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országgyűlési képviselő

Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,

az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012 .
évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok intézni a
Belügyminisztériumot vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium
vezetőjéhez

„Tervezi-e a Belügyminisztérium, hogy részben vagy egészében átveszi a Magya r
Labdarúgó Szövetségtől (MLSZ) az OTP Bank Liga mérkőzéseinek rendezésével járó
feladatokat? ”

címmel.

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

Magyarország hagyományosan legnagyobb érdekl ődéssel kísért futball rangadója a két ősi
rivális, a Ferencváros és az Újpest csapatainak a találkozója . Az OTP Bank Liga 11 .
fordulójában került sor legutóbb erre a párosításra a közpénzből épült ferencvárosi
stadionban, a Groupama Arénában . A vendég újpesti klub internetes oldalán az alább i
felhívást olvashatták az oda látogató drukkerek :

,,Felhívjuk szurkolóink figyelmét, hogy a rendőrség határozata alapján péntek este 20 .00
órakor a helyszíni és az online jegyértékesítés is lezárul! "

Valóban így történt . Bár voltak, akik a mérk őzés napján szerették volna megvásárolni
jegyüket, lett is volna értékesítésre váró belép ő , ám azok a többségében vidéki Újpest
szurkolók, akik a rangadó napján érkeztek a fővárosba, a mérkőzés megtekintésérő l a
rendőrség határozata miatt lemaradtak . Első hallásra ez azért is némileg érthetetlen, fölöslege s
rendőri lépésnek tűnik, mert – az Országos Rendőr-főkapitányságtól kapott tájékoztatások
szerint – ma már egy ilyen rangadón sem történnek rendbontások . Köszönhet ő ez elsősorban
annak, hogy —hála Istennek – az elmúlt évtizedben rendkívül sokat fejlődött a hazai szurkoló i
kultúra, így például az érintett csapatok drukkerei is együtt biztatták a magyar labdarúgó



válogatottat a franciaországi Európa-bajnokságon . Ez korábban talán elképzelhetetlen let t
volna .

Tisztelt Belügyminiszter Úr !

Mi célt szolgálnak ezek a rend őrségi határozatok? Tervezi-e a Belügyminisztérium, hogy
részben vagy egészében átveszi a Magyar Labdarúgó Szövetségt ől (MLSZ) az OTP Bank
Liga mérkőzéseinek rendezésével járó feladatokat?

Várjuk megtisztelő válaszát, bízva abban, hogy a rendőrség a jövőben is az Alaptörvényben
meghatározott feladatokat, a határforgalom ellen őrzését, a terrorizmus elleni küzdelmet és a
törvényben meghatározott bűnmegelőzési, bűnfelderítési célú ellenőrzést, a
bűncselekménybő l származó vagyon visszaszerzésének feladatait látja el .

Budapest, 2016.. szeptember 26 .
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