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A frakció dönt, melyik politikus hol ül a teremben

Ki lesz a padtársad?
Nem  sok  lehetõségük  van  az  országgyûlési  képviselõknek  arra,  hogy  padtársat 
válasszanak  maguknak  a  parlamenti  ülésteremben. Altorjai  Anita,  a  parlament 
sajtófõnöke lapunknak elmondta, hogy a frakciók elhelyezkedését egyrészt a ház-
szabály szabályozza, másrészt pedig az alakuló ülést megelõzõ egyeztetõ tárgyalá-
sokon döntik el a pártok képviselõi, ki hová ül majd a következõ ciklusban.

– A frakciókon belüli ülésrendet 
részben az elmúlt húsz esztendõ 
szokásjoga határozza meg, illetve 
a frakciók feladata eldönteni, hogy 
kit hová ültetnek. A szokásjog 
szerint a miniszteri bársony-
székeket követõ elsõ sorban 
– bármilyen kicsi legyen a párt 
képviselete az Országgyûlésben 
– a párt egy képviselõje minden-
képpen helyet kap: õ általában 

a frakcióvezetõ. Ha egy párt a 
nagyságából adódóan a patkó elsõ 
sorában több helyet is igényel, 
akkor a hagyományok alapján itt a 
frakcióvezetõ, majd a pártelnök és 
esetleg a frakcióvezetõ-helyettesek 
foglalnak helyet. A frakción belüli 
ülésrendrõl a frakciók jogosultak 
dönteni, de a hagyományok sze-
rint elöl ülnek a fontosabb bizott-
ságok, a külügyi, honvédelmi és 

alkotmányügyi bizottság vezetõi, 
tagjai. Leghátul, a patkó felsõ 
soraiban általában a listán bejutott 
országgyûlési képviselõk ülnek. 

A Fidesz sajtóosztályának tájé-
koztatása szerint az új Fidesz-
frakció az elkövetkezõ hetekben 
alakítja ki ülésrendjét. A Fideszen 
belüli ülésrendet elsõsorban az 
adott politikus szakterülete alakít-
ja ki.� G.�B.

Az országgyûlési ülésrendet az elmúlt 20 év szokásjoga és az egyes frakciók döntése alakítja ki

Az alakuló Fidesz-kormány egyik köztudott terve, 
hogy a parlament létszámát a jelenlegi 386-ról 
200 fõre csökkentse. Ehhez azonban módosítani 
kell a kétharmados többséghez kötött választási 
törvényt. – Ahhoz, hogy a parlament létszá-
mát csökkenteni lehessen, meg kell változtatni a 
választási törvényt a következõ ciklusban, így a 

kisebb parlament leghamarabb a 2014-es válasz-
tások után állhat fel – magyarázta Balázs Zoltán 
politikai elemzõ. A szakember elmondta, jogilag 
ugyan lehetséges, de nem túl életszerû, hogy 
miután az Országgyûlés kétharmada megváltoz-
tatja a választási törvényt, a parlament feloszlatja 
magát, és rendkívüli választásokat írnak ki.  BE

Négy év múlva lehet kisebb parlamentünk

Különvonatokkal a pünkösdi búcsúra

Indul a Csíksomlyó expressz
A  Kárpáteurópa  utazási  iroda  és  az  Indóház  magazin  2008-ban  egyedülálló  vál-
lalkozásba kezdett. Különvonatot  indítottak a csíksomlyói búcsúra, Székely gyors 
néven.  A  járat  1944-ben,  Észak-Erdély  elvesztését  követõen  megszûnt  és  csak 
nemrég indult újra útnak. Nem véletlenül mondták a szerelvényt nemzeti lobogók-
kal váró székelyek az anyaországiaknak: késtetek 64 évet.

A csíksomlyói búcsú Ceausescu 
bukása után az erdélyi és hatá-
ron belüli magyarok százezreinek 
ökumenikus istentiszteletévé, 
találkozójává vált. Ide vitt elõször 
három esztendeje nyolc kocsiban 
400 zarándokot a szent koronás 
magyar címerrel díszített Nohab 
dízelmozdony. A Gyimesekbe 
is eljutó vonat sikere miatt a 
Kárpáteurópa utazási iroda idén 
májusban már két különvo-
natot indít. Az egyik a már jól 
ismert Székely gyors, a másik 
Csíksomlyó expressz néven fog 
közlekedni, 1600 utassal. Az elsõ 
vonat már megtelt, a Csíksomlyó 
Expressz dél-erdélyi útvonalon jut 
majd el Székelyföldre, a pünkösdi 

búcsúra. Az elõbbi vonatot a fel-
újított veterán Nohab, az utóbbit 
Magyarország legkorszerûbb és 
legerõsebb villanymozdonya, a 
teljes egészében átfestett Taurus 
fogja húzni. Az orrán nemzeti 
színeket viselõ impozáns Taurus 
másik oldalán a híres idézet olvas-
ható: „Merjünk nagyok lenni…”

Az útvonal csodálatos: 
Arad, a Maros völgye, Déva, 
Gyulafehérvár, Segesvár, az Olt 
völgye, Brassó, Székelyföld. 
A zarándokok a falusi turizmus 
szálláshelyein, székely családok-
nál alszanak Alcsíkban, Tusnádfür-
dõ, Újtusnád, Csíkszentsimon, 
Csíkszentimre, Csíkszentkirály 
színmagyar falvaiban. Az utasok 

következõ nap a szálláshelyekrõl 
vonattal érkeznek Csíksomlyóra, 
a pünkösdi szentmise helyszíné-
re. És végül természetesen eljut-
nak az ezeréves határra is.

Gyimesbükkön, az ezeréves határnál székelyek százai várják az anyaországból érkezõket
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Azok is beszélnének, akik csak késõbb lesznek gyanúsítottak
Legalább fél tucat vádalku a BKV-s maffiaügyben?
Akár 20 év fegyházat is kaphatnak a BKV-ügy egyes gyanúsítottjai, de akik dalol-
nak,  megúszhatják  sokkal  kevesebbel  is.  Értesüléseink  szerint  egyre  több  tagja 
van az alkalmi dalárdának, s a személyzeti  fõnök végkielégítési ügyével kezdõdõ 
botrány ennek hatására lassan, de biztosan maffiaüggyé terebélyesedik.
Húsz év fegyházra nõtt a bünte-
tés felsõ határa, miután a BRFK 
gazdaságvédelmi fõosztálya 
immár bûnszervezetben 
elkövetett hûtlen kezelés-
sel gyanúsítja Antal Attila 
korábbi BKV-vezért, Zelenák 
Tibor volt fõosztályvezetõt és 
Mesterházy Ernõt, Demszky 
Gábor fõpolgármester tanács-
adóját. Egy bûnszervezethez 
legkevesebb három ember kell, 
de – nyilatkozataikból kiindul-
va –  bõvülhetett volna a lista 
például a BKV-vezéri székben 
Antalt követõ Balogh Zsolttal  
és a volt vezérigazgató-helyet-
tes Regõczi Miklóssal is, akik 
szintén teljesítették az MSZP 
és az SZDSZ lobbistáinak uta-
sításait. Köztük lehetne a sze-
mélyzeti fõnök Szalainé és az 
igazgatótanács volt SZDSZ-es 
elnöke, a tanúvallomások sze-
rint ingatlanügyekben utasítá-
sokat osztó Tóthfalusi György 
is. A gyanú szerint Antalékat a 
Fõvárosi Önkormányzat néhány 
tisztségviselõje és a BKV igazga-
tótanácsának egyes tagjai vették 
rá a bûncselekmények elköveté-
sére. Eddig a legtöbben Hagyó 
Miklós MSZP-s fõpolgármester-
helyettesre tettek terhelõ val-
lomást, de meggyanúsítására 
várhatóan csak májusban lesz 
mód, amikor már nem védi a 
mentelmi jog.

Alkuért tülekednek
Mára már nemcsak a gyanúsítot-
tak szeretnének kitálalni, hanem 
– abban a reményben, hogy 
olcsóbban megúszhatják – olya-
nok is, akik az ügyben egyelõre 
sem tanúként, de még gyanú-
sítottként sem szerepelnek. 

Vádalkut, amellyel a vádemelés 
elmaradását lehet elérni, csak 
azok köthetnek, akik a sajátjuk-
nál súlyosabb bûncselekmény 
feltárásában segítenek. Ehhez 
olyan poszton kellett lenniük, 
ahol rálátásuk volt a bûnös rend-
szer más részeire is vagy olyan 
bizonyítékokról kell tudniuk, 
amelyekkel alátámasztható a 
rendszert irányítók bûnössége.

Ki mit tud?
A vádalku minden részlete állam-
titok, már az is, ha valaki kezde-
ményezi. Marad tehát a meg nem 
erõsített forrás, amely szerint leg-
kevesebb(!) féltucatnyian ajánl-
koztak sikerrel. Balogh Zsoltról 
nyilvánosságra került, hogy a 
meggyanúsítása elõtt vádalkut 
akart kötni. Ez állítólag meghiú-
sult, ám februárban tett két nyi-
latkozatát államtitokként kezeli 
az ügyészség. A múlt héten, egy 
másik, a BKV-ügyben február-
ban tett vallomás nyomán derült 
ki, hogy a Fõvárosi Közterület-

fenntartó Zrt.-nél is teljesítették 
Hagyó és Mesterházy utasításait. 
Bielek Péter vezérigazgató errõl 
furcsamód tanúként vallhatott a 
rendõrségen, az FKF-nél pedig 
a tisztánlátás érdekében belsõ 
vizsgálat indult.

Messze a vége
Egyre megalapozottabbnak 
tûnik az a feltételezés, hogy a 
fõvárosi cégek az MSZP–SZDSZ-
koalíció kifizetõhelyeiként 
mûködtek, az ilyen módon meg-
szerzett pénzek pártérdekeket 
vagy annak feltüntetett magán-
érdekeket szolgáltak, az érintett 
cégvezetõk pedig természetes-
nek tekintették, hogy engedel-
meskednek a törvénytelen uta-
sításoknak. Valójában maffiáról 
van szó, hiszen a bûnszervezet 
beépült a közigazgatásba, és 
saját céljainak megfelelõen 
irányította a döntéshozást. 
Kérdés, hogy megáll-e az ügy a 
Fõvárosi Önkormányzat néhány 
tisztségviselõjénél.� RK�

Májusban meggyanúsíthatják Hagyó Miklóst
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