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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,

az Országgyűlés 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 az Ember i
Erőforrások Minisztériumát vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium
vezetőjéhez

„Mit tesz a kormány' annak érdekében, hogy sport- és más tömegrendezvényeken a
minimálisra korlátozza egy váratlan tragédia bekövetkeztét? ”

címmel .

A benyújtott kérdésünkre a választ írásban várjuk .

Tisztelt Miniszter Úr!

2017. május 31-én, a Ferencváros-Vasas labdarúgó Magyar Kupa-dönt ő rendes játékidejének
utolsó percében 14 ezer helyszínen szorító, százezres nagyságrendben pedig az eseményeke t
televízión és online követő szurkoló előtt a ferencvárosiak egyik válogatott labdarúgója,
Lovrencsics Gergő egy ütközést követően eszméletlenül került a földre . Önkéntelenül is Fehér
Miklós jutott sokunknak eszébe, aki 2004-ben lelte tragikus halálát a labdarúgó pályán .

A kupadöntőn történt szituáció az alábbi elérhet őségen utólag is megtekinthető :
https://www.youtube .com/watch?v=e7XjfMXzBu E

A Ferencváros új stadionja Orbán Viktor miniszterelnöksége, Tarlós István
főpolgármestersége, Kubatov Gábor klubelnöksége idején, Fürjes Balázs kormánybizto s
irányításával készült. A kivitelezést Scheer Sándor vezetésével a Market Zrt. végezte —
olvasható a 15 milliárd forintnyi színtiszta közpénzb ő l épített létesítményben . Kész szerencse ,
hogy az Országház még Ferenc József apostoli magyar király uralkodása ideje alatt épült, íg y
az ilyen jellegű feliratoktól megkímélték az utókort . A csillogó ékszerdoboz kétségtelenü l
megfelel a legkülönbözőbb elvárásoknak, ám a kupadönt ő helyszínén és a televíziók
képernyői előtt is úgy tűnt sokaknak, mintha éppen az emberi élet oltalmazását tekintve
lennének némi hiányosságok. A közösségi oldalon a visszafogott hangvételű hozzászólások i s
olyan drámáról szóltak, amelyben egy sportoló az életéért küzd, miközben ment ő példáu l
sehol nem látható .

országgyűlési képviselő



Kétségtelen, hogy a legkörültekintőbb rendezés és a legmodernebb technika ellenére i s
történhet sporteseményen váratlan tragédia. Ennek előfordulását azonban a minimálisra kel l
csökkenteni .

Tisztelt Miniszter Úr !

Minden bizonnyal a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) is megvizsgálja a történteket ,
ugyanakkor a kormány figyelmébe is ajánlanánk ezt az esetet, amely – nem győzzük eleget
hangsúlyozni – majdnem tragédiával végződött . Utólag is nehéz visszanézni a kupadönt ő
rendes játékidejének utolsó perceit .

Szíveskedjen tájékoztatni arról, mit tesz a kormány annak érdekében, hogy sport- és más
tömegrendezvényeken a minimálisra korlátozza egy váratlan tragédia bekövetkeztét?

Várjuk megtisztelő válaszát !

Budapest, 2017 . június 13 .

D . Apáti István

Tisztelettel :

Sneider Tamás
Jobbik Magyarországért Mozgalom
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