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A Házszabály 91.§-a alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani
Gyurcsány Ferenc miniszterelnökhöz „Teniszdiplomácia, avagy hányszor ismételheti
meg önmagát a történelem?" címmel .

Tisztelt Miniszterelnök úr!

A Miniszterelnöki Hivatal megbízásából 2003 . október 7-én a Humán - Jövő 2000
KHT építési engedély nélkül húzott fel három teniszsátrat a Tabánban . Az építési
hatóság közbelépésére a sátrakat 2004 . áprilisára lebontották, de nem bontották el az
ugyancsak engedély nélkül épített kerítést, amely mintegy 60 m 2-t vett el a korábbi
játszótér területéből . A kerítés lebontására és az eredeti állapot visszaállítására a
Budavári Önkormányzat hatósági igazgatósága 2004 . április 14-én határozatban
kötelezte a Tabáni Tenisz Centert. A hatósági iroda munkatársai az augusztus 5-én,
az október 14-én és a november 8-án tartott helyszíni szemléjükön megállapították,
hogy a kötelezettségnek a Tabáni Tenisz Center nem tett eleget, viszont a
teniszpályákat ismét sátorral, és ismét engedély nélkül fedték le . Mindezekért az
építési hatóság 90.000 Ft bírságot szabott ki .
Meg kell jegyeznem, hogy 2002-ban már lejátszódott ez a történet, csak akkor még a
Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási Főigazgatósága maga kért építési
engedélyt a sátrak telepítésére, és amikor - a hiányos dokumentáció miatt - azt nem
kapta meg, engedély nélkül állított fel két sátrat . Ezeket csak 2003 . áprilisában
bontották le .
Mint látjuk, a történelem megismétli önmagát. A kérdés az, hogy még hányszor .
Hányszor lépi még át a törvényességet teniszsátrak telepítése céljából egy közhivatal,
ráadásul a kormányé?
Az egyszerű állampolgároktól elvárjuk, hogy betartsák a törvényeket. És ha mégsem,
hát megütik a bokájukat . Súlyos bírságokat kell fizetniük az engedély nélküli
építkezés miatt, hogy megtanulják betartani a törvényes utat .
Sokan emlékeznek még Kína és Amerika hűvös viszonyára a II . világháború után. A
sok évtizedes hidegháborús hangulat után a kínai asztaliteniszezők amerikai turnéja
törte meg a jeget a két birodalom között. Azóta é1 a fogalom: teniszdiplomácia. Úgy



látszik, a Miniszterelnöki Hivatal teniszezői nem ismerik ezt a fogalmat, mert
megbékélés helyett inkább háborúságot szereznek : háborúságot a Tabán látogatóival .
Tisztelettel kérdezem a miniszterelnök urat : hányszor ismételi meg magát a
történelem a Miniszterelnöki Hivatalban?

Tisztelettel várom válaszát.

Budapest, 2005 . február 17 .
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