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Írásbeli kérdé s

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 kívánunk benyújtani a z

Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető miniszterhez mint a tárgyban illetékes

minisztérium vezetőjéhez

„Megtörténhet az a szégyen, hogy a hazai futballszurkolók derékhada nem tud részt

venni a szeptemberi 4-i sorsdönt ő mérkőzésen?”

címmel .

A benyújtott kérdésünkre a választ írásban várjuk .

Tisztelt Miniszter Úr !

Az elmúlt években a kormány és a Magyar Labdarúgó Szövetség azzal háborította fel a hazai

futballszurkolók közösségét, hogy rendre hozta azokat a döntéseket, amelyek b űnözőként

kezelik őket. Mindeközben sajnos a klubok gazdasági hátterét illet ően nem tudunk pozití v

változásokról beszélni, botrány botrány hátán, a sportág körül erőteljesen jelen van a

sportkorrupció . A helyzetet súlyosbítja, hogy a fideszes többség olyan törvényt fogadott el ,

ami alapján indokolatlan és felháborító regisztrációra kényszerítik a lelátók látogatóit . Ezzel a

lépéssel sikerült azokat az embereket távol tartani a stadionoktól, akik az egész magya r

labdarúgás szívét-lelkét adják, akik a legnehezebb időkben, esőben, hóban, sikerben é s

kudarcban egyaránt kitartottak szeretett klubjuk és a nemzeti tizenegy mellett .

Napjainkban egyre kevesebb az olyan futballista, szakvezető , klubvezető , aki nemcsak anyagi

lehetőségeket lát a fociban, hanem azért valóban tenni is akar. A magyar futball világában

már csak egyetlen olyan réteg van, amelyrő l elmondható, hogy száz százalékosan ez a sportág

élteti, és ha kell idő t, pénzt nem sajnálva utazik az országban vagy akár Európa-szerte, hog y

kedvenceit biztassa és támogassa. Ez a réteg nem más, mint a magyar szurkolói társadalom!



Azokról beszélünk, akik 90 percen keresztül buzdítják, űzik-hajtják a csapatukat . Az elmúl t

szezonban a mérkőzések látogatottsága drasztikusan visszaesett, holott egyértelm ű : a

játékosoknak sincs ínyére, hogy a jól megszokott hangorkán nélkül kell pályára lépniük .

A szeptember 4-i sorsdöntő mérkőzésen a magyar labdarúgó-válogatott-ellenfele Románia

lesz, amely az elmúlt években rengeteg borsot tört az orrunk alá, és amellyel küzdelmein k

túlmutatnak a sportág határain . Az ultrák jelenléte ezen a meccsén létfontosságú, hiszen 12 .

játékosként olyan pluszt képesek kihozni a játékosokból, amelyre a győzelemhez szükség van .

Meg kell mutatnunk, hogy mi is tudunk olyan légkört varázsolni a stadionba, ami lélektani

fölényt jelenthet a csapatunknak . Éppen ezért arra kérjük Miniszter Urat, hogy legalább egy

mérkőzés erejéig, a szeptember 4-én megrendezésre kerül ő Magyarország-Románia labdarúgó

Eb-selejtezőre függesszék fel a szurkolói kártyára vonatkozó kötelezettséget, engedjék be a

mérkőzésre az igazi szurkolókat is, hogy ne csak nézők legyenek a stadionban.

Ezek alapján kérdezzük tisztelt Miniszter Urat : milyen lépéseket tesz annak érdekében,

hogy a szeptember 4-i Magyarország-Románia válogatott labdarúgó-mérk őzésen a

szurkolói kártyával nem rendelkez ő drukkerek is személyesen tudják biztatni a Dárda i

Pál által vezetett nemzeti tizenegyet? Történjen bármi ;csak a románokat idehaza !

Várjuk érdemi válaszát !

Budapest, 2015 . június 24 .

Tisztelettel :

Bana Tibor

Szilágyi György

Mirkóczki Ádám
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(Jobbik Magyarországért Mozgalom)


	page 1
	page 2

