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„Hazaárulás!” – ezzel a felirattal húz-
tak ki egy molinót a Jobbik képvise-
lői a földtörvényről elrendelt név sze-
rinti szavazás előtt az ülésterem el-
nöki pulpitusán, ahol éppen a ke-
reszténydemokrata Latorcai János 
elnökölt. A pulpitusról a jobbikosok 
az alelnök folyamatos felszólítására 
sem vonultak le, Vona Gábor frakció-
vezető akkor sem mozdult, amikor az 
alelnök azt mondta, „ne kényszerít-
sék arra”, hogy a parlamenti őrséget 
hívja. Nyilván arra vártak, hogy ka-
merák sora örökítse meg, ahogyan az 
Országgyűlési Őrség kivezeti őket az 
ülésteremből.

A „cirkusz” nem a jobbikos forga-
tókönyv szerint folytatódott. La torcai 
János először tízperces technikai szü-
netet rendelt el, majd egy grádiccsal 
lejjebb, a vezérszónoki poszton állva, 
a fokozódó hangzavarban, a jobbikos 
hazaárulózás közepette vezényelte le 
a szavazásokat. Tudósítónk az egyik 
páholyból azt látta, hogy Orbán Vik-
tor miniszterelnök többször konzul-
tált Kövér László házelnökkel, hát-

rafordult Rogán Antal Fidesz-frak-
cióvezetőhöz is. Nyilvánvalónak tűnt, 
hol és hogyan dőlt el, hogy nem lesz 
erőszakos kivezettetés. Kövér  László 
azt nyilatkozta erről később, hogy 
nem akarta megtenni ezt a szívessé-
get a Jobbiknak. Rogán Antal meg is 
magyarázta, miért volt ez a jó megol-
dás, így az ország láthatta, mi lenne 
akkor, ha a Jobbik valaha hatalomhoz 
jutna: „káosz, anarchia és erőszak”.

Az ülésteremben is káosz volt, a 
jobbikos botránnyal párhuzamo-
san az LMP-s képviselők is transz-
parenssel tiltakoztak, „Földrablás 
helyett földosztást!” felirattal, míg a 
Párbeszéd Magyarországért képvi-
selői „Most árulják el a gazdákat! A 
Fidesz-maffi a jobban teljesít!” táblát 
mutattak fel. Aztán jelenlét-ellenőr-
zést tartottak, megállapították a ha-
tározatképességet, és szavaztak. Nem 
név szerint, hanem egyetlen gomb-
nyomással. A törvényt 252 igen, 17 
nem szavazattal, tartózkodás nélkül 
fogadta el a parlament. A munka más 
szavazásokkal folytatódott, miköz-
ben a Jobbik folyamatosan skandált, 
az elnöki csengővel zajongott egészen 
az ülés végéig. Egy ponton Latorcai 

János bejelentette ugyan, hogy a mi-
niszterelnök kíván felszólalni, de Or-
bán Viktor elállt ettől, nyilván a szűn-
ni nem akaró hangzavar miatt. Az-
tán az akciót később „érdekes kultu-
rális jelenségnek” titulálta, kijelent-
ve: felesleges provokálni a parlamen-
ti többséget, ezzel nem lehet ered-
ményt elérni.

S hogy érvényes-e ilyen körülmé-
nyek között a földtörvény elfoga dása? 
Schiffer András (LMP) szerint „a köz-
jogi érvénytelenség több szempont-
ból is fennáll a földtörvény esetében. 
Ha érvényesen név szerinti szavazást 
kért a Jobbik, azt nem lehet egy egy-
szerű házelnöki aktussal felülírni. 
Ezen túl a házelnöknek a házszabály 
szerint az elnöki pulpitusról kell le-
vezetnie az ülést, nem a szószékről. 
(De szerinte az összes így megszava-
zott törvény érvénytelen.) Rogán An-
tal Fidesz-frakcióvezető és Gulyás 
Gergely, a Fidesz jogi szakpolitikusa 
viszont azt mondta: az ülést leveze-
tő Latorcai János elnöklésével a kor-
mánypárti többség a házszabálynak 
megfelelően döntött az új földtörvény 
szavazásakor. A Fidesz mindenesetre 
a lehető legszigorúbb büntetés kisza-

bását kezdeményezi a Jobbikot ille-
tően a házbizottság ülésén. Lapunk-
nak fi deszesek azt valószínűsítették, 
Kövér László vélhetően eltiltja a kö-
vetkező parlamenti ülésnapokon való 
részvételtől a jobbikosokat, akik „ve-
szélyeztették magatartásukkal a de-
mokratikus államrend működését”.

A házelnök szerint a törvényeket 
érvényesen fogadták el, hiszen a név 
szerinti szavazást a Jobbik kezdemé-
nyezte, ám épp miattuk nem lehe-
tett azt megtartani. Kövér László az 
 MTI-nek nyilatkozva azt közölte: a 
történtek nem maradhatnak konzek-
venciák nélkül, sem a Jobbik képvi-
selőcsoportjára, sem a patkóban de-
monstráló képviselőkre és más rend-
zavarókra nézve. Kijelentette: azok a 
meghívott vendégek a jövőben nem 
léphetnek be, akik nem képesek be-
tartani a Parlamentben való tartóz-
kodás szabályait. Úgy vélte, a Jobbik 
páholyában helyet foglaló vendégek, 
szakértők a futballpályák ultraszek-
torában megszokott magatartást ta-
núsítottak. Azt már Vona Gábor je-
lentette be: a házelnök letiltatta az 
összes szakértőjük elektronikus belé-
pőjét. Az ügy e4 

ÖTÖDIK
HASÁB

Attrakció
Nincs miért csodálkozni a földtör-
vény szavazása alatt végrehajtott 
tegnapi Jobbik-akción. A történet 
nem most kezdődött, és nem is 
pénteken fejeződött be. Annak a 
folyamatnak egy állomása, amely-
ben az ellenzéki pártok azt látják, 
hogy a normális parlamenti politi-
zálásra nincs esélyük. Ezért válik 
demonstrációs tereppé, és nem az 
érvek ütköztetésének helyszínévé 
az ülésterem. 

Ha teljesen mindegy, mi a 
véleménye egy ellenzéki pártnak, 
ha még az elvi lehetősége is hi-
ányzik annak, hogy egy-egy tör-
vényjavaslatot érdemben megvi-
tassanak, megpróbáljanak azon 
változtatni, jobbítani, akkor a 
parlamenti politizálás szükség-
képpen torkollik olyan akciókba, 
amelyekkel az ellenzék legalább 
képes a til takozását jól láthatóan 
megjeleníteni, ha már a beleszó-
lását a lehető legkisebbre szab-
ták. És ha a látványos attrakcióké 
lesz a terep az ülésteremben, 
akkor az is szükségszerű, hogy 
mindenki egyekszik rálicitálni a 
másikra, mert ami tegnap érde-
kes volt, az holnap már nem az. 

Nem is olyan rég még elég volt 
egy ellenzéki párt képviselőinek 
D-209-es pólóban megjelenniük 
az ülésteremben, hogy közfi gyel-
met keltsenek. Ma ezzel már nem 
lehetne bekerülni a hírekbe. Már 
a nagy transzparens is szokvá-
nyos eszköz a parlamenti patkó-
ban, így csak idő kérdése volt, 
hogy az elnöki pulpitust elfog-
lalva feszítsék ki a következőt.

Azért vált kényszerű látvány-
színházzá a parlament, mert az 
ellenzéki véleménynek, gondolat-
nak nincs ott tere és hatása. Ha 
ez nem változik, egyre látványo-
sabb és durvább akciókra lehet 
számítani az ülésteremben. Vagy 
azon kívül. Volt kitől megtanulni-
uk ezt a mai ellenzéki pártoknak. 
A Fidesz ellenzékben kényszer 
nélkül, maga választotta ezt az 
utat, most viszont ő hozta ebbe a 
helyzetbe az ellenzékét. (A szerk.)

Plebejusok
Jobb, ha tudjuk: értünk állnak 
a rendőrök az ételosztó sorba 
– írja Megyesi Gusztáv. e11

Finálé
A kormánynak már csak meg 
kell védenie a vívmányokat, 
azaz a szajrét – állítja Hargi-
tai Miklós. e11
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Rákot okozó
hatóanyag
cukorbetegek
gyógyszereiben
Egyes gyógyszerek alkalma-
zóinak körében 23-szoros a 
rákban szenvedők száma azok-
hoz képest, akik betegségükre 
másfajta kúrát kapnak. Mit 
tesz a magyar hatóság? e6

FORRONG EGÉSZ
BRAZÍLIA
Nem csitulnak a kedé-
lyek a brazíliai utcákon, 
ahonnan most nem lát-
ványos szambafelvonu-
lásról, hanem erőszak-
ba is torkolló tömegde-
monstrációkról érkez-
nek hírek. Már több 
mint egymillió ember 
tüntetett nyolcvan vá-
rosban, változásokat 
követelve. e8
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A Jobbik akciója miatt nem az elnöki székből vezette az ülést Latorcai János, de lehet, hogy így minden szavazás érvénytelen FOTÓ: REVICZKY ZSOLT

Magyarország kilenc év után kikerült 
az uniós túlzottdefi cit-eljárás alól
O Varga: Ellenszavazat nélkül – Orbán: Elismerték, hogy jó irányba megyünk.
O Három év alatt nyolc megszorítócsomag kellett a sikerhez. Gazdaság e9

2013. június 22–23., hétvége • LXXI. évfolyam • 144. szám, 20+12 oldal • 245 forint, előfizetőknek 150 forint • www.nol.hu

NEM JAVASOL 
GYORS EURÓT 
HELMUT 
SCHMIDT
Világ e8

Nem tisztelt Ház Botrányos volt a zárószavazás a földtörvényről

Megszállók a pulpituson

Ott leszünk, de félő, hogy ott 
folytatjuk, ahol tíz éve abba-
hagytuk – írja Tamás Ervin az 
újraéledő szárszói találkozóról, 
visszaemlékezve annak „törzs-
fejlődésére”. Hétvége e1


