gyengénlátók
számítógéphasználatát elősegítő eszközöket és módszereket fejlesztenek: legújabb alkotásuk a „tapintható beszélő szöveg", ami most kezd ismertté válni az érintett
társadalmi körben is.
Az RMKI minden dolgozója büszke arra, hogy intézetük jelenlegi épületében dolgozott néhai Simonyi
Károly professzor, aki megalakulásától vezette a KFKI
Atomfizikai Osztályát. Az ő nevéhez fűződik az első
hazai részecskegyorsítók megépítése és az első, gyorsított részecskékkel végrehajtott magyarországi
atommagátalakítás. Bronz domborműves emléktáblájának felavatására halála után egy évvel, 2002. október 17-én került sor az RMKI főépületének bejáratánál.
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A szakszervezetnek fontos szerepe van abban, hogy
az RMKI-ban jó munkahelyi légkörben, jó szociális
körülmények között lehet dolgozni. Formailag ezt az
évente rendszeresen megkötött Kollektív Szerződés is
biztosítja, tartalmilag pedig az Intézet vezetőivel kialakított, a kölcsönös bizalmon és tájékoztatáson alapuló
mindennapos együttműködés. Mindkét fél tudja, hogy
közösen kell megoldaniuk vagy legalább enyhíteniük
azokat a problémákat, amik túlnyomóan nem az intézetben keletkeznek, de nagyon befolyásolják az intézet
munkavállalóinak életét, munkakörülményeit. A mi sokéves tapasztalatunk szerint ehhez elsősorban az kell, hogy
a szakszervezeti tisztségviselő érezze, hogy jogos és méltányolható ügyeket képvisel - az ennek megfelelő valóságismerettel és kellő bátorsággal a kezdeményezésre,
az egyeztető véleménycserére.
Bürger Gábor, az RMKI TUDOSZ titkára

NŐK AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓDÉRT
A Munkavállaló Nők IV. Országos Konferenciája címmel egész napos kerekasztal-beszélgetést szerveztek a nők esélyegyenlőségéért a szakszervezeti női választmányok, az országos női szervezetek. A
legérintettebb, Lévai Katalin szakminiszter ugyan távol maradt, de a meghívást Burány Sándor, foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter, valamint Gurmai Zita és Németh Erika (MSZP), Béki Gabriella (SZDSZ) és Bernáth Ildikó (FIDESZ) parlamenti képviselők elfogadták. A konferencia résztvevői
zárónyilatkozatot fogadtak el, melyben meghatározzák mind a szakszervezetek, mind a javasolt kormányzati feladatokat.

A Munkavállaló Nők IV. Országos Konferenciájának Zárónyilatkozata
Magyarország ez év májusában csatlakozik az Európai Unióhoz, azon közösséghez, melynek egyik fontos
célja a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség biztosítása.
Az Uniós csatlakozás, valamint a
nemek közötti esélyegyenlőség jegyében szervezett Munkavállaló N ő k IV.
Országos Konferenciájának résztvevői, megállapítva, hogy hazánkban a
nőket még ma is számos diszkrimináció éri az élet szinte minden területén, a hátrányok csökkentése, illetve megszüntetése, az egyenlő esélyek
mielőbbi megteremtése érdekében az
alábbi tennivalókat tartják halaszthatatlannak:

I. Szakszervezeti
feladatok
Az SZSZNSZ 17. Világkongresszusán elfogadott: „Legyen vége a diszkriminációnak; egyenlőséget a nőknek

most!" c. Akciótervében, valamint az ESZSZ X.
Kongresszusa által alkotott Akcióprogramban foglaltak végrehajtására megfogalmazott szakszervezeti
feladatok:
1. El kell érni, hogy a nők helyzetével való törődés, az esélyegyenlőség
ne csak un. „nőkérdés" legyen, hanem
integrálódjék az össz-szakszervezeti tevékenységbe.
2. Oktatási-képzési munkájukkal,
érdekképviseleti tevékenységükkel se• gítsék elő, hogy a munkavállalókban és
munkáltatókban tudatosuljon a nemek
• közötti esélyegyenlőség biztosításának
szükségessége.
3. Tegyenek meg mindent annak
érdekében, hogy a vezető tisztségekben,
a döntéshozó testületekben növekedjen
• a nők aránya.
4. Ösztönözzék és segítsék nőtagjaikat abban, hogy a nők érdekeivel foglalkozó bizottságokat, tagozatokat hozzanak létre, a meglévőket erősítsék meg.
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5.
A szakszervezeti konföderációk készítsenek saját Esélyegyenlőségi Programot. A szövetségek női tisztségviselői hozzanak létre konzultatív testületeket, koordinálják az elkészített esélyegyenlőségi programokat, készüljön egy össz-szakszervezeti program.
6.
Kiemelten figyeljenek arra, hogy a kollektív
alkuk folyamatában, a tárgyaló delegációkban a nők képviselői is részt vegyenek, annak érdekében, hogy sajátos
érdekeik érvényesüljenek a megkötött kollektív szerződésekben.
7.
Szorgalmazni kell, hogy minél több munkáltatónál jöjjön létre esélyegyenlőségi bizottságok, készüljenek esélyegyenlőségi tervek.
8.
A szakszervezeti konföderációk, az ágazati-szakmai szervezetek összefogásával meg kell teremteni a nők
helyzetének felmérését szolgáló kutatások lehetőségét, S
ezáltal az érdemi érdekvédelmi munka objektív, tudományos hátterét.

II. Javasolt kormányzati
feladatok
1.
Fontos feladatnak tartjuk a nők
helyzetének javításáért felelős nemzeti
intézményrendszer megerősítését, az
eredményes tevékenységéhez szükséges
jogosítványok, humán és pénzügyi erőforrások, a kellő nyilvánosság biztosítását.
2.
Az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló
törvény megszületése mellett továbbra
is szükségesnek tartjuk külön törvény
megalkotását, a nők és férfiak egyenlő
bánásmódjáról, a munka világában.
Az egyenlő esélyek tényleges megvalósulása érdekében elodázhatatlan, hogy
a munkahelyi esélyegyenlőségi bizottságok létrehozásának, az esélyegyenlőségi terv készítési kötelezettségét törvény mondja ki.
Vonatkozzon ez a közszférára és a versenyszférára egyaránt.
3.
Sürgető feladat a Nőképviseleti Tanács újjászervezése, s munkájába a szakszervezetek nőszervezeteinek bevonása.
4.
A nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, foglalkoztatásuk növelése, családi és munkahelyi feladatok
összehangolásának segítése érdekében elvárjuk, hogy:
—
készüljön átfogó nemzeti foglalkoztatási stratégia és akcióterv, amely elősegíti a pályakezdő fiatalok
elhelyezkedését, a kisgyermekes anyák, a szülőképes
korú nők és a 40 év felettiek foglalkoztatását.
—
Készüljön olyan bérfelzárkóztatási program,
amely fontosságának megfelelően kezeli „az egyenlő
értékű munkáért —egyenlő bér" elvének gyakorlati alkalmazását annak érdekében, hogy a nők férfiakkal szembeni indokolatlan bérhátránya mérséklődjön.
—
A nők foglalkoztatási arányának növelése érdekében támogatjuk a részmunkaidős és egyéb atipikus
foglalkoztatási formák szélesebb körű elterjesztését, de
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nem mint a nők újra foglalkoztatásának fő formáját,
hanem, mint egyes életszakaszokban (kisgyermek nevelése, beteg, idős hozzátartozó ápolása) választható, átmeneti lehetőséget, melyből biztosított legyen a teljes
munkaidős foglalkoztatásba való visszatérés. Részletes
szabályozásuk halaszthatatlan.
Az állam biztosítsa a munkába visszatérő anyák
3 éven aluli gyermekei részére is a megfelelő, magas
szintű gyermekellátó intézményeket.
5.
Megkerülhetetlen a Munka Törvénykönyve átfogó átdolgozása, mely során fokozottabb munkajogi védettséget kell biztosítani a munkaerő-piacon visszatérő
anyák, szülők számára.
Vissza kell állítani a Gyes-ről munkába visszatérők 90 napos felmondási védelmét, távollétük alatt
munkakörüket csak határozott idejű szerződéssel lehessen betölteni.
A képzési támogatásokat ki kell terjeszteni az
anyasági távollét időszakára.
6.
A munkáltatói adóterhek arányos
csökkentésével el kell érni, hogy növekedjen a „családbarát" munkahelyek száma.
7.
A munka és családi feladatok
összeegyeztetésének elősegítése, a kereskedelmemben dolgozó nők védelme érdekében fellépünk a vasárnapi nyitva tartások folyamatos csökkentéséért, illetve
megszüntetéséért.
8.
A gyermektámogatási rendszerben biztosítani kell a családi pótlék és a
Gyes értékállóságát. A Gyes összegét
mielőbb a mindenkori minimálbérhez
kell igazítani.
9.
Biztonságos, kiszámítható nyugdíjrendszert kell megvalósítani. A nyugdíjak reálértéke a mindenkori nettó bérek arányában növekedjen.
Sürgetjük a rugalmas nyugdíjba vonulás feltételrendszerének módosítását, az élet általi követelményekhez
igazítását.
10. A nők és a gyermekek jogainak védelme érdekében követeljük, hogy szülessen mielőbb önálló törvény a családon belüli erőszak tilalmáról, védelmi, illetve távoltartó rendelkezések alkalmazásáról, jogsegély
biztosításáról.
11. Az esélyegyenlőség, az egyenlő bánásmód mind
teljesebb megvalósulása érdekében az Európai Unió
irányelveinek jogharmonizációja mellett szükséges a női
jogok alkotmányát képező ENSZ CEDAW Egyezményben foglaltak gyakorlati érvényesítése, a CEDAW Bizottság által az országjelentés kapcsán megfogalmazott
ajánlások feldolgozása is.
Mielőbbi konkrét tettekre van szükség, hogy mi nők
bizakodással indulhassunk el az előttünk álló európai
úton.
Budapest, 2004. március 18
Munkavállaló Nők IV. Országos Konferenciája
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Haditudósítás
Gurul az érdekegyeztetés szekere Kedves Olvasóim,
ahogy a nagykönyvben meg van írva, de...
Hol vannak már azok a régi szép idők, amikor minden
egyes plenáris ülés élmény volt, mind a résztvevőknek, mind
a sajtó képviselőinek. Ez utóbbiaknak lehet, hogy most is
élmény lenne, de újabban — tisztelet a ritka kivételnek — nem
igazán tüntetnek ki minket a jelenlétükkel. Pedig minden
megvan, ami egy érdekegyeztető tárgyaláshoz kell. Téma,
tárgyalófelek, megfelelő tárgyalóterem és a megegyezés
szándéka is. Előre elfogadott terv .szerint haladunk, és rendre ki lehet pipálni a letudott napirendi pontokat, és ez már
nem „hír". A kormányoldal elnöke nem győzi hangoztatni:
nincs az OÉT-nek elfogadott alapszabálya. Mintha ettől
függne minden, a szabálytól és nem a szándéktól. Félő, hogy
az előbbi hamarabb lesz.
De az élet nem áll meg, és mi érdekegyeztetünk. Március
22-én mostanság, szokatlan időpontban, hétfőn ismét összeült az Országos Erdekegyeztető Tanács (OÉT) plenáris ülése, hogy megtárgyaljuk a következő két témát:
1. T/4488 számú törvényjavaslat a jogalkotásról.
2. 2004. évi ... törvény egyes pénzügyi tárgyú törvények
jogharmonizációs célú módosításáról.
IDŐT KÉRÜNK!
De mielőtt hozzáfogtunk volna a napirendi pontok tárgyalásához, először meghallgattuk a munkáltatói oldal
napirend előtti hozzászólását. Oldalelnökük mondta el, hogy
az EU decentralizált szerveibe az érdekképviseleti oldal is
jelölhet személyeket. A levelet most kapták meg, hogy
ennek határideje március 22-e, azaz a mai nap. Ezért időt
kérnek a jelöléshez.
Az IPOSZ képviselője még megkérdezte a területfejlesztési törvénnyel kapcsolatban, hogy van-e mód a befolyásolására a korábban megegyezett képviseletekkel kapcsolatban.
A kormányoldal elnöke úgy emlékezett (csak ő), hogy a
kérés már korábban itt volt. A felvetett kéréssel kapcsolatban pedig megjegyezte: igaza van a kérdezőnek. Előzetes
egyeztetés nélkül változott a szöveg. Már írásban érdeklődött az illetékes államtitkárnál, de még nem kapott választ.
Egyébként a törvény vitája áll.
Ránk kerülve a sor, oldalelnökünk is elmondta, hogy rövid
határidőket kaptunk.
A munkáltatók elnöke még megköszönte a választ, majd
hozzáfogtunk az első napirendi pont megtárgyalásához.
AZ ÉRDEKVÉDŐK KIZÁRÁSA
AZ ÉRDEKVÉDELEMBŐL

A téma felvezetője az Igazságügyi Minisztérium egyik
államtitkára volt, aki azzal kezdte mondókáját, hogy nem
először ülünk itt (a mi kérésünkre került ismételten plenáris ülés elé e téma). A kiadott szöveges anyag az alkotmány ide vonatkozó szövegét, a törvényjavaslatot és a
képviselői hozzászólásokat tartalmazza. Elmondta azt is,
hogy a parlamentben a részletes vita zajlik, tehát kapcsolódó módosítással még lehet változtatni a szövegen. Tájékoztatásul hozzátette, hogy a javaslat minősített többségi
elfogadást igényel.

Oldalelnökünk, aki e témánál a szóvivői feladatot is ellátta, megkérdezte, hogy a tavalyi vita hatására változotte a normaszöveg.
A munkáltatói oldal szóvivője azonnal tovább adta a szót.
Először kapjunk választ a kérdésre, mondta, ugyanis, ha nincs
érdemi válasz, nem tudunk konzultációt folytatni.
A kormányoldal elnöke erre elmondta, hogy a szociális
partnerek kérésére került ismételten napirendre a téma. Majd
ő is kérdezett: hatályos jogalkotási törvény alapján tűzték
vitára e törvényszöveget vagy sem?
Az igazságügyi államtitkár elmondta, hogy a törvényjavaslat áttekintése után némi strukturális változtatás történt rajta.
Ez főként a kötelező tárgyalási kör pontosítását jelentette.
Van olyan elem is, ami a múltkori tárgyalás hatására került
átvezetésre. Ugyanakkor a javaslat koncepciója nem változott. Az sem, amit a múltkor kifogásoltunk.
Ezek után ismét ránk kerülvén a sor oldalelnökünk elmondta, hogy az egyik alapkérdés a munkavállalói és a munkáltatói
szervezetek kiíródása a törvény szövegéből. Ezt pedig egyér-.
telműen sérelmezzük. A törvény a nyitott jogalkotást szorgalmazza. Ez politikai kérdés, nem ellenezzük. Majd hosszasan
érvelt amellett, hogy miért gond, ha megszűnik a szakszervezetek kötelező véleményezési joga. Ugyanakkor gond, hogy
a kormány gyakorlatilag nem tud olyan magatartást produkálni, amely az alkotmánybíróság számára nem elfogadható.
Gyakorlatilag a kormány vétöképtelen. Kiemeli, hogy a helyzet megoldásának a kulcsa az érdekegyeztetés. Mi ezt preferáljuk. Ugyanakkor megjegyzi: a koncepció jól megfogalmazza
a lényeget. A "nyitott jogalkotás" egy újabb gyöngyszeme a
magyar jogalkotásnak. Az intemeten közzétett jogszabályról
bárki véleményt mondhat, és. A munkáltatói és munkavállalói oldal viszont nem „bárki". Véleményünk szerint semmi
akadálya, hogy a „nyitott jogalkotás" mellett az érdekképviseletek megkapják a jogszabálytervezeteket. Az érdekképviseleti jogosultság nem akadálya az internetes véleménykérésnek. Szükséges a kormányzati válasz, mert úgy látjuk, sérül
a szociális partnerek érdeke. Itt többről van szó, mint a törvénytervezetek vitájáról, fejezte be hozzászólását.
A munkáltatók szóvivője, az ő oldalelnökük elmondta, hogy
a munkavállalói oldal szóvivője nagyon alaposan kielemezte
a helyzetet, tehát neki csak ki kell egészíteni azt. Javaslatukra,
10 konkrét kérdést tettek föl, érdemi választ nem kaptak, csak
szöveget a semmiről. Véleménye szerint ez a törvény adhatná
meg az érdekegyeztetés jogi hátterét, és nem érti, hogy a
kormány miért tőlünk fél, mikor számtalan ellenpélda van. A
nyitott jogalkotás: bárki mondhat bármit. Annyit is ér, mondta. Ugyanakkor az érdekegyeztetésben van kötelező válaszadás, és esetleg megegyezés. Szerinte sem jár semmiféle érdeksérelemmel, ha a törvényben a szociális partnerek nevesítve vannak. Viszont, ha ez nem történik meg, akkor a törvény
rossz, fejezte be ho774szólását. Majd még hozzátette: csak
akkor legyen második kör, ha a szövegszerű kérdésekben a
kormányoldal el tud mozdulni.
A kormányoldal szóvivője szerint az alkotmánybíróság az
alkotmány alapján dönt, abban pedig nincs olyan jogszabályi
pont, amit az oldalszóvivőnk kifogásolt. Az érdekegyeztetési
kötelezettséggel kapcsolatban pedig megjegyezte, hogy a fel-
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hozott példák külön jogszabályra vonatkoznak, és nem a jog- szerinte sem volt értelmetlen, de a másképp értelmezzük, mint
alkotási törvényre. Majd hosszasan beszélt arról, amit az e a kormány. Ami eddig megillette a szakszervezeteket a jogtémában tartott korábbi OÉT-en is elmondott, s ami miatt ezt alkotásban, az a jövőben nem fogja. Igaz a munkáltatókat
az egyeztetést kértük. Mondandója befejezése után a kormány- sem, de ez nem vigasz. Így a szakminisztert nem terheli semoldal elnöke még hozzátette: a vita közöttünk nem érdemi, miféle felelősség, pedig a jogszabályban elfér, hogy tőlünk
inkább kommunikációs jellegű. A szövegtervezet nem telje- kötelező véleményt kérni minden kérdésben, ami minket illet.
sen egyértelmű, s most azon vitatkozunk, hogy a szociális De hiba, hogy a legfontosabb jogszabályoknál ne legyen köpartnerek szándéka hogyan menjen át a kodifikációs rend- telező véleményt kérni és a kormányon sem segít. Sajnálta,
szerbe. A kormány szándéka tiszta. A jelenleg hatályos tör- hogy a kormányt nem tudtuk jobb belátásra bírni.
A munkáltatói oldal szóvivője megjegyezte, hogy minden
vénnyel az a baj, hogy nem tisztázza egyértelműen: milyen
ügyekben kitől kell véleményt kérni. A kormány így szaba- elhangzott, ami fontos. Oldaluk számára sem elfogadható a
don dönthet, hogy kit von be a vitába, s ez 1987-ben még törvény jelenlegi formája. Megismételte, hogy a kérdéseikre
elfogadható volt, de most már nem. Meg kell szüntetni a nem kaptak érdemi választ. Véleménye szerint politikai dönkormánynak ezt a mérlegelési lehetőségét. Ezért a törvényben tés született, ami degradálja oldaluk szervezeteit.
Ezután még egy körön keresztül megismétlődtek az előbb
a kormány ez irányú kötelezettségét kell megfogalmazni. A
már elhangzott álláspontok, egy jottányit sem közelítve egymegszerzett jogok csorbítása nem szándékuk.
Oldalszóvivők szerint ez történik, mikor szakmai kérdések máshoz, majd a levezető elnök lezárta a meddő vitát, és
keverednek a politikával. Jót akarunk nektek, de ti nem akar- ebédszünetet rendelt el.
játok megérteni" látszódik, de a valóság nem
HALLÓ, KI BESZÉL...?
ez, hanem arról van szó, hogy a törvényterA szünet után a pénzügyi változásokkal
vezet súlyosan sérti a szociális partnerek
folytattuk. A kormányoldal szóvivője, a
jogait. Az is elhangzott, hogy nevesítésre
Pénzügyminisztérium államtitkára elmondnem kerül sor. Ami azt jelenti, hogy az OÉT
ta,
hogy a partnerek előzetesen írásban
munkavállalói és munkáltatói oldala nem
megkaptak mindent, így nem kell hosszan
jelenik meg a szövegben. De mi követeljük
beszélnie. A változtatásokra az uniós csatennek a lehetőségét. E felvetés mellett
lakozás miatt van szükség, méghozzá olyan
hosszan sorolta érveit, majd azzal fejezte
uniós
jogszabályokról van szó, amelyek
be hozzászólását, hogy úgy látszik a két
újabban születtek, tehát előre nem lehetet
nagy parlamenti párt e kérdésben megegyefölkészülni rájuk. Az adóigazgatás rendje
zett egymással, amiből ő nem kér. Véleméösszefügg
a csatlakozással, mondta, majd
nye szerint a javaslat csak az alkotmánnyal
kiemelte
a
legvitatottabb pontot: a telefonés más törvényekkel ellentétes.
díj egy részének az SZJA-ba építését. SzeA munkáltatók szóvivője most is rörintük ugyanis a telefon juttatás és magánvidre fogta mondanivalóját, mert már
tényező. Elmondta azt is,
jövedelem-képző
látszik a megegyezés esélyének teljes
hogy
a
korábbi
egységes
értékek helyet a
hiánya. Amit erősít, hogy úgy tűnik a
vezetékes telefonnál kisebb, a mobilnál
kormányoldal sem teljesen homogén. Be kell építeni a
jogszabályba „... az OÉT munkáltatói és munkavállalói nagyobb összegben gondolkodnak. Ugyanakkor az ÁFA teljes összegben levonható lenne.
oldala ...." és ez mindent megold.
Oldalszóvivőnk a megelőző Gazdasági Bizottsági ülésre
A kormányoldal elnöke elmondta, hogy egy probléma
megoldásának több módja is van, s szerintük az övék a leg- hivatkozva a következő témát vetette fől:
1. Az év eleje óta háromszor 5000 Ft értékben adható
jobb.
jutalom megfogalmazása: maximum 5000 Ft-ig
kisértékű
A vita során oldalelnökünk még kijelentette: oldalunk tiltalegyen.
Azaz,
ha a jutalomtárgy ára ezt meghaladja, akkor
kozik a törvényjavaslat megoldása ellen itthon és külföldön
is adómentes legyen az alaprész.
is. Szerinte a felelősség a szakminiszteré és a kormányé.
2. Legyen a három rész adómentesen összevonható.
A munkáltatók szóvivője szerint ne keverjük a népi kez3. Lehessen utalványt is alkalmazni.
deményezést az OÉT-tel. Kezdeményezésükre nem kaptak
Az ÁFÁ-val kapcsolatban megjegyezte, hogy az arányosemmilyen választ. Véleménye szerint a törvény azt legitimálja, hogy jogszabályok sora fog születni egyeztetés sított ÁFA a szociális foglalkoztatottakat alkalmazók szánélkül. Ugyanakkor ragaszkodik hozzá, hogy a minket érintő mára többletterheket jelent, ami juttatásokat von el a munkérdésekhez továbbra is legyen lehetőségünk hozzászólni. kavállalóktól.
A munkáltatói oldal szóvivője szerint a javaslat kissé
A kormányoldal elnöke összefoglalta az elhangzottakat.
Kijelentette, hogy a kormány nem fél a véleményektől, sőt megtévesztő, mert nem csak jogharmonizációs elemei vanigényli azokat. Megerősítette, hogy nem akarják megspórol- nak. Pl. a telefon. Az Unióban nincs ilyen adó, jegyezte
ni a vitát, s megnyugodott, hogy oldalunk nem tudott egyet- meg. Így az előbb felsorolt kisebb konkrét javaslatok után e
len konkrét jogsérelmet sem megnevezni. A kormány állás- kérdéssel foglakozott. Szerinte a javaslat filozófiája teljesen
pontja szerint nem sérti egyik oldal jogát sem a törvényja- téves, mert a „kényelmi okok" a munka eredményes elvégvaslat. A kormány kész további garanciákat tartalmazó, más zését szolgálják. Egy modern, szociális típusú munkahelyen
jogszabályokról tárgyalni, és ehhez várják a szociális part- ezt nem lehet szétválasztani. Ezek után még hosszan és
nerek javaslatait. (Közben a kormányoldal szóvivő nélkül szellemesen sorolta az érveit, majd azzal fejezte be hozzámaradt, mert képviselőjének sürgősen az Alkotmányügyi Bi- szólását, hogy az adórendszernél az a fontos, hogy kiszámítzottságba kellett mennie, de az oldalelnök átvette a szere- ható legyen. Tehát az sem szerencsés, ha sűrűn változik, de
hogy év közben, az kifejezetten rossz.
pét.)
A kormányoldal szóvivője válaszában előbb a telefon
Oldalelnökünk még megjegyezte: jó hír, hogy a kormány
nem fél, mert félős kormánnyal nem lehet mit kezdeni. A vita magánhasználatára hozott példákat, kiemelve, hogy az
c>

8

SZÓSZÓLÓ

1=> SZJA-t a magánszemélyek oldaláról kell megközelíteni. A
javasolt általánynak az a lényege, hogy ne kelljen külön
nyilvántartást vezetni. Majd tételesen válaszolt a munkáltatói oldal minden felvetésére. Ezek után megjegyezte, hogy
a célszervezeteknél támogatási megoldásokban gondolkodik a kormány. A kisösszegű jutalmakat nem lehet összevonni — folytatta — mert más a funkciójuk, és határozottan
ellenezte az utalványt.
Oldalszóvivőnk az elmondottakra reagálva kifejtette, hogy
mi másképp ítéljük meg az utalványokat, mint a PM, majd
elállva korábbi javaslataitól, csak a „maximum 5000Ft-ig
adómentes" formula bevezetéséhez ragaszkodott.
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A munkáltató oldal szóvivője kifejtette, hogy nem a
poénkodás igényével fogalmazott szarkasztikusan, hanem
azért, mert az állam beszedi a pénzt, ők meg kifizetik.
Majd újabb érveket sorolt fel. Végül megjegyezte: a kérdéseit fönntartja, de tudja, hogy nehéz őket megválaszolni,
ezért nem is kér választ.
A kormányoldalról ekkor egy szakértő még konkrét adatokat is felsorolt bizonyítva igazukat. Majd a szóvivők
futottak még két kört egyre rövidebb megjegyzésekkel, de
eredmény és a megállapodás legkisebb jele nélkül, majd
ezt a vitát és ezzel a meglehetősen értelmetlen napot is
lezárta a levezető elnök.

NÉGY NAP A MIGRÁCIÓRÓL
Az ETUC szervezésében első sorban a közép-kelet-európai az EU-hoz csatlakozó országok szakszervezeteinek képviselő i számára négynapos tanácskozást tartottak Sopronban. A konferencián
részt vettek az osztrák, a szlovák, román, angol, máltai, finn szakszervezetek képviselő i Magyarországról az MSZOSZ, a Liga és az ÉSZT képviseltette magát.
Az esemény egyik napján a határmenti régiós — így a
Bürgerland és Nyugat-Magyarország közötti — együttműködéssel is foglalkoztak. Az ÖGB naponta szembesül azzal, hogy elsősorban a határmenti településeken
bizonyos munkakörökből kezdenek kiszorulni az osztrák munkavállalók. Az ok: a Lengyelországból, Magyarországról, Horvátországból érkező alkalmi munkavállalók lényegesen alacsonyabb bérért és rosszabb feltételek között is vállalják a munkavégzést.
A problémát orvosolandó olyan magyar nyelvű kiadványok fognak készülni, amelyek tájékoztatást adnak arról,
hogy az adott munka elvégzéséért milyen mértékű bér és juttatások járnak
az osztrák szabályok alapján, illetve
jogsegélyszolgálatot fognak működtetni a "rabszolgamunkán" foglalkoztatottak védelmére.
A TUDOSZ titkárának megjegyzései:
Meglepő, hogy
• Ausztriában a munkaügyi ellenőrzés milyen mértékben tehetetlen a feketemunkát foglalkoztatókkal szemben.
• A feketén dolgozók jelentős része
a vendéglátásban dolgozik, hihetetlenül, gyatra lehet Ausztriában az ottani ANTSZ (odalátogatók figyelmébe!)
• Az ÖGB nem lát más megoldást,
mint a feketemunkát végzőkkel elfogadtatni, hogy ugyanolyan feltételekkel vállalják a munkát, mint az osztrákok. (Ha ez sikerül, akkor már persze a szigorúbb osztrák
feltételekkel nincs értelme vendégmunkásokat foglalkoztatni.)
Úgy látszott, hogy egyik országnak sincsen komolyabb
ellenvetése azok ellen a migránsok ellen, akik olyan
munkát vállalnak el, ami
a) magas iskolázottságot követel vagy

b) amelyet a honi munkanélküli sem hajlandó elvállalni (pl. kommunális terület).
Az osztrákok másik problémája a közúti fuvarozás, mert
az utóbbi időben szörnyű baleseteket okoztak Ausztriában
a fáradt, keveset pihenő, rossz állapotú kocsikkal közlekedő kamionosok.
Általánosságban meg lehetett állapítani, hogy a migráció
a célországnak hasznot hoz, mert
• oktatási kiadások nélkül képzett munkaerőhöz jut,
• a migránsok rendszerint alacsonyabb bérért dolgoznak,
• a hiányszakmákra azonnal tudnak képzetteket találni,
• az idénymunkára is van olcsó munkaerő.
Az anyaországnak rendszerint veszteséggel jár a migráció, mert elsősorban a mobilis, képzett munkaerő távozik, haszonnal akkor jár, ha a migráció
csökkenti a munkanélküliséget.
Érdekességek:
Az angol kolléga nagyon keményen
bírálta saját kormányát, amiért korlátozni kívánja a szociális ellátást az
újonnan érkezőkkel szemben.
A magyarok elmondták, hogy nálunk
a migránsokat nem lehet olyan határozottan elutasítani, mert gyakran határon
túli magyarokról van szó. (Ezt a határdolgot sem az angol, sem a máltai kollégák nem értették, bár nagy érdeklődéssel hallgatták a határon át történő kószálásokat.)
Finnországban az Észtországból jövő oroszok bármilyen munkát elvállalnak, zömében az építkezéseken és
a mezőgazdaságban dolgoznak.
A máltai kolléga arról beszélt, hogy a leszármazottakat
is belevéve ötször annyi máltai él Ausztráliában, mint az
anyaországban, és „ha ők hazajönnének, elsüllyedne a
szigetünk".
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HOGY IS VAN EZ?
A jogi tanácstalanságok
rovata
Az Önök kérdéseire dr. Komjáthy Miklós,
a TUDOSZ jogtanácsosa válaszol
Mi a folyamata az előrehozott öregségi nyugdíjba
küldésnek, kell-e ezt indokolni, illetve milyen indoklással lehet a közalkalmazottat előrehozott öregségi nyugdíjba küldeni?
Előrehozott (vagy csökkentett előrehozott) nyugdíjba nem
lehet " küldeni ", azt a dolgozó saját maga kérheti, ha a
feltételeknek megfelel. Annak, aki nyugdíjasnak minősül,
/pl. 62. életévét betöltötte, és a szükséges szolgálati idővel
rendelkezik, a közalkalmazotti jogviszonyát indokolási
kötelezettség és végkielégítés nélkül lehet megszüntetni
felmentéssel. A felmentési idő azonban ilyenkor is jár,
és legalább a felmentési idő felére köteles a munkáltató a
munkavégzés alól a munkavállalóját felmenteni.
Milyen módon, indoklással, végkielégítéssel/felmentéssel, stb. küldhető el az a közalkalmazott, aki négy éven
belül öregségi nyugdíjra jogosult?
Aki előrehozott (csökkentett előrehozott) nyugdíjra
jogosult, azt ezen a címen elküldeni nem lehet. Aki
viszont saját elhatározásából veszi igénybe, az nyugdíjasnak minősül, és így -mint minden nyugdíjasnak- erre
hivatkozással felmentéssel megszüntethetik a jogviszonyát külön indokolás és végkielégítés nélkül. A felmentési idő azonban megilleti.
A nyugdíjazást nem a munkáltatótól, hanem a TB-től
kell kérni, pontosabban a nyugdíj megállapítását és fo-

lyósítását, a feltételek fennállása esetén. Ilyenkor a munkáltató dönthet arról, hogy a már nyugdíjas dolgozóját
változatlanul, nyugdíja folyósítása mellett, tovább foglalkoztatja, vagy a jogviszonyát felmentéssel megszünteti.
Egy 110 fős intézetben a 16-18 fős létszámcsökkentést
kell-e a Közalkalmazotti Tanáccsal vagy a szakszervezettel egyeztetni?
Igen, a KT-nek véleményezési joga van. Ha a munkáltató azt a döntése előtt nem kéri ki, intézkedése érvénytelen lesz, amit bíróság előtt lehet érvényesíteni. /
Kjt. 16.§ (2) c. pont/

Ingyenes adótanácsadást
és jogsegélyszolgálatot tart
a TUDOSZ-irodában minden szerdán
16 és 19 óra között
dr. Komjáthy Miklós
(XIII., Victor Hugo u. 18-22., fsz. 17.)
Félfogadás előzetes telefonos
bejelentkezés alapján: 279-6071

NEM LESZ LÉTSZÁMCSÖKKENTÉS
Az Akadémiai Érdekegyeztető Tanács 2004. február
12-i ülésén Kroó Norbert, az MTA főtitkára az intézmény idei költségvetésének hátteréről is szólt. Tájékoztatójában elmondta, hogy a 2004. évi tárgyalások
jól kezdődtek: az ezévi kiadási előirányzat a tavalyihoz képest magasabb lett volna négy milliárd forinttal.
A benyújtott törvényjavaslatból azonban a PM törölte
a hat százalékos mértékű bérfejlesztést. A Költségvetési Bizottság által benyújtott módosító indítvány alapján a végszavazáskor 738,3 millió forinttal csökkentették az Akadémia támogatását. A csökkentés jogcímei:
„a parlamenti pártok által társadalmilag fontosnak ítélt
célok támogatása", és a 2004. decemberében kifizetni
tervezett 13. havi illetmény összege. Majd a kormány
az Akadémia támogatását a költségvetési törvény elfo-

gadása után — az egyes pénzügyi folyamatok konszolidációjával összefüggésben — további 542,1 millió
forinttal csökkentette. Ezt követően a Pénzügyminisztérium újabb csökkentésről 2944,2 millió Ft elvonásáról adott tájékoztatást. Ebben a mintegy 29 százalékos
mértékű elvonásban az OTKA és a fiatal kutatók foglalkoztatására szánt támogatás előirányzatának csökkentése is benne van. További hátrányt jelentene az az
elképzelés, amely szerint nem egyszeri, hanem bázis
elvonásról lenne szó.
A főtitkár úr kijelentette: béremelés az idén központi
forrás hiányában nem lesz. Az illetmények emelése csak
létszámcsökkentéssel volna lehetséges. Figyelemmel azonban arra, hogy az EU-átlaghoz képes mintegy fele a hazai kutatók létszámaránya, ez rendkívül hátrányos lenne.
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SZAKSZERVEZETI AKCIÓNAP
Az Európai Szakszervezeti Szövetség Európa fővárosaiban Európai Szakszervezeti Akciónapot szervezett
április 2-án. Ezen a napon több európai fővárosban a
szervezett dolgozók, és az őket támogatók felvonulásokon, nagygyűléseken álltak ki az évek alatt megszerzett
szociális eredmények, nyugdijrendszerek megtartása
mellett.
Budapesten az Európai Szakszervezeti Akciónap keretében közös nagygyűlést tartott a hat konföderáció a Parlament Felsőházi termében. Ennek keretében a konföde-

rációvezetők mellett beszédet mondott Burány Sándor foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter és
Jürgen Köppen nagykövet (Európai Bizottság Magyarországi Delegációja) is.
Az Európai Szakszervezeti Akciónap előestéjén Dr.
Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke fogadta a hat szakszervezeti konföderáció elnökét. A megbeszélésen tárgyaltak egyebek között az új Alkotmány előkészítéséről, az ÁHT reform végrehajtásáról, az állam szociális
felelősségének határáról..

Az ÉSZT elnöke, dr. Vígh László
hozzászólása:
Tisztelt Nagygyűlés! Kedves kolleganők, kollegák! Hölgyeim és Uraim!
Itt állunk a kapuban és visszavonhatatlanul visszatérünk az európai nagycsaládba, az Európai Unióba, még
hozzá reményeink szerint a Szociális EU-ba, ami az
Európai Szociális charta minden pontjának teljesülését
is jelenti.
Mielőtt átlépjük a küszöböt, felvetődik a kérdés, elég-e
hogy csak örüljünk vagy álljunk meg egy gondolat erejéig
és tekintsük át az Unió 2007 után is érvényes három fő célkitűzését: a fenntartható
fejlődést,
az állampolgárok jogainak és biztonságának (beleértve a munkahelyteremtést is)
szavatolását és az EU világpolitikai súlyának növelését. Továbbá tartalmat is kell
adni az európai állampolgárságnak: a külső határnak és a bevándorlásnak, az igazságszolgáltatásnak és a jogbiztonságnak,
az egyetemes szolgáltatáshoz való hozzáférés biztosításának, az európai kultúra és ezzel egy időben a sokszínűség (így a nemzeti kultúra) erősítésének.
Mindezeket úgy kell együttesen elérni, hogy fokozódjék a versenyképesség és javuljon a foglalkoztatottság.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A fent vázoltakat - és az Unió nem végleges alkotmányában foglaltakat - csak hosszú távon és sok más feltétellel együtt a teljesítőképesség fokozásával lehet
megvalósítani.
Mit jelent ez? A válasz nem egyszerű — épp ezért én
mindenre nem is vállalkozom - arra azonban igen, hogy
egy fontos alappillérre felhívjam a figyelmet: ez pedig
a tudás alapú társadalom megteremtése, és az egész életen át tartó tanulás fontossága. Ezek mindannyiunkra
vonatkoznak és ebben — az egyénen kívül — a mindenkori hatalomnak van meghatározó szerepe feltételek
megteremtése oldaláról.
Miért fontos a tanulás? A tudás megszerzése, majd a
tudomány magas szintű művelése? Nos többek között

azért, mert mi magyarok minden jogosítványunkkal
együtt is csak egy csepp leszünk az Unió nagy tengerében. Egy dologgal tudunk meghatározóvá válni, és pedig az átlagon felüli tudással és szorgalommal. Ez vonatkozik minden potenciális munkavállalóra a szakmunkástól az egyetemi tanárig úgy itthon mint más EU-s
országban, de nyugodtan hozzá tehetjük, hogy bárhol a
világon. Ma már a tárgyiasult termékeknél főként a csúcstechnológia tekintetében a szellemi hozzáadott érték eléri a
80-90%-ot is.
Tisztelt Barátaim!
Hogy ennek az elvárásnak -ha úgy tetszik célkitűzésnek- meg tudjunk felelni,
annak kemény feltételei vannak, az alapfokú képzéstől - szak és felsőfokú képzésig - az innováció és az infrastrukturális fejlesztéssel
együtt.
Nekünk szakszervezeteknek kötelességünk, hogy kérjük, elvárjuk, sőt követeljük ezen feltételek megteremtését, a mindenkori hatalomtól, mert azt gondolom, nem
képezheti vita tárgyát, hogy az oktatás különböző szintjein, a tudás megszerzése körülményeinek biztosítása
állami feladat.
Ezzel szemben mit látunk?! Számtalan kísérlet volt és
van, hogy más a valóságban nem létező finanszírozókkal akarják ezt a problémát megoldani.
Az egészségmegőrzés első rendű feladata mellett, a
piacképes munkaerő megteremtése, majd kiszámítható
és folyamatos foglalkoztatása nélkül nem lehetünk egyenlő partnerek az EU-ban.
Kedves Kolleganők, Kollegák!
Tudom, hogy újra elosztani csak azt lehet, amit megtermeltünk. De nem lehet egyetérteni az olyan sporolással,
aminek következménye, hogy megdöglik az aranytojást
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tojó tyúk. Ugyanakkor elismerést érdemel — ha életképes
lesz — az úgynevezett tv tudáscsatorna létrehozása. Azonban talán, legalább ilyen fontos az oktatási, kutatási intézmények működési feltételeinek megteremtése, az itt
dolgozók hatékony munkavégzésének biztosítása, az állandó bizonytalanság érzet (ami nem azonos a versenyhelyzettel) száműzése.
Összegezve: úgy szeretnénk európai állampolgárok
lenni, hogy az EU-s alkotmány biztosítsa a nemzetek
egyenjogúsága mellett, a szociális vívmányok megőrzését, az életminőség javítását. A kormányok érezzék
kötelességüknek a bérek felzárkóztatását és a foglalkoztatás biztonságát. Mindenkinek lehetőséget biztosítsanak az egészsége megőrzéséhez, tudása, szakkép-

zettsége gyarapításához, az oktatás szak és felsőoktatás valamint a kutatás kiemelt támogatásával. Ismerjék
el a tudást úgy erkölcsileg, mint anyagilag. Végül, de
nem utolsó sorban a munkában eltöltött évek után tegyék lehetővé a tisztességes és élhető, az aktív hasznos
időskort biztosító nyugdíjba vonulást, a biztonságos
életminőség megőrzését, a nyugdíjak folyamatos karbantartásával.
Követeljük a szociális Európát, amiben minden korosztály és minden munkavállaló dolgozhat, szabadon
vállalhat munkát végzettségének és képzettségének
megfelelően az Unió egész területén, olyan bérekért,
amiből biztonságos életfeltételeket tud teremteni magának és családjának.

Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa
2004. március 8-i ülésének
(AKT 2/2004.)
állásfoglalásai
Napirend:
Tájékoztató a 2004. évi költségvetés helyzetéről
1.
(ennek részeként az legutóbbi ülésről áthúzódó ügyek
megbeszélése).
A testület 2003. évi tevékenységéről szóló be2.
számoló megvitatása.
A kutatóintézeti igazgatói állások betöltésére
3.
alakult ajánló bizottság működési alapelvei.
Tájékoztató a KK SzMSz változtatásokról.
4.
Egyebek.
5.

AKT 1/2/2004. ( Ill. 8.) állásfoglalás:
Az AKT elnöke tájékoztatta a testületet arról, hogyan
alakult az MTA 2004. évi költségvetése az elvonások
után.
Az AKT tudomásul vette, hogy az elvonások következtében a függőben maradt beruházási felújítása kérdések
lekerültek a napirendről. Aggodalmának adott hangot
az alapkutatások támogatásában és a fiatal kutatók alkalmazásában a megszorítások jövőt károsító hatása
miatt. Megértve a helyzetet a testület egyhangúlag elfogadta, hogy a gép-műszer beruházási keret 26 MFt-os
csökkentése ugyanolyan arányban történjen, mint a keret tudományterületi felosztása.

AKT 2/2/2004. ( III. 8.) állásfoglalás:
Az AKT megvitatta a testület 2003. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Az AKT a kiegészítésekkel és pontosításokkal együtt
elfogadta a 2003. évi tevékenységről szóló beszámolót.

AKT 3/2/2004. ( III. 8.) állásfoglalás:
Az AKT megtárgyalta az MTA kutatóintézeti megüresedő igazgatói posztok betöltését szélesebb tájékozódással segíteni hivatott ajánló bizottságok search
comitee) működési alapelveit. A 9. ponthoz érkezett
módosítási javaslat ismertetése után a vita gyakorlatilag egyetlen kérdéssel foglalkozott: több pályázó esetében az intézeti kutatói fórumok elé az ajánló bizottság által kiválasztott egy vagy több pályázat kerüljön
véleményezésre. Az előterjesztés többi pontjával egyetértettek a hozzászólók.
Az AKT az új igazgatói pályázatokkal kapcsolatos
munkák megkezdése érdekében elfogadta az ajánló bizottságok működési alapelveit a 9. pont kivételével. 11
igen, 5 nem és 2 tartózkodás mellett úgy foglalt állást,
hogy a vitás kérdés a következő ülésen kerüljön részletes megtárgyalásra.

AKT 4/2/2004. ( III. 8.) állásfoglalás:
Tájékoztatás hangzott el a Kémiai Kutatóközpont szervezeti és működési szabályzatának módosítási javaslatairól. Az AKT előző ülésén már tárgyalt a kérdésről, az
elhangzott észrevételek és az egyeztető bizottság kiegészítései alapján megtörténtek a javítások és a módosításokkal az SzMSz véglegesíthető. Az IKI hatáskörébe
tartozó kft.-k helyzetét külön főtitkári döntés fogja szabályozni.
Az AKT a kiegészítésekkel együtt elfogadta a Kémiai Kutatóközpont szervezeti és működési szabályzatát.
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Szakszervezeti újságírókat tüntettek ki
A Sajtónap alakalmából szakszervezeti újságírókat részesített Miniszteri Dicséret kitüntetésben Burány Sándor foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter. Dura László, lapunk felelős szerkesztője és Kárpáti Sándor, szabadfoglalkozású újságíró a munkavállalók szakszerű,
lelkiismeretes tájékoztatásért és a munkaügyi kapcsolatok nyilvánosságának bővítéséért végzett színvonalas munkájáért vehette át az elismerést a minisztérium ünnepi rendezvényén.
Dura László érdekvédő-szerkesztő pályafutása
amint az a legkorábbi, hűséges olvasóink előtt ismeretes — 1988. június 27-én
kezdődött, amikor őt, a SZEKI
tudományos fő munkatársát
megválasztották az éppen létrejövő Tudományos Dolgozók
Szakszervezete titkárává. Nem
sokkal később, Pomogáts Bélával közösen — a TUDOSZ
elnöksége támogatásával —,
megalapította a Szószólót. A
Szószóló sikerén felbuzdulva,
1990-ben a Közszolgálati
Szakszervezetek Szövetsége
felkérésére, megalapította a
Közhírnök című újságot. 1992-től kezdve előbb magánvállalkozóként, később a Dura Stúdió keretei között elsősorban a közszféra munkavállalóit képviselő
szakszervezetek megbízásából — például a Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (HODOSZ), a Belügyi
és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete (BRDSZ),
az Adó-, és Pénzügyi Dolgozók Országos Szakszervezeti Tanácsa (ADOSZT), a Magyar Köztisztviselők
és Közalkalmazottak Szakszervezete (MKKSZ), stb.
— szakszervezeti újságokat szerkesztett, valamint jelenleg is honlapjaik tartalomszolgáltatója.
Lapunk felelős szerkesztőjének „duralacinak" (aki tizenhatodik éve jegyzi a Szószólót!), a napi szakszerve-

zet-politikától semleges, széles spektrumú szakmai elfogadottságát az alábbiakkal lehet illusztrálni:
— szakszervezetek közötti,
úgynevezett „társadalombiztosítási választások" idején például egyidejűleg, (egymás tudtával, beleegyezésével) szerkeszti (az ellenérdekű feleknek!) az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülésnek, a Szakszervezetek Együttmű ködési
Fórumának, valamint az
MSZOSZ egyik tagszervezetének választási újságjait;
— a Dura Stúdió gondozza, a
Magyar Szakszervezetek Európai
Integrációs Bizottsága (MSZEIB), a hat magyar szakszervezeti konföderáció Egyesített Szakszervezeti Informatikai
Rendszerét (Konfoderaciok.hu, Szakszervezetek.hu); az
Országos Foglalkoztatást Elősegítő Közhasznú Társaság
(OFA Kht.); Magyar Szakszervezetek Országos Tanácsa
(MSZOSZ); webportáljait.
Április hetedikén a TUDOSZ Titkárok Tanácsa ülésén
valaki egy aláírásgyűjtő levelet köröztetett, amit a jelenlévők kézjegyükkel szignáltak: Kedves Laci! Szeretettel
gratulálunk a Miniszteri Dicsérethez, jó egészséget és
nagyon sok örömet kívánunk a továbbiakra is. Büszkék vagyunk, hogy „közünk volt/van" a kitüntetetthez!
ck

FELHÍVÁS A SZABAD MUNKAVÁLLALÁSÉRT
A hat országos szakszervezeti konföderáció — az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége, az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, a Liga Szakszervezetek, a Magyar
Szakszervezetek Országos Szövetsége, a Munkástanácsok
Országos Szövetsége és a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma— közös nyilatkozatban hívták fel az Európai
Szakszervezeti Szövetséget arra, hogy járjon el az Európai Bizottságnál a magyar munkaerő szabad mozgásának biztosításáért, a korlátozás teljes megszüntetéséért.

Az áprilisi nyilatkozat aláírói leszögezték, a magyar
kormány köteles tovább erősíteni a nemzeti érdekegyeztetést, a korrekt társadalmi párbeszédet. Köteles mindent megtenni az emberek boldogulásáért, különös tekintettel a foglalkoztatásra, a munkavállalói jogokra, a
munkaerő szabad áramlására, a bérek és a nyugdíjak
felzárkóztatására, a magas szintű közszolgálat és közérdekű szolgáltatás biztosítására.
Budapest 2004. április 2.
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Üdülési támogatások
Adó- és járulékmentesen adhat a munkaadó üdülési ja részére e szolgáltatást; a magánszemélynek (és a
támogatást a dolgozójának, és dolgozója közeli hozzá- közeli hozzátartozójának) az e rendelkezésben foglalt
tartozójának, fejenként 53 ezer forintig, saját üdülőben értékhatárt meghaladóan juttatott bevételre a természetbeni juttatásokra vonatkozó rendelkezéseket kell
való pihenésre.
alkalmazni; a kifizető az üdülési szolgáltatás adómenRészlet a személyi jövedelemadó törvényből:
tes és adóköteles részéről magánszemélyenkénti bon„8. A természetbeni juttatások közül adómentes:
8.33. a munkavállaló (és a vele együtt üdülő közeli tásban (a magánszemély nevének és adóazonosító jehozzátartozó) részére a munkáltató (ideértve a mun- lének, ennek hiányában természetes azonosító adatakáltató cégben közvetlenül vagy közvetve többségi irá- inak feltüntetésével) nyilvántartást vezet; nem minőnyítást biztosító befolyással rendelkező tagot, költ- sül adómentesnek e természetbeni juttatás, ha a munségvetési szerv esetében a felügyeleti szervet és a Mi- káltató az adóévben üdülési csekk formájában is jutniszterelnöki Hivatal Központi üdülési és Oktatási Fő- tat adómentes természetbeni juttatást a magánszemély
igazgatóságát is) vagy szaksze-rvezet által a tulajdo- részére."
A Polgári Törvénykönyv szerint közeli hozzátartozónában, kezelésében lévő belföldi üdülőben biztosított
üdülési szolgáltatás révén juttatott bevételből évente nak minősülnek az egyenes ági rokonok, vagyis a vér
legfeljebb az adóév első napján érvényes minimálbér szerintifelmenők, a szülők, nagyszülők, dédszülők stb.
összegét meg nem haladó rész; e rendelkezés alkal- és a lemenők: a gyermek, dédunoka stb. Közeli hozzámazásában a munkavállalóval esik egy tekintet alá a tartozó továbbá az örökbe fogadott, nevelt és mostohanyugdíjban részesülő magánszemély is, ha volt mun- gyermek, az örökbefogadó, nevelő és mostohaszülők, a
káltatója (annak jogutódja) vagy szakszervezet nyújt- házastárs és a testvér is.

Megtalálták Darwin hajóját
Brit tengeri régészek egy csoportja
skóciai St. Andrews egyetemen dolbejelentette, hogy közel jár a hajózás
gozó Prescott azonban meg van győtörténete egyik legfurcsább rejtélyéződve arról, hogy ezúttal csakugyan
nek megoldásához: vélhetőleg megtasikerült a rejtélyes hajó nyomára buklálták azt a hajót, melyen Charles
kanniuk: "Rengeteget nyomoztunk a
Darwin evolúciós elméletéhez vezető
hajó után, és gondosan követtük a
kutatásait végezte. őfelsége Vizsla
nyomát egészen idáig, eddig az egynevű hajója (HMS Beagle) valószínűkori kereskedelmi kikötőig" — mondleg több mint száz éve az essexi mota a régész a CNN-nek.
csárban rejtőzik.
Darwin 1831-től öt éven át utazott
"Nincs még egy tengeri jármű, mely
és kutatott a Beagle fedélzetén. Ebilyen fontos szerepet töltene be a tuben az időben illesztette össze kutadománytörténetben" — nyilatkozta
tásainak eredményeit, melyeket két
Robert Prescott, a Beagle Kutatási
évtizeddel később A fajok eredete
Csoport vezetője. Ám még semmi sem
című, később tudományos mérföldbiztos: egyelőre csak egy négy méter
kőnek bizonyult munkájában foglalt
mélyen fekvő hajótest látszik a radarössze. A könyv alaptétele — mely
képen. További kutatások dönthetik
szerint az élőlények fejlődését a körcsak el, hogy a roncs valóban Darwin
nyezetükhöz való alkalmazkodás haCharles Darwin
hajója volt-e valaha.
tározza meg — jókora, olykor még
Ahhoz képest, hogy milyen nevezema is fel-fellángoló indulatokat váltott ki a vallásotes hajóról van szó, a több mint száz éve eltűnt Beagle sak köreiben.
után nyomozóknak módfelett nehéz dolguk volt. A
www.mult-kor.hu
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Ádám Veronika
Mindennapi kenyerünk,
mindennapi kalóriánk
Az előadás a szénhidrátok és a
zsírok anyagcseréjére koncentrálva
EGYETEME bemutatja, hogy az elfogyasztott tápanyagok hogyan hasznosulnak a szervezetben, a feleslegből hogyan lesz zsírraktár, illetve hogy
a hiányos táplálékbevitel hogyan mobilizálja a raktározott
táplálékokat. A biokémia, azaz a molekuláris mechanizmusok szintjén demonstrálja, hogy miként alakul ki az
elhízás, és ez milyen módon vezethet az egyik leggyakoribb népbetegség, a diabétesz egyik formájának kialakulásához. Megtudhatjuk, hogy milyen mechanizmusok alapján szolgálja a mértéktartó táplálkozás és a rendszeres fizikai igénybevétel az egészséges anyagcsere fenntartását.
Az előadás helye és időpontja: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyeteme informatikai épülete, Bp.
Xl., Magyar tudósok körútja 2/B (Kozma László terem),
2004. április 26., 19:30
MINDENTUDÁS

Iván László
Öregedés:
Örök Ifjúság?
rBkAz emberiség ősidőktől keresi az
Életelixírt, mely ha lehet, "örökké",
MINDENTUDÁS de legalább hosszú életen át biztosítEGYETEME ja a fiatalságot. Szeretne "szépen
megöregedni", ha már a halált el nem kerülheti. Szeretne
élete utolsó pillanatáig önállóan, tevékenyen és boldogan
élni, az öregedés fogyatkozásai, problémái és nyomorúsága nélkül. A 21. század emberének három robbanásszerű
változással is szembe kell néznie: a népességrobbanással,
a hosszabb élet következményeivel és az információrobbanással. Ezek a folyamatok megváltoztatják az emberi öregedést is, és azzal kecsegtetnek, hogy ha az "örök ifjúság"
iránti vágyunk nem is teljesül, de legalább reményünk lehet a "fenntartható egészségben" eltöltött, hosszabb és boldogabb életre.
Az előadás helye és időpontja: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyeteme informatikai épülete, Bp.
XI., Magyar tudósok körútja 2/B (Kozma László terem),
2004. május 3., 19:30

Horváth Iván
Balassi Bálint és a számítógépes irodalomkutatás
A reneszánszkutatás felfogható
úgy, mint az előző információrobbaMINDENTUDÁS nás kutatása. A nyomda forradalmáé.
EGYETEME Ekkoriban találták fel azt, amit ma
könyvnek nevezünk. Az előadás első része egy reneszánsz
könyvvel foglalkozik. Közösen megfejtjük Balassi "maga
kezével írt könyvének" szerkezetét. Csakugyan füstbe ment
a 3x33 versből összeállítandó gyűjtemény terve? Vagy esetleg elkészült és fennmaradt a kötet? A második rész tárgya
egy új könyv: a költő műveinek internetes szövegkritikai
kiadása, mely 1998-ban a maga nemében valószínűleg az
első volt a világon. Szemügyre vesszük ennek a hálózati

2004. ÁPRILIS - MÁJUS

könyvnek egyik újítását: a programozott, véletlenszerű
olvasás elvét. Az előadás tanulsága az, hogy a mi korunknak is fel kell találnia azt, amit a jövőben könyvnek fognak
nevezni.
Az előadás helye és időpontja: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyeteme informatikai épülete, Bp.
XI., Magyar tudósok körútja 2/B (Kozma László terem),
2004. május 10., 19:30

Besznyák István
Az emlődaganatok diagnózisa és kezelése
Az emlőelváltozások több mint
nyolcvan százaléka nem rosszinduMINDENTUDÁS
latú, mégis az emlőrák a nőknél legEGYETEME gyakrabban előforduló malignus daganat. Az emlőráknál - csakúgy,
mint a legtöbb tumornál - igaz a megállapítás: a kezelés
általában annál hatékonyabb, minél korábbi stádiumban
ismerik fel. Az eredményeket befolyásoló ismert tényezők közé tartozik a daganat szövettani típusa, a korai
kórismézés és a kezelés módszerei. Ez utóbbiak közé a
sebészi beavatkozást, a sugárterápiát és a gyógyszeres
kezelés különféle típusait soroljuk. Az előadás fontos információkat nyújt az emlőrák elleni küzdelemhez: ismerteti a betegség fontosabb kockázati tényezőit, a korai felismerés módszereit és a szűrővizsgálatok fontosságát. Áttekintést ad a különféle kezelési eljárásokról, különös tekintettel a műtéti megoldások jelenlegi helyzetére, az
emlőmegtartás lehetőségeire és a plasztikai korrekciókra.
Az előadás helye és időpontja: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyeteme informatikai, épülete, Bp.
XI., Magyar tudósok körútja 2/B (Kozma László terem),
2004. május 17., 19:30

Kondor Imre
Bank és kockázat
Az 1970-es elejétől kezdve a pénzügyi piacokon erősen megnőttek az
MINDENTUDÁS ingadozások. A megnövekedett kocEGYETEME kázatok kezelése a bankokban a korábbinál lényegesen magasabb szintű
matematikai technikákat követel, ami matematikusok, informatikusok, sőt fizikusok tömeges alkalmazásához vezetett a
világ vezető pénzintézeteiben. Az utóbbi években ez a folyamat Magyarországon is megindult, az előadó ("civilben"
az ELTE fizikus egyetemi tanára) is ennek révén került kapcsolatba a pénzügyi kockázat elméletével és gyakorlati kezelésével. Az előadás vázlatosan áttekinti a pénzügyi kockázatok néhány fő típusát, a kockázati mértékeket és kockázatkezelési technikákat. Kitér a pénzintézetekre vonatkozó nemzetközi szabályozásra, a jelenlegi és a tervezett tőkeegyezményre, ezek létező és várható hatásaira. Az előadást a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitására és a benne rejlő rendszerkockázatra vonatkozó néhány megjegyzés zárja.
Az előadás helye és időpontja: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyeteme informatikai épülete, Bp.
XI., Magyar tudósok körútja 2/B (Kozma László terem),
2004. május 24., 19:30
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A TUDOSZ elnökségének észrevételei a Magyar Universitas
Programról és az új felsőoktatási törvény koncepciójáról
(részletek)
Szakszervezetünk szakértői áttekintették a nevezett kormány-előterjesztés tervezetet, az észrevételeik alapján kialakult TUDOSZ véleményt az alábbiakban ismertetjük.
Mint már korábban is megfogalmaztuk, egyetértünk a
magyar felsőoktatás megújításának szándékával, és elfogadjuk azt az összehangolt uniós fellépést, hogy ezt — az
EU más tagállamaihoz hasonlóan — a Bolognai dekrétum
szellemében, az európai felsőoktatási térhez csatlakozva
tegyük. Meggyőződésünk, hogy ez nem jelentheti a külországok rendszerének szolgai átvételét, hanem a rendszer magyarországi viszonyokhoz történő adaptálását.
Szakszervezetünk alapvetően fontosnak tartja
—a képzés minőségének megőrzését, sőt javítását;
—a felsőoktatási intézmények zavartalan működtetés
feltételeinek biztosítását; •
—a diplomák kölcsönös elismerhetőségét,
—az oktatók, kutatók és hallgatók szabad mozgását
Európa felsőoktatási intézményeiben;
—a hallgatói esélyteremtés feltételeinek további javítását.
Ugyanakkor — más szakszervezetekhez hasonlóan —
ragaszkodunk ahhoz, hogy a készülő — a Bolognai dekrétum megvalósítását szabályozó — kormányrendeletet még
tervezeti formában megismerhessük, és ahhoz is, hogy a
lineáris képzésre történő átállás miatt bekövetkező struktúraváltozások ne vezessenek elbocsátásokhoz.
Általánosságban meg kell még jegyeznünk, hogy
Magyarországon a felsőoktatásra a GDP-ből fordított
hányad azonos az EU átlaggal (csak sajnos a GDP nálunk kisebb), ezért szkeptikusak vagyunk azt illetően,
hogy ez a hányad jelentősen növelhető.
Alapvetően fontosnak tartjuk a magántőke mind nagyobb mértékű bevonását a kutatások támogatására, de

ennek csak egyik, és nem egyetlen útja lehet a vállalati
kutatóhelyek, laboratóriumok létrehozása a felsőoktatási
intézmények területén. Emellett fontosnak tartjuk az
egyetemi kutatások mind jobb és magasabb színvonalú
támogatását, finanszírozását, és az ún. támogatott kutatóhelyek rendszerbe illő stabilizálását.
Egyetértünk azzal, hogy a bolognai dekrétumban megfogalmazott szakmai feladatok megoldását külön kormányrendeletben célszerű megvalósítani, mert a Felsőoktatási
Törvény 2003. évi módosítása — véleményünk szerint —
megteremtette a lehetőséget ennek megvalósítására.
Ugyanakkor gondot jelent, hogy a megfogalmazott átalakítási elképzések nélkülöznek minden elemZő hatásvizsgálatot.(...)
(...)A TUDOSZ továbbra is kiáll olyan oktatói-kutatói (és az őket segítő munkatársak) jogállása mellett,
amely biztos egzisztenciát, tervezhető életstratégiát
biztosít. Olyan bérrendszert tudunk támogatni, amely a
béreket világos követelményrendszer alapján határozza
meg, és minimalizálja a szubjektív döntéseket. A koncepciónak tartalmaznia kellene az EU bérátlagaihoz való
közelítés stratégiáját is.
Amennyiben a felsőoktatásban a kutatói státuszok a
tervezetnek megfelelően drasztikusan csökkennek, elvárjuk, hogy az állam biztosítsa, hogy ezek a státuszok a
kutatók érdeksérelme nélkül kerüljenek át kutatóintézetekhez, a kutatási feltételek (pl. a kutatók OTKA, vagy
egyéb pályázatából vásárolt műszerekkel együtt), új
kutatóhelyek kialakításával. A kutatói munkahelyek, a
kutatói létszám csökkentését elfogadhatatlannak tartjuk.
(bővebben a www.tudosz.hu internetcímen
olvashatnak)

Lorenzo de Medici
A Lorenzo és Giuliano de Medici ellen tervezett merénylet a Pazzi-összeesküvés néven vonult be a történelembe.
A Medici-fivéreket Firenze katedrálisában, a
nagymisén akarták meggyilkolni 1478 áprilisában. Az összeesküvés vezetője, Francesco de
Pazzi a Medici család riválisa volt a firenzei
hatalmi harcokban. Ám egy meglepő felfedezésnek köszönhetően napvilágra került az ármánykodás szürke eminenciása — kinek arcmását milliónyi képeslapon küldték már haza
a vakációjukat Toszkánában töltő, mit sem
sejtő turisták.
Urbino hercege, Federico da Montefeltro — a
merénylet kiötlője — sikeres condottieri, azaz
zsoldosvezér volt, ki összeharácsolt vagyona tetemes részét felettébb magas színvonalú és kulturált udvartartására
költötte. A művészettörténetben is jártasak manapság talán
leginkább arról a képmásról ismerhetik a herceget, melyet
Piero della Francesca festett róla. A művész azért ábrázolta

profilból Montefeltrót, hogy elrejtse: előkelő modelljének fél
szeme volt. Azt az
egyet viszont elmélázónak s egyben kifürkészhetetlennek festette, a herceg összeszorított szája pedig egyszerre tanúskodik erős
akaratról és elmélkedésre hajlamos természetről. A szembetűnően hibás orrnyerget viszont nem holmi idealizált "római sasorrnak" szánta a művész — Montefeltro arca
bizony egy súlyos kardcsapás
nyomát viselte magán.
www.mult-kor.hu
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Tűz a martonvásári
Mezőgazdasági Kutatóintézetben
Tüz pusztított április 3-án hajnalban Martonvásáron, a Mezőgazdasági Kutatóintézet területén. Hajnali öt óra előtt a Fejér megyei településen található kutatóintézetben már több száz négyzetméter területen égtek
a laboratóriumok és raktárak. A HavariaPress értesülései szerint, a tűzvizsgáló megállapította, hogy szándékos gyújtogatás okozta a tüzet Meg
nem erősített információk szerint a laboratóriumok berendezésein kívül
a kísérletekhez szükséges gabonamagvak égtek el nagy mennyiségben.
A tűzben senki nem sérült meg.
A kár elsődleges becslés szerint 100 millió forint. A Fejér Megyei
Rendőr-főkapitányság szakértők bevonásával nyomozást rendelt el a
nagyértékű rongálás ügyében. A helyszíni szemle alkalmával az intézet udvarán feltört gépjárműveket talált a bizottság..

Viktória királynő rejtélyes unokája
A Kentben exhumált férfi hozzátartozói azt állítják: rokonuk a 19. század legjelentősebb angol uralkodójának, Viktória királynőnek a törvénytelen unokája volt. Ha az egyház
is hozzájárul, DNS-teszttel deríthetik ki az igazságot — írja
az Evening Standard.

Viktória királynő,
Louise hercegnő
és lovászuk, John Brown

Az 1907-ben, 39 éves korában elhunyt férfiről azt állítják családtagjai,
hogy Louise hercegnőnek, Viktória
legszebb leányának a törvénytelen
gyermeke volt. Henry Locock maradványait Sevenoaks város Szt. Miklós
templomának temetőjében exhumálták. Locock unokája azt szeretné, ha a
nagyapja csontjaiból vett mintát összehasonlítanák Alexandra cárnő maradványaival, aki Viktória unokája volt,
és akit a kommunisták végeztek ki

1917-ben. Ha a minták egyeznek, ez
azt jelentené, hogy Locock és a cárnő
első unokatestvérek voltak.
Louise 19 évesen szeretett bele
hittantanárába, Robin Duckworth
tiszteletesbe. A családi legenda
szerint szerelmük gyümölcsét maga
a királynő nőgyógyásza segítette a
világra még ugyanabban az évben,
1876-ban, s a csecsemőt az orvos
fia fogadta örökbe.

www.mult-kor.hu

Piero Jella Francesca:
Federico Ja Montefeltro portréja
Eddig bajosan akadhatott épeszű történész, akibben
felmerült volna: valójában Federico da Montefeltro állt
a Mediciek elleni merénylet hátterében. A
terhelő bizonyítékot Montefeltronak az
Urbino római követéhez küldött levele rejtette. A dokumentum eddig az urbinói
Ubaldini magánlevéltárban hevert. A levelet ugyan titkosírással írták, ám a rejtélyt
végül feltáró Marcello Simonetta professzornak volt egy titkos fegyvere — afféle családi
hagyaték. Egyik őse ugyanis, ki a Medicieknek kortársa volt, írt egy könyvecskét
a diplomáciai levelek titkosírásának megfejtéséről...

A szövegek egy hónapos silabizálása után az urbinói
herceg gyalázatos titka feltárult. "A levélből világosan
kiderül: Federico da Montefeltro tevékenyen
részt vett a merényletben. Csapatait Firenze
kapuihoz küldte, s azt az utasítást adta nekik,
hogy mihelyst a fivéreknek végük, azonnal
foglalják el a várost" — meséli a connecticuti
Wesleyian Universityn tanító Simonetta professzor. A kétszínű herceg tehát nyakig
benne volt az összeesküvésben. Az is kiderült, hogy tervét titokban megosztotta IV.
Sixtus pápával és a nápolyi hadsereg vezérével is, mi több, Milánó városát is megpróbálta bevonni üzelmeibe. www.mult-kor.hu

