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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökéne k

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

„A Kormány vagy az MLSZ segíti-e a magyar szurkolók kijutását az Európ a
Bajnokságra és ha igen, milyen eszközökkel? ”

címmel .

A benyújtott kérdésünkre a választ írásban várjuk .

Tisztelt Miniszter Úr !

Az elmúlt években a magyar futball-szurkolók ellen számos merényletet követett el a Magya r

Labdarúgó Szövetség és a Kormány is azzal, hogy bűnözőnek tekintette őket. Az eredmény

látványos, hiszen az új stadionok konganak az ürességt ől, a klubok emiatt nem kis bevételt ő l

estek el, a hangulat pedig már messze nem a régi . Az intézkedések nem azt a hatást érték el ,

amit vártak, hiszen akik eddig színházba jártak, azok nem váltottak újabban focimeccsr e

jegyet. Még maga, Csányi Sándor is bevallotta, hogy a szurkolói kártya melléfogás volt .

A szurkolókat bűnözőnek kikiáltó szervezetnek viszont itt az ideje törleszteni és olyan

gesztust gyakorolni a szurkolók felé, mellyel az elmúlt éveket esetleg részben jóváteheti é s

visszacsalogathatja az ultrákat is a stadionba. Értékelhető gesztus lenne, ha az MLSZ anyag i

segítséggel a szurkolóknak a jövő évi franciaországi Európa Bajnokságra történ ő ki- és

visszautazást segítené, ezzel is támogatva a csapatot a rá váró nehéz mérk őzéseken.

Információim szerint szervezés alatt van egy különvonat, ami jó lehetőséget kínálna Önöknek

és az MLSZ-nek arra, hogy értelmes módon segítsék a válogatott szereplését is .



Kérdezzük tehát Miniszter Urat :

- Kívánja-e bármilyen módon segíteni a szurkolókat a franciaországi Európ a

Bajnokságra való kijutásban vagy az ott tartózkodásban ?

- A szaktárca egyeztet-e az MLSZ-el annak érdekében, hogy ez megtörténjen ?

- Milyen lépések várhatóak az ügyben ?

Várjuk érdemi válaszát !

Budapest, 2015 . november 24 .

Tisztelettel :

Szilágyi Győ
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