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Írásbeli kérdés

Tisztelt Elnök Úr! 

Magyarország Alaptörvénye 7. cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI.
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánunk intézni a miniszterelnökhöz

,,Mikor kívánja betartani a szurkolóknak tett ígéretét?"

címmel.

A benyújtott kérdésünkre a választ írásban várjuk.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Mint arra bizonyára emlékszik, március l-jén, azaz már javában a kampányban Miniszterelnök Úr
stadionbejárásra érkezett Diósgyőrbe. A látogatás során a diósgyőri szurkolók kérdésére elmondta, hogy
önnek is hiányzik a labdarúgó mérkőzésekről a drukkerek által korábban használt pirotechnika. A
szurkolók által írt beszámoló szerint a helyszínen úgy fogalmazott, hogy ,,nem igazi a hangulat nélküle, 
és nem érti, az MLSZ miért tiltja." Erre a drukkerek felhívták a figyelmét a tiltás okára, amely a hatályos
jogszabályokban rejlik, mire a Miniszterelnök Úr reakciója az volt, hogy Önök - értve ezalatt minden
bizonnyal a kormánypártokat- egy erre vonatkozó módosítást megszavaznának. Kubatov Gábor
pártigazgató a július 10-i szurkolói ankéton ugyancsak az MLSZ-re próbálta hárítani a felelősséget.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Az elköltött súlyos közpénz milliárdok ellenére a szurkolók nem tértek vissza a stadionokba. Ennek az
oka pedig nem más, minthogy a mai napig kollektív megbélyegzés övezi őket, a politika bűnbakként
kezeli a drukkereket, velük kívánja elvitetni a balhét a hazai labdarúgás eredménytelensége miatt. El kell
fogadni, hogy labdarúgó mérkőzésre ma a foci szeretete és a semmi máshoz nem hasonlítható
meccshangulat miatt mennek ki a nézők. Ezt sikerült az elmúlt évek alatt tönkretenni. Így fordulhat elő,
hogy bár gyakorlatilag visszaszorult a lelátói pirotechnika használata, ám mégis okoznak sérüléseket ezek
a kellékek. Ön a drukkereknek beszélt, mikor azt mondta, hogy hiányzik a hangulat a mérkőzésekről,
hiányoznak a szurkolók által használt hangulatfokozó elemek, amelyeket álláspontunk szerint nem
jogszabályban tiltani kell, hanem ellenőrzött, ezáltal biztonságos keretek között engedélyezni.

Kampányban tett könnyelmű ígéret volt ez Miniszterelnök Úr részéről, vagy készek változtatni az
értelmetlen szabályozáson? Mit kívánnak tenni annak érdekében, hogy a közpénzből épült, kamerák
százaival pásztázott stadionokban megrendezett sporteseményeket mindenhol ugyanazokkal a
feltételekkel lehessen látogatni, azt senki ne köthesse scanneres beléptetéshez és kártya kiváltásához,
ezáltal ezreket diszkriminálva a klubszimpátiája miatt?

Várjuk megtisztelő válaszát!
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