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Érkezett 2015 AUG 1 1.országgyű lési képviselő

Írásbeli kérdé s

Kövér László úrnak,

az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyű lésrő l szóló 2012 .
évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánunk intézni a
Külgazdasági és Külügyminisztériumot vezet ő miniszterhez, mint a tárgyban illetékes
minisztérium vezetőjéhez

„Mit kíván tenni a Kormány annak érdekében, hogy a csallóközi magyarság
biztonságban élhessen a szülőföldjén, és ne kelljen senkinek olyan támadás t
elszenvednie, mint amely nyomán, július végén vér is folyt Dunaszerdahely egyi k
utcáján?”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

2015 . június 9-én írásbeli kérdés útján fordultunk Önhöz a 2015 . május 30-án megrendezett
Dunaszerdahely-Slovan mérkőzésen a vendégszurkolók részérő l tapasztalt magyarellene s
megnyilvánulások miatt . Akkor még úgy fogalmazhattunk, hogy fizikai erőszakra nem kerül t
sor, de az aggasztó helyzet sajnos az id ő múlásával nemhogy rendez ődött, hanem egyre
inkább fokozódni látszik .

2015 . július 26-án a Dunaszerdahelyi AC-Nagyszombat mérkőzés után szlovák
vendégszurkolók egy csoportja csuklyában, az autóból kiugrálva, a nyílt utcán bántalmazta a
meccsrő l hazatérő hazai szurkolókat . Errő l Vér is folyt a DAC-Nagyszombat után . Magyar
szurkolókra támadtak a nagyszombatiak címmel számolt be a Körkép.sk
(http ://korkep .sk/c ikkek/sport/20 15/07/28/ver-is-folyt-a-dac-nagyszombat-utan-magyar -
szurkoTokra-tamadtak-a-nagyszombatiak) .

Tisztelt Miniszter Úr !

Legutóbbi megkeresésünkre válaszul Ön a „labdarúgó mérk őzéseken tapasztalhat ó
szélsőséges megnyilvánulások” szűk témakörébe szorította ezt a jelenséget, de mint azt a
legutóbbi példa is mutatja, nem pusztán errő l van szó, hanem olyan egyre inkább



megszaporodó etnikai villongásokról, amelynek rendre az elszakított Felvidéken él ő magyar
honfitársaink az elszenvedő i .

Nem győzzük eleget hangsúlyozni, hogy megítélésünk szerint Magyarország
Külügyminisztériuma nem mehet el a magyarellenesség egyetlen megnyilvánulása elő tt sem ,
ez egyebek mellett Magyarország jogrendszerének az alapjául szolgáló Alaptörvény D)
cikkébő l is következik. Ennek fényében kénytelenek vagyunk ismételten megkérdezni, hog y
milyen diplomáciai lépések megtételére került sor az ilyen és ehhez hasonló elfogadhatatla n
megnyilvánulások megel őzése, az elkövetők beazonosítása, és példás megbüntetés e
érdekében .

Kérjük, hogy a soron következő kétoldalú tárgyaláson ezt az esetet is vessék fel !

Várjuk megtisztel ő válaszát !

Budapest, 2015 . augusztus 10 .

Tisztelettel :

Hegedűs Lorántné
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Mirkóczki Ádám

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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