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Befejezték a szavazatok számolását, kihirdették a nem jogerős végeredményt

Új kormányt ígér a Fidesz

Befejezték a múlt vasárnapi 
országgyűlési képviselő-vá-
lasztáson leadott összes sza-

vazat megszámolását, valamennyi 
egyéni választókerületben meg-
született a nem jogerős végered-
mény. A Fidesz–KDNP kétharma-
dos többséggel rendelkezik majd 
az új Országgyűlésben. A szava-
zatszámlálás értelmében a 109 
egyéni választókerületből 91-ben 
a Fidesz–KDNP pártszövetség je-
löltje nyert, 8-ban az MSZP–Pár-
beszéd szövetség, 3-ban a DK, 
1–1-ben a Jobbik, az LMP, illet-
ve az Együtt jelöltje szerzett man-
dátumot. Országos listáról a Fi-
desz–KDNP 42, a Jobbik 25, az 
MSZP–Párbeszéd 12, az LMP 7, 
a DK 6  képviselőt küldhet az Or-
szággyűlésbe. A Magyarországi 
Németek Országos Önkormányza-
ta pedig 1 kedvezményes mandá-
tumhoz jutott.

Az új Országgyűlésben így a Fi-
desz–KDNP-nek összesen 133, a 
Jobbiknak 26, az MSZP–Párbe-
szédnek 20, a DK-nak 9, az LMP-
nek 8, az Együttnek és a német ön-
kormányzatnak 1–1 képviselője 
lesz, és 1 független jelölt is bejutott.

 Befejezte a levélszavazatok ösz-
szeszámolását is a Nemzeti Vá-
lasztási Iroda (NVI), az érvényes 
szavazatok túlnyomó többségét a 
Fidesz–KDNP pártszövetség kap-
ta. A határon túli magyarok csak 
az országos pártlistákra szavaz-
hattak. A névjegyzékben 378 449 
külhoni magyar állampolgár sze-
repelt, akik közül érvényesen 
224 564-en szavaztak, 471 szava-
zólap volt érvénytelen. Az NVI ada-
tai szerint 96,24 százalékuk a Fi-
desz–KDNP pártszövetségre sza-
vazott. Az LMP a voksok 0,93, a 
Jobbik 0,91, az MSZP–Párbeszéd 
0,55 százalékát kapta, a többi párt 
ennél kevesebbet.

Az országos pártlistákra és a 
nemzetiségi listákra leadott ösz-
szes érvényes szavazat: 5 731 821, 

ebből a Fidesz a rendszerváltás 
óta a legtöbbet, 2 824 206 szavaza-
tot kapott. A levélszavazás idei ér-
dekessége, hogy a magas magyar-
országi részvétel miatt a határon 
túlról érkezett szavazatok összes-
ségében nem hoztak külön man-
dátumot a Fidesz–KDNP párt-
szövetségnek, tehát a kormányzó 
párt kétharmados többségét nem 
a határon túli magyar szavazók 
biztosítják.

Alaptalan vádak

Kiszelly Zoltán politológus szerint 
alaptalanok a választási rendszer-
rel szembeni kifogások, mert az el-
lenzék két országos választáson is 
elfogadta ezt a szisztémát, továbbá 
nincs olyan választási rendszer, 
amelyben ne nyert volna a jelenle-
gi pártszövetség. Kiszelly szerint 
az ellenzékiek ugyan gondolkod-

tak a választás bojkottján, de vé-
gül elvetették. Megpróbáltak alkal-
mazkodni a választási rendszer lo-
gikájához, ez a taktikai visszalé-
pésekben, átszavazásokban nyil-
vánult meg, de nem sikerült nekik. 

A  Fidesz egységes tömböt tudott 
alkotni 2,8 millió szavazóval, az el-
lenzék felaprózódott. A politológus 
szerint az ellenzéki politikusok is 
azt mondják, hogy „rendszerszin-
tű csalás” nem történt, bármennyi-
re is voltak anomáliák, mint a szá-
mítógépes rendszer leállása a túl-
zott igény miatt.

A legnagyobb vesztesek 
a szocialisták

Farkas Örs politikai elemző sze-
rint a szocialisták a parlamen-
ti választások legnagyobb veszte-
sei. Az M1 aktuális csatornának 
nyilatkozó szakember azt mond-
ta: a baloldalnak nincs olyan ka-
rizmatikus vezetője, aki össze 
tudná fogni. A baloldali szavazók 
talán még mindig Gyurcsány Fe-
rencet, a Demokratikus Koalíció 
(DK) elnökét tudják vezetőként 
elképzelni annak ellenére, hogy ő 
a legelutasítottabb pártvezető. Az 
elemző szerint a választási ered-
mények megtámadása csak poli-
tikai akció és a végeredmény el-
utasításának kifejezése, de vár-
hatóan nem lesz majd konkrét 
következménye. Úgy fogalma-
zott, a Jobbik nem szerepelt rosz-
szabbul, mint négy éve. Viszont a 
párt nem tudott előnyt szerezni 
a migráció témájából, amely egy 
klasszikus szélsőjobboldali té-
ma, és egész Európában a szél-
sőjobboldali pártok megerősödé-
séhez vezetett.

Galló Béla politológus szerint 
az MSZP az idei választáson vég-
leg elvesztette váltópárti státu-
szát. Kifejtette, a pártnak nincse-
nek tartalékai sem a szavazóbá-
zist, sem a személyi vagy gondo-
lati innovációt tekintve, ismét kí-
vülről hívták miniszterelnök-je-
löltjüket is Karácsony Gergely 
személyében. A politológus el-
mondta: a kudarcot szenvedett 
politikusok közül Vona Gábor-
nak, a Jobbik lemondott elnöké-
nek vannak a legjobb esélyei az 

ellenzéki oldal átalakulása után. 
Galló Béla úgy véli, az identitás-
sal kapcsolatos problémák talán 
az LMP-ben a legmélyebbek. Elit-
ellenes, a 2010 előtti viszonyok-
kal élesen szemben álló párt-
ként jött létre, de Schiffer And-
rás korábbi társelnök távozása 
után meggyengült, és azóta is in-
gadozik a „hogyan tovább” kérdé-
sében. A DK önálló frakciót ala-
kíthat az Országgyűlésben, ezzel 
Gyurcsány Ferenc ambíciói va-
lószínűleg megnőttek a baloldali 
vezér szerepének elnyerésére, de 
a politológus szerint a tényleges 
lehetőségei nem javultak. Ezt jel-
zi az is, hogy 500–600 ezer sza-
vazatot várt, de feleannyit kapott, 
és ezt a plafont nem fogja tudni 
meghaladni.

Rogán Antal: új kabinet alakul

Rogán Antal, a Miniszterelnöki 
Kabinetirodát vezető miniszter az 
origo.hu-nak adott interjúban meg-
erősítette: új kormányzásra ké-
szülnek. Rögzítette, a népesedési 
problémákra a születések számá-
nak a növelése a megoldás, és nem 

a bevándorlás. A politikus úgy ér-
tékelt: „történelmi eredmény há-
romszor egymás után kétharmad-
dal megnyerni egy országgyűlé-
si választást. A mostani válasz-
tás erős felhatalmazást ad a kor-
mánynak”. Rogán Antal elmond-
ta: nem folytatásra, hanem új kor-
mányzásra készülnek. „Orbán 
Viktor miniszterelnök és a Fidesz–
KDNP politikai közössége minden-

kinek a munkájára számít, de nem 
ugyanolyan feladatkörben és nem 
ugyanazon a poszton” – mondta. 
Majd hozzátette: „a Fideszben régi 
szokás, hogy nem pozíciót, hanem 
feladatot osztanak.” Megjegyezte, 
május elejére sokkal többet lehet 
majd tudni a várható kormányzati 
szerkezetről. Rogán elfogadhatat-
lannak nevezte az új brüsszeli me-
nekültpolitikát, mert az szerinte 
rosszabb a réginél is. Kifejtette: az 
új európai menekültpolitika lénye-
ge, hogy egy állandó mechanizmus 
keretében folyamatosan hoznák be 
és osztanák szét a bevándorlókat.

A miniszter értékelése szerint 
Magyarország ellen a támadás 
már múlt csütörtökön elkezdődött: 
az Európai Parlament állampolgá-
ri jogi, bel- és igazságügyi bizottsá-
ga (LIBE) tárgyalt a hazugságoktól 
és tárgybeli tévedésektől hemzse-
gő Sargentini-jelentésről. „Ezt So-
ros szervezetei készítették elő, az 
ő sok százszor elmondott hazugsá-
gaikat tükrözi vissza. A dokumen-
tumnak egy célja van, hogy nyo-
mást gyakoroljon a magyar kabi-
netre” – mondta.

EN-ÖSSZEÁLLÍTÁS

A Fidesz–KDNP kétharmados többségben kormányozhat – derült ki 

az összes szavazat megszámlálása után. A határon túliak körében még 

nagyobb arányban győzött a kormányoldal. 

A parlamenti sajtótájékoztatón Orbán Viktor új kormányt ígért

Erdélyből mintegy 190 ezer levélszavazat érkezett az NVI-hez

A Mi vagyunk a többség! –Tüntetés a demokráciá-
ért címmel hét végén szervezett tüntetésen a felszó-
lalók az Országház előtt a demokraták összefogását 
és egységet sürgettek a szabadságért, a demokráciá-
ért, a jogállamért, a szabad sajtóért, valamint az ellen-
zéki pártok közös fellépéséért a kormány leváltása ér-
dekében. Bejelentették, követeléseik érdekében foly-
tatják a tüntetést. Lányi Örs, a tüntetés kezdeménye-
zője egységre hívta fel a kormányt leváltani szándé-
kozókat azt hangsúlyozva: ha nem így tesznek, elbuk-
ják a harcot. Lukácsi Katalin, a Viszlát Kétharmad ak-
tivistája szerint a Kossuth téren hazaszerető emberek 
tüntettek, és azt mondta: legalább annyian vannak, 
mint akik a hatalomra szavaztak. Orbán Viktor „a mi 
miniszterelnökünk is, nekünk is felelős, a mi szolgála-
tunkra is fel fog esküdni” – hangsúlyozta, majd hozzá-
tette: pártállásunktól függetlenül egyenrangúan min-

denki a haza polgára. Szendrő-Németh Tamás jogász, 
blogger arról beszélt, hogy a „fideszes demokrácia 
igazi természete” sem a gondolat-, sem a szólássza-
badságot nem tűri meg. „Nem tudunk és nem is aka-
runk szabadság nélkül élni” – jelentette ki. Gulyás Ba-
lázs, az internetadó elleni tüntetés szervezője szerint a 
Fidesz a hazugság, a gyűlölet, a félelem és a lopott va-
gyon pártja lett. Kijelentette: a választáskor „brutáli-
san lejtett a pálya”, és ha a Fidesznek „van becsülete”, 
feloszlatja a parlamentet és új választást ír ki. A tünte-
tésen több ellenzéki párt képviseltette magát. Rogán 
Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető minisz-
ter a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorá-
ban azt mondta: a tüntetés nem magánkezdeménye-
zésből, hanem a Soros-hálózat szervezésében és So-
ros György pénzéből jött létre, mert valójában ő az, aki 
nem tudja elfogadni a választás eredményét.

Budapesten tüntettek az elégedetlenkedők

Kiszelly Zoltán politoló-
gus szerint alaptalanok 
a   választási rendszerrel 
szembeni kifogások.
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