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A hvg.hu kedd reggel kapott értesítést arról, hogy Fekete Norbertet, a lap

riporterét határozatlan időre kitiltják a parlamentből, mert "a Sajtóiroda

munkatársának többszöri figyelmeztetése és felszólítása ellenére is folytatta

tevékenységét, és nem volt hajlandó elhagyni a Déli Társalgó és az Országház

Kupolatermének területét".

Így járt az Index két munkatársa, Fábián Tamás és Bakró-Nagy Ferenc is, a

Népszabadság Online videósai, Kovács Klára és Mándli Iván, és a 24.hu

tudósítója is.

A Népszabadság hétfői videóján lehetett már látni, hogy Havasi Bertalan azt

mondja, következményei lesznek annak, hogy olyan területen forgatnak, ahol

az országgyűlés rendje szerint nem lehet.

Az újságírót "engedély nélküli forgatás", és "a szabályokkal való

nyílt és tudatos szembeszegülés" miatt tiltotta ki Kövér László

házelnök.

, PARLAMENT , kövér lászló , hvg.hu
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