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Befejezték a szavazatok számolását, megvan a nem jogerős végeredmény

Már biztos a Fidesz kétharmada
A Fidesz–KDNP kéthar-

mados többségben kor-

mányozhat – derült ki az 

összes szavazat meg-

számlálása után. A hatá-

ron túliak körében még 

nagyobb arányban győ-

zött a kormányoldal.

Befejezték a múlt vasárnapi or-
szággyűlési képviselő-válasz-
táson leadott összes szavazat 

megszámolását, valamennyi egyé-
ni választókerületben megszületett 
a nem jogerős végeredmény. A Fi-
desz–KDNP kétharmados többség-
gel rendelkezik majd az új Ország-
gyűlésben.

A szavazatszámlálás értelmé-
ben a 109 egyéni választókerületből 
91-ben a Fidesz–KDNP-pártszövet-
ség jelöltje nyert, 8-ban az MSZP–
Párbeszéd-szövetség, 3-ban a DK, 
1-1-ben a Jobbik, az LMP, illetve az 
Együtt jelöltje szerzett mandátu-
mot, 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 küld-
het az Országgyűlésbe. A Magyar-
országi Németek Országos Önkor-
mányzata pedig 1 kedvezményes 
mandátumhoz jutott.

Az új Országgyűlésben így a Fi-
desz–KDNP-nek összesen 133, a 
Jobbiknak 26, az MSZP–Párbeszéd-
nek 20, a DK-nak 9, az LMP-nek 8, az 
Együttnek és a német önkormány-
zatnak 1-1 képviselője lesz, és 1 füg-
getlen jelölt is bejutott.

A múlt vasárnapi voksoláson lehe-
tőség volt arra, hogy a választópol-
gár, aki nem a lakóhelyén tartózko-
dott, másik magyarországi települé-
sen vagy egy külképviseleten adhas-
sa le voksát. Mivel ezek a választók 
is a saját lakóhelyük szerinti képvi-
selőkre szavaztak, voksaikat el kel-
lett juttatni a választók lakóhelye sze-
rinti választókerület meghatározott 
szavazókörébe. A voksokat tartalma-
zó urnákat előbb azokat a Nemze-
ti Választási Irodába (NVI) szállítot-
ták, ahol a 106 egyéni választókerület 
szerint csoportosították, majd szállí-
tódobozba tették az „utazó szavaza-
tokat”. A szállítódobozokat szombat 
délelőtt vehették át az egyéni válasz-
tókerületi választási irodák, hogy a 
saját választókerületükbe vigyék. Itt  

belekeverték egy korábban kijelölt 
szavazókör szavazatai közé – ame-
lyet nem számoltak meg múlt vasár-
nap éjjel – és együtt számolták meg a 
voksokat, így gondoskodva a szava-
zatok titkosságáról.

Befejezte a levélszavazatok ösz-
szeszámolását is a Nemzeti Vá-
lasztási Iroda (NVI) szombaton, 

az érvényes szavazatok túlnyomó 
többségét a Fidesz–KDNP-pártszö-
vetség kapta.

A határon túli magyarok – hivatalo-
san a magyarországi állandó lakhely-
lyel nem rendelkező állampolgá rok 
– csak az országos pártlistákra sza-
vazhattak. A névjegyzékébe több 
mint 378 ezren vetették fel magu-

kat. 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

Politikai menedékjogot kapott Costa 
Ricában Elena Udrea volt fejlesztési 
és idegenforgalmi miniszter – közöl-
te pénteken a több korrupciós ügyben 
is vádlottként szereplő politikus ügy-
védje. Az Országos Korrupcióellenes 
Ügyosztály (DNA) illetékes ügyésze 
ugyanakkor cáfolta az ügyvéd állítá-
sát. Az ügyvéd a hírt a Bute-gála né-
ven elhíresült ügy utolsó tárgyalá-
sán közölte, amelyben Udreát tavaly 
márciusban nem jogerősen hat év le-
töltendő szabadságvesztésre ítélte 
a legfelsőbb bíróság vesztegetés el-
fogadása és hivatali visszaélés mi-
att. A volt minisztert azért állították 
bíróság elé, mert a fejlesztési tárca 

országimázs-népszerűsítés címén 
közel kétmillió eurónyi uniós pénz-
zel támogatta a Lucian Bute ökölvívó 
tiszteletére megrendezett gálát, ami-
re állami intézményként nem lett vol-
na joga. Az ügyvéd most elmondta, 
Udrea a közép-amerikai országban 
telepedett le, és azt kérte, videó-
konferencia keretében hallgassák ki 
az ügyben. Ezt a legfelsőbb bíróság 
elutasította. A volt miniszter koráb-
ban azt közölte, hogy terhes, és or-
vosai azt javasolták, ne utazzon Ro-
mániába. Az ügyvéd emlékeztetett: 
a vonatkozó egyezmény értelmében 
a menekült személyek akkor kaphat-
nak menedékjogot, ha megalapozott 

a gyanú, hogy származási országuk-
ban üldözik őket. „Ebben az esetben 
ez a politikai véleménye miatt törté-
nik” – mondta az ügyvéd, aki szerint 
védence egy évre kapta meg a mene-
dékjogot, majd ezt követően kaphatja 
meg az állandó menekültstátust.

A DNA ügyésze ugyanakkor azt ál-
lította, az ügyvéd által bemutatott do-
kumentumok csak annyit igazolnak, 
hogy Udrea ideiglenes tartózkodási 
engedélyt kapott, azt nem, hogy po-
litikai menedékjogot is, és tendenci-
ózusnak nevezte a fordítást. A legfel-
sőbb bíróság közölte: nem ismerik el 
Udrea politikai menekültstátusát, az 
ügyvédei által bemutatott dokumen-

tumokból ugyanis nem derül ki, hogy 
megkapta azt. A román külügymi-
nisztérium közölte: a costa ricai ható-
ságok nem értesítették a mexikóváro-
si román nagykövetséget arról, hogy 
Udrea politikai menedékjogot kért.

Udrea közölte: a menedékjog ké-
rését a romániai visszaélésekkel in-
dokolta, azzal, hogy volt és jelenle-
gi SRI-tábornokok igazságügyi ve-
zetőkkel, főügyészekkel és bírósági 
vezetőkkel együtt olyan csoportokat 
hoznak létre, amelyek az igazság-
szolgáltatást használják fel ellenfele-
ik félreállítására.

B. l.

Politikai menedékjogot kaphatott Elena Udrea Costa Ricában

Ioan Aurel Pop: 
nem voltam besúgó
Cáfolta Ioan Aurel Pop, a Ro-
mán Akadémia múlt csütörtökön 
megválasztott elnöke, hogy 1990 
előtt a kommunista titkosrend-
őrség, a Szekuritáté besúgója 
lett volna. A Babeş–Bolyai Tudo-
mányegyetem rektora a Ştiri pe 
surse portálnak elmondta: vár-
ható volt, hogy elkezdenek „elle-
ne dolgozni”, mivel „ebben az or-
szágban nem tudunk anélkül élni, 
hogy valakit igazságtalanul besá-
roznánk”.
Pop leszögezte: a Szekuritáté 
egyik egységével, azaz sem a 
belső, sem a külső hírszerzéssel 
nem írt alá semmilyen együttmű-
ködési nyilatkozatot, ugyanakkor 
a BBTE korábbi rektora, Ştefan 
Pascu kérésére 1985 és 1987 kö-
zött írt néhány, a román történel-
met népszerűsítő cikket „a ro-
mán emigráció egyik kiadványa 
számára”. Ezt követően kapott 
két számot egy Németországban 
megjelent lapból. „Még ha akar-
tam volna, akkor sem tudtam vol-
na visszautasítani, mert a tan-
székvezetőm és a doktori disz-
szertációm irányító tanára is ő 
volt. Másrészt viszont 1989 előtt 
külföldön publikálni szinte elkép-
zelhetetlen volt. Fontos volt a ku-
tatási tevékenység szempontjá-
ból is, a pártpropagandán kívüli 
publikálási lehetőségek pedig be-
szűkültek voltak” – mondta Pop. 
Szerinte ennek nyomán kerülhe-
tett fel a Szekuritátéval együtt-
működő, az emigránsok megfi-
gyelésével megbízott személyek 
listájára. „Egyébként is, a nevem 
mellé azt írták, hogy NEM” – tet-
te hozzá Pop.
Azt is megjegyezte, hogy 1989 
előtt nem engedték, hogy kap-
csolatba lépjen a román emig-
ránsokkal, csakis „a szocialista 
lágeren” belül utazhatott – egy-
szer Budapestre, egyszer Moszk-
vába, egyszer pedig Várnába. 
Mint arról beszámoltunk, a 22 cí-
mű folyóirat írt arról, hogy Pop 
is együttműködött a kommunis-
ta titkosrendőrség, a Szekuritáté 
azon egységével, amely a román 
emigráció tagjait tartotta megfi-
gyelés alatt.

Tárgyalnának a 
kárpátaljai magyarok
A kárpátaljai magyarság képvi-
selői nem zárkóztak el, tovább-
ra is nyitottak, sőt az elmúlt he-
tekben folytattak is konzultáció-
kat a kijevi kormánnyal az új okta-
tási törvény kisebbségeket érin-
tő részeinek módosításáról – kö-
zölte az MTI érdeklődésére szom-
baton Brenzovics László, a Kár-
pátaljai Magyar Kulturális Szö-
vetség (KMKSZ) elnöke. A politi-
kus Lilija Hrinevics ukrán oktatá-
si miniszternek egy Kijevben ren-
dezett nemzetközi biztonságpo-
litikai fórumon pénteken tett ki-
jelentésére reagált. A tárcaveze-
tő azt állította, a magyar közös-
ség hivatalos levélben arról érte-
sítette a minisztériumot, hogy az 
alkotmánybíróság döntéséig min-
denféle konzultációt leállítanak a 
törvényről.
A miniszter emlékeztetett: 48 par-
lamenti képviselő – többségé-
ben a Viktor Janukovics posztjá-
ról leváltott oroszbarát volt állam-
fő hívei által létrehozott Ellenzéki 
Blokk frakciójának tagjai – támad-
ták meg keresetben az alkotmány-
bíróságon a tavaly szeptemberben 
életbe lépett oktatási törvényt a 
nemzeti kisebbségeket érintő ren-
delkezései miatt.

Új, „tisztességes” választásért, valamint az ellenzék ösz-
szefogásáért és közös jelöltállításáért demonstráltak 
szombaton Budapesten. A „Mi vagyunk a többség! – 
Tüntetés a demokráciáért” címmel szervezett tünteté-
sen a felszólalók az Országház előtt a demokraták ösz-
szefogását és egységet sürgettek a szabadságért, a de-
mokráciáért, a jogállamért, a szabad sajtóért, valamint 
az ellenzéki pártok közös fellépésért a kormány leváltá-
sa érdekében. Bejelentették, hogy követeléseik érdeké-
ben folytatják a tüntetést. Lányi Örs, a tüntetés kezde-
ményezője egységre hívta fel a kormányt leváltani aka-
rókat azt hangsúlyozva, ha nem így tesznek, elbukják a 
harcot. Lukácsi Katalin, a Viszlát Kétharmad aktivistá-
ja szerint a Kossuth téren hazaszerető emberek tüntet-
nek, és azt mondta: legalább annyian vannak, mint akik 
a hatalomra szavaztak. Orbán Viktor „a mi miniszterel-
nökünk is, nekünk is felelős, a mi szolgálatunkra is fel fog 
esküdni” – hangsúlyozta, majd hozzátette: pártállásunk-
tól 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 él-
ni” – jelentette ki.

Gulyás Balázs, az internetadó elleni tüntetés szervezője 
szerint a Fidesz a hazugság, a gyűlölet, a félelem és a lo-
pott vagyon pártja lett. Kijelentette: a választáskor „bru-
tálisan lejtett a pálya”, és, ha a Fidesznek „van becsülete”, 
feloszlatja a parlamentet és új választást írnak ki. A de-
monstrálók az Operaháztól indultak, a Bajcsy-Zsilinszky 
utat és az Alkotmány utcát érintve az Országház elé vo-
nultak. A tüntetők megtöltötték a Kossuth teret, az em-
berek egy része a környező utcákban állt.
A tüntetésen több ellenzéki párt képviseltette magát. 
A megjelent szimpatizánsok nemzeti színű, uniós zász-
lókat és Árpád sávos zászlókat, valamint maguk készí-
tette transzparenseket lengettek. A tömegben látni lehe-
tett 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 Kos-
suth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában azt mondta: 
a szombati tüntetés nem magánkezdeményezésből, ha-
nem a Soros-hálózat szervezésében és Soros György pén-
zéből jött létre, mert valójában ő az, aki nem tudja elfogad-
ni a múlt heti választás eredményét.

Tüntettek a választási eredmény miatt elégedetlenkedők Budapesten

Nem tetszik az eredmény. Új választást akarnak a tüntetés résztvevői

Fotó: MtI




