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Befejezték a szavazatok számolását, megvan a magyarországi választás nem jogerős végeredménye

Már biztos a Fidesz kétharmada
A Fidesz–KDNP kétharmados többségben kormányozhat – derült ki az összes szavazat megszámlálása után. A határon túliak körében még nagyobb
arányban győzött a kormányoldal.

B

efejezték a múlt vasárnapi
országgyűlési képviselő-választáson leadott összes szavazat megszámolását, valamennyi
egyéni választókerületben megszületett a nem jogerős végeredmény. A Fidesz–KDNP kétharmados többséggel rendelkezik majd
az új Országgyűlésben.
A szavazatszámlálás értelmében a 109 egyéni választókerületből 91-ben a Fidesz–KDNP
pártszövetség jelöltje nyert,
8-ban az MSZP–Párbeszéd szövetség, 3-ban a DK, 1-1-ben a
Jobbik, az LMP, illetve az Együtt
jelöltje szerzett mandátumot,
valamint 1 független jelölt is bejutott a parlamentbe. Országos listáról a Fidesz–KDNP 42, a
Jobbik 25, az MSZP–Párbeszéd
12, az LMP 7, a DK 6 képviselőt
küldhet az Országgyűlésbe. A

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata pedig 1 kedvezményes mandátumhoz jutott.

Százharminchárom mandátum
Az új Országgyűlésben így a Fidesz–KDNP-nek összesen 133, a
Jobbiknak 26, az MSZP–Párbeszédnek 20, a DK-nak 9, az LMPnek 8, az Együttnek és a német
önkormányzatnak 1-1 képviselője lesz, és 1 független jelölt is bejutott.
A múlt vasárnapi voksoláson
lehetőség volt arra, hogy a választópolgár, aki nem a lakóhelyén tartózkodott, egy másik
magyarországi településen vagy
egy külképviseleten adhassa le
voksát. Mivel ezek a választók is
a saját lakóhelyük szerinti képviselőkre szavaztak, voksaikat

Trump megvalósított álma
Orbán Viktor gazdasági modellje Donald Tump amerikai elnök álmát valósítja meg – írta Magyarországgal foglalkozó elemzésében
pénteken a Bloomberg hírügynökség, amelynek újságírója szerint a
magyar gazdasági modell néhány eszköze az Egyesült Államokban is
működőképes lenne. „A magyar kormányfő folyamatosan nyeri a választásokat a globalizálódás áldozatait előnyben részesítő unortodox
gazdaságpolitikájának köszönhetően” – idézte az MTI az elemzőt,
aki feltette a kérdést: vajon megvalósítható-e Donald Trump amerikai elnök álma, hogy visszaszorítsa a globalizálódást, és megsegítse
annak kárvallottjait? A szerző szerint a „2010 óta immár harmadik
földcsuszamlásszerű győzelmével Orbán Viktor magyar kormányfő bebizonyította, hogy ezt meg lehet tenni, legalábbis egy ideig”.
Az elemzés utalt arra: Orbánt azzal vádolják, hogy önkényuralmi
kormányt alakít, orosz stílusú propagandagépezetet hoz létre, és az
állampolgárok alapvető idegengyűlölő ösztöneire épít. Magyarország
azonban – fogalmazott a cikkíró – „továbbra is működő demokrácia, és a Fidesz olyan gazdaságpolitikának köszönheti sikerét, amely
emelte a béreket és csökkentette a munkanélküliséget”.

Orbán Viktor a nagy győzelmet hozó megmérettetés után. Zsinórban a harmadik siker
el kellett juttatni a választók lakóhelye szerinti választókerület meghatározott szavazókörébe. A voksokat tartalmazó urnákat előbb azokat a Nemzeti Választási Irodába (NVI) szállították, ahol a 106 egyéni választókerület szerint csoportosították,
majd szállítódobozba tették az
„utazó szavazatokat”.
A szállítódobozokat szombat
délelőtt vehették át az egyéni választókerületi választási irodák,
hogy a saját választókerületükbe
vigyék. Itt belekeverték egy korábban kijelölt szavazókör sza-

vazatai közé – amelyet nem számoltak meg múlt vasárnap éjjel
– és együtt számolták meg a voksokat, így gondoskodva a szavazatok titkosságáról.

96,24 százalékos többség
Befejezte a levélszavazatok
összeszámolását is a Nemzeti
Választási Iroda (NVI) szombaton, az érvényes szavazatok túlnyomó többségét a Fidesz–KDNP
pártszövetség kapta.
A határon túli magyarok – hivatalosan a magyarországi ál-

landó lakhellyel nem rendelkező
állampolgárok – csak az országos pártlistákra szavazhattak. A
névjegyzékébe több mint 378 ezren vetették fel magukat. Érvényesen több mint 224 ezren szavaztak levélben.
Az NVI adatai szerint a 96,24
százalékuk a Fidesz–KDNP
pártszövetségre szavazott. Az
LMP a voksok 0,93, a Jobbik 0,91,
az MSZP–Párbeszéd 0,55 százalékát kapta, a többi párt ennél
kevesebbet.
BALOGH LEVENTE

Új választást követeltek a budapesti kormányellenes tüntetés résztvevői
Új, „tisztességes” választásért,
valamint az ellenzék összefogásáért és közös jelöltállításáért
demonstráltak szombaton Budapesten.
A „Mi vagyunk a többség! –
Tüntetés a demokráciáért” címmel szervezett tüntetésen a felszólalók az Országház előtt a demokraták összefogását és egységet sürgettek a szabadságért, a
demokráciáért, a jogállamért, a
szabad sajtóért, valamint az ellenzéki pártok közös fellépésért
a kormány leváltása érdekében.
Bejelentették, hogy követeléseik érdekében folytatják a tüntetést. Lányi Örs, a tüntetés kezdeményezője egységre hívta fel a
kormányt leváltani akarókat azt
hangsúlyozva, ha nem így tesznek, elbukják a harcot. Lukácsi
Katalin, a Viszlát Kétharmad aktivistája szerint a Kossuth téren
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Több tízezren demonstráltak szombaton
hazaszerető emberek tüntetnek,
és azt mondta: legalább annyian vannak, mint akik a hatalomra szavaztak. Orbán Viktor „a mi
miniszterelnökünk is, nekünk
is felelős, a mi szolgálatunkra is
fel fog esküdni” – hangsúlyozta,

majd hozzátette: pártállásunktól
függetlenül egyenrangúan mindenki a haza polgára.
Szendrő-Németh Tamás jogász, blogger arról beszélt, hogy
a „fideszes demokrácia igazi természete” sem a gondolat-, sem a

szólásszabadságot nem tűri meg.
„Nem tudunk és nem is akarunk
szabadság nélkül élni” – jelentette ki.
Gulyás Balázs, az internetadó
elleni tüntetés szervezője szerint a Fidesz a hazugság, a gyűlölet, a félelem és a lopott vagyon
pártja lett. Kijelentette: a választáskor „brutálisan lejtett a pálya”,
és, ha a Fidesznek „van becsülete”, feloszlatja a parlamentet és új
választást írnak ki. A demonstrálók az Operaháztól indultak, a
Bajcsy-Zsilinszky utat és az Alkotmány utcát érintve az Országház elé vonultak. A tüntetők megtöltötték a Kossuth teret, az emberek egy része a környező utcákban állt.
A tüntetésen több ellenzéki párt képviseltette magát. A
megjelent szimpatizánsok nemzeti színű, uniós zászlókat és

Árpád sávos zászlókat, valamint
maguk készítette transzparenseket lengettek. A tömegben látni lehetett Bajnai Gordon volt kormányfőt, Karácsony Gergelyt, az
MSZP–Párbeszéd volt miniszterelnök-jelöltjét, Juhász Pétert, az
Együtt elnökét, Szél Bernadettet
és Hadházy Ákost, az LMP két
társelnökét, valamint Vona Gábort, a Jobbik és Gyurcsány Ferencet, a DK elnökét. Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában azt mondta: a
szombati tüntetés nem magánkezdeményezésből, hanem a Soros-hálózat szervezésében és Soros György pénzéből jött létre,
mert valójában ő az, aki nem tudja elfogadni a múlt heti választás
eredményét.
B. L.

