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Nem lesz következménye Farkas Péter szökésének

Gandhi és a mínuszos pizzéria
Farkas Péter olimpiai bajnok Andorrában elõzetes letartóztatásban várja, hogy kiad-
ják, és megkezdhesse hétéves fegyházbüntetését. A sportolót 2008 novemberében 
ítélték el, miután 2004-ben egy vadkenderültetvényt találtak egy családtagja házában. 
Farkas Péter távollétében családi vállalkozása több tízmilliós veszteséget termelt. 
Farkas Péterről a rendõrség már 
hosszabb idõ óta tudta, hogy 
Spanyolországban tartózkodik. 
Mivel rendszeresen vette fel spor‑
tolói járandóságát, a bankkártya‑
használat alapján és a barátaival 
való kapcsolattartás eredménye‑
ként jutottak a nyomára. Egy 
andorrai luxusszállodában talál‑
ták meg és tartóztatták le a spor‑
tolót. Pelle Andrea, a sportoló 
ügyvédje, Farkas elfogása után 
nyilatkozott lapunknak. 

– Nagyon sajnálatos volna, ha 
a rendõrség a köztem és Farkas 
Péter között zajló telefonbeszél‑
getések alapján találta volna 
meg a sportolót. A sajtóból úgy 
értesültem, hogy az élettársával 
folytatott beszélgetések alapján 
jutottak a nyomára – mondta 
az ügyvéd. Kérdésünkre, miért 
nem tett kísérletet arra, hogy 
meggyõzze Farkas Pétert, térjen 
haza, így válaszolt: – Ügyvédként 
a feladatom az, hogy az ügye állá‑
sáról tájékoztatást adjak, hogy õ 
jelen van‑e közben, vagy távol 
van, az már az õ döntése. 

Berényi András, lapunk jogi 
szakértõje a Helyi Témának 
elmondta, hogy a rokonokkal, 
ismerõsökkel való kapcsolattar‑
tás egy a büntetése elõl bujkáló 
emberrel teljesen jogszerû, arról 
nem kötelesek tájékoztatni a 
rendõrséget. Farkas Péter a kül‑
földre menekülésével nem köve‑
tett el jogsértést, jogi értelemben 
szökésrõl sem lehet beszélni. 
– Éppen ezért szankcionálni sem 
lehet – mondja az ügyvéd. – Egy 
ilyen cselekedet esetleg a kedvez‑
mények megvonásával járhat a 
büntetés‑végrehajtási intézetben, 

például a kirótt büntetés negye‑
delésére, harmadolása nincs 
lehetõség. Tudomásom szerint 
azonban Farkas Péter ügyét még 
nem helyezték végrehajtási sza‑
kaszba, azaz nem szólították fel a 
bünetése letöltésének megkezdé‑
sére, ezért akár az is elõfordulhat, 
hogy nem alkalmazható ellene 
a kedvezménymegvonás, vagyis 
a külföldre menekülésével nem 
kockáztatta meg a kedvezmé‑
nyek elvesztését. 

Farkas Péter üzleti érde‑
keltsége a Farkastanya nevû 
étterem, amelynek tulajdo‑
nosai között a Farkas család 
egyik tagját is megtaláljuk. 
A céginformációs adatok sze‑
rint nem mehetett túl jól az 
üzlet, hiszen az elmúlt évben 
23 millió forintot, az elõtte 
lévõ mindkét esztendõben 

13 millió forintot meghaladó 
veszteséget termelt a vállal‑
kozás. Szegõ András újságíró 
ugyancsak érdekelt a vállal‑
kozásban, és Farkas Pétert is 
barátjának mondhatja. A Helyi 
Téma kérdésére elmondta, 
hogy bár tartották a kapcsola‑
tot Farkas Péter távollétében, 
nem próbálta meggyõzni õt 
a hazatérésrõl. Kédésünkre, 
hogy nem ment volna jobban 
az üzlet, ha Farkas Péter is 
belevetette volna magát az étte‑
rem üzemeltetésébe, szkepti‑
kusan válaszolt. – Akkor még 
rosszabbul ment volna. Nem 
gondolom, hogy az üzletet 
befolyásolta volna Farkas Péter 
hírneve és a személyével kap‑
csolatos hírek. Üzemeltethette 
volna akár Gandhi vagy Albert 
Schweitzer is. �Gombás�Bálint

Farkas Péter külföldre menekülésével nem követett el jogsértést

A vasúttársaság nem hajlandó elárulni, mire használja a gépkocsikat

A MÁV-nak néhány kerékkel több van
Több autót tart üzemben a MÁV Zrt. és leányvállalatai, mint amennyi mozdony fut 
a síneken. A személyautók számáról nem kaptunk hivatalos információt a MÁV 
kommunikációs igazgatóságától. A VDSZSZ szerint nem meglepõ, hogy a négyfejû 
polip kiskirályai mind autóval járnak.

Nincs ezer azoknak a villamos 
és dízelmozdonyoknak a száma, 
amelyek a MÁV Trakció Zrt., 
a MÁV Zrt. leányvállalatának 
tulajdonában vannak. Ezekkel 
a jármûvekkel oldja meg a vál‑
lalat az országos személy‑ és 
teherszállítási szolgáltatásait. 
Ezenkívül a MÁV‑csoport hasz‑
nál még 428 darab motorkocsit 
és motorvonatot, amelyek a las‑
san bezárásra ítélt szárnyvona‑
lakon közlekednek. Azonban a 
motorkocsikkal és vonatokkal 
együtt is alig haladja meg a gép‑
állomány száma azoknak a gép‑
kocsiknak a számát, amelyeket 
információink szerint a MÁV 
és kilenc leányvállalata fenntart. 
Információink szerint ugyanis 
1200 közúti jármûvet használ 
a MÁV, melyek többsége  szol‑
gálati autó. A Vasúti Dolgozók 

Szabad Szakszervezetének 
(VDSZSZ) érdekvédelmi alel‑
nöke, Bárány Balázs nincs 
meglepve a számok hallatán. 
– Ez egy furcsa ügy, már a 
felügyelõ‑bizottság is vizsgál‑
ta. Szerintem is feltûnõen sok 
az autó – mondta lapunknak a 
VDSZSZ alelnöke. – Röhejes az 
egész, mert a MÁV feldarabolá‑
sával megnégyszerezõdött a stá‑
tusok száma, és ahogy a mon‑
dás tartja, minden királynak 
kell egy korona. Korona nincs, 
adnak helyette autót, mert az 
státust jelent. Ráadásul a szolgá‑
lati autók többségét lízingelik, a 
vállalatin kívül itt más érdekek 
is megjelennek – magyarázta 
Bárány Balázs. 

Szerettük volna megtudni, 
hogy pontosan hány személyau‑
tó van a vállalat tulajdonában, a 
MÁV Zrt. kommunikációs igaz‑
gatóságától kapott válasz sze‑
rint csak a MÁV Zrt. több mint 
kilencszáz gépjármûvet üzemel‑
tet. Ez a szám nem tartalmazza 
a leányvállalatok által használt 
négykerekûeket. – A MÁV Zrt. 
kilenszázharminckettõ gépkocsit 
használ. Ezeknek egy része saját 
tulajdon, míg a többit lízingeli a 
társaság – tájékoztatott a kom‑
munikációs osztályról Csohány 
Domitilla. Arra a kérdésünkre, 
hogy ezeknek a jármûveknek 
mekkora része szolgálati, tehát 
mennyit használ a menedzs‑
ment, többszöri alkalom‑
mal is kitérõ választ kaptunk. 
– A személygépkocsik típusát 
illetõen adatszolgáltatási köte‑
lezettsége a MÁV Zrt.‑nek nem 

áll fenn, tekintettel arra, hogy a 
gépjármûtípusok nem tartoznak 
a közérdekbõl nyilvános adatok 
körébe. Ezen álláspontunkat a 
Fõvárosi Bíróság peres eljárásban 
meghozott ítélete is megerõsítette 
– nyilatkozta a MÁV kommuni‑
kációs osztálya. Mindeközben a 
hatályos szabályok értelmében 
minden MÁV Zrt.‑dolgozó, annak 
házastársa és gyerekeik ingyen 
utaznak a Magyar Államvasutak 
által üzemeltetett vonatokon.
� Bodnár�Erika

A Magyar Államvasutak több mint 1000 közúti jármûvet használ, amelyek többsége szolgálati autó

Mivel járnak
a mozdonyvezetõk?
– A jegyellenõrök, pénztárosok, 
mozdonyvezetõk egy részének 
van ugyan autója, de általában 
öreg, használt gépjármûvekkel 
közlekednek – tudtuk meg 
Bárány Balázstól. – Azzal járnak 
dolgozni a kiindulási állomásra. 
Az alelnök szerint terepjárók 
is vannak a cég személygép-
kocsi-állományában, amelyek 
elvileg terepmunkára alkalma-
sak. A vezetõség autóiról annyit 
tudunk, hogy felelõsebb pozíció-
ban jobb, míg alacsonyabban 
egyszerûbb típust kapnak a MÁV 
Zrt. vezetõi.

Takarékos csehek
 Megkerestük a Magyarországhoz 
hasonló nagyságú és népességû 
Cseh Köztársaság által üzemel-
tetett Cseh Államvasutakat, 
hogy a mûködésüket jellemzõ 
adatokról tájékozódjunk. 
– A cseh állami vasúttársaság 
által foglalkoztatottak száma 
28 ezer fõ. A cég tulajdonában 
2268 vonat van, ebbe minden-
féle vontatójármû, villany- és 
dízelmozdony is beletartozik 
– tájékoztatta Ondrej Kubala a 
vasúttársaság szóvivõje a Helyi 
Témát. Elmondta: 2008-ban 
175 millió utast szállítottak. 
A 2009-es adatok még feldol-
gozás alatt vannak. – A Cseh 
Államvasutak tulajdonában 452 
gépkocsi van. Ebbe beletartoz-
nak a 3,5 tonna alatti személy-
gékocsik és furgonok, de nem 
tartoznak bele a tehergépkocsik. 
A menedzsment a gépkocsi-
parkból 35 jármûvet használ, ez 
a teljes flotta 7,4 százaléka.  gb
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Mûködik az ezermilliárdos nagy hadronütköztetõ

Nem manipulálják a jövõbõl 

Lapzártánkkor fennaka‑
dás nélkül mûködött a nagy 
hadronütköztetõ nevû szerkezet. 
Ez a Svájcban lévõ berendezés a 
világ legnagyobb, legbonyolul‑
tabb és legdrágább ember alkotta 
mûszere, közel 4 milliárd euróba 
(ezermilliárd forintba) került. 
Az angol rövidítéssel LHC‑nak 
nevezett berendezés egy 27 kilo‑
méter hosszú köralagút, amely‑
ben speciális mágnesek sokasá‑
gával olyan erõs mágneses teret 
hoznak létre, hogy az anyagi 
részecskéket megfelelõen irányí‑
tani tudják ezen a körpályán, 
így speciális kísérletek sorát 
végezhetik el. Horváth Dezsõ a 
KFKI Részecske‑ és Magfizikai 
Kutatóintézet munkatársaként 
egyik résztvevõje a kutatások‑
nak. 

– Az elemi részecskék mate‑
matikai elmélete szimmetriák‑
ra épül – magarázza Horváth 
Dezsõ. – Ahhoz, hogy töme‑
gük lehessen, Peter Higgs 
angol fizikus bevezetett egy 
szimmetriasértõ teret, amely 

a tömegeken kívül létrehozta 
ezt a különleges tulajdonsá‑
gokkal rendelkezõ részecskét. 
Az elmélet kitûnõen visszaad 
valamennyi eddig mért adatot, 
és valamennyi elemi részecs‑
két sikerült kísérletileg kimutat‑
nunk, tehát a Higgs‑bozonnak 
is léteznie kell.  

A világ kutatói már koráb‑
ban, több részecskegyorsítóban 
is foglalkoztak a Higgs‑részecs‑
ke kutatásával, eddig azonban 
kevés sikerrel. A minden eddi‑
ginél nagyobb és modernebb 
LHC részecskegyorsítóban 
remélhetõleg hamarosan felle‑
lik. A tudóstársadalomban nem 
mindenki ilyen optimista. Az 
újraindítás után egy kenyér‑
héjdarab okozott egy kisebb 
üzemzavart, amelyet egy madár 
ejtett bele az egyik felszíni 
transzformátorházba, és amitõl 
túlságosan felmelegedett az 
LHC egy része. Az eset után a 
kutatásban részt vevő Masao 
Ninomiya japán és Holge dán 
fizikus furcsa elmélettel állt elõ: 

szerintük a jövõbõl manipulál‑
ják a részecskegyorsítót, mert 
nem akarják, hogy felfedezzük 
a Higgs‑bozont. – Ez marhaság! 
– véli Horváth Dezsõ. – Egy 
elmélet akkor elfogadható, ha 
az elõterjesztõje azt komoly, 
referált folyóiratban publikálja, 
és nyilvánosan megvédi mérv‑
adó nemzetközi konferencián 
elõadásban. 

A Higgs‑bozon felfedezése 
mindenesetre nagy jelentõségû 
lenne a tudományos világban, 
Horváth Dezsõ azonban úgy 
véli, a hétköznapokban is lenne 
eredménye.  – A bankok, bizto‑
sítók elõszeretettel alkalmaznak 
részecskefizikában képzett fizi‑
kusokat és mérnököket szimu‑
lációk végzésére. A felfedezés 
az elektronikában, mechaniká‑
ban, számítástechnikában óriási 
fejlõdést biztosít. Ma mintegy 
100 részecskegyorsítót használ‑
nak a részecskefizikusok, 7000‑
et a mikroelektronika és anyag‑
tudomány, 9000‑et az orvostu‑
domány.   gb

A Transparency International 
minden évben összeállítja a 
világ országainak korrupciós 
ranglistáját, amely szerint a 
jóléti államokra – Új‑Zéland, 
Dánia, Szingapúr és Svédország 
– a jellemzõ legkevésbé a kor‑
rupció. Magyarország a tavalyi 
eredményéhez képest csak egy 
helyet tudott elõrelépni, ezzel a 
nemzetközi listán a 46., míg az 
Európai Unió 27 tagországa köré‑
ben a 21. helyen végzett. 

– Jelentõs változás nem volt az 
utóbbi években Magyarország 

esetében – mondja Alexa Noé
mi, a szervezet ügyvezetõje. 
– A listán elért helyezés helyett 
szemléletesebb a kapott pon‑
tok száma. Az elmúlt években 
mindig 5 pont körüli értéket 
kaptunk a lehetséges 10‑bõl, 
amely a korrupciómentessé‑
get jelképezi. Most viszont 5,1 
pontot. Nagyot lépett elõre a lis‑
tán Hongkong, ami a kemény 
jogszabályi változásoknak 
köszönhetõ. Az északi államok‑
ban a társadalmi berendezkedés, 
a hosszabb múltra visszatekintõ 

demokrácia révén kevésbé van 
jelen a korrupció. A hazai meg‑
oldással, a Közbeszerzési és 
Közérdekvédelmi Hivatal felál‑
lításával szemben szkeptikusak 
vagyunk. Ilyen vizsgálati jog‑
körrel felruházott intézmények 
eleve erõs politikai befolyás alatt 
állnak, ezért nem elég hatéko‑
nyak. 

Alexa Noémi szerint Magyar‑
országon 2‑3 generációnak kell 
felnõni, hogy jelentõsen meg‑
változzon a korrupcióval kap‑
csolatos hazai szemlélet.� GB�

Nem csökkent a korrupció

Az Angyalok és démonok címû film története is a CERN-laborban kezdõdik. Képünkön a fõszereplõk: Tom 
Hanks és Ayelet Zurer, valamint a rendezõ, Ron Howard


