
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: K/7047.

Benyújtás dátuma: 2019-08-05 15:33

Parlex azonosító: 1MQCPOF00001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Sneider Tamás (Jobbik) 

Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Milyen diplomáciai lépések követik a román 
soviniszták – ezúttal egy sportesemény kapcsán elkövetett – magyarellenes támadását?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

A múlt csütörtökön rendezték az Universitatea Craiova–Budapest Honvéd Európa-Liga labdarúgó
mérkőzést  Craiovában.  A mérkőzést  kísérő  soviniszta  elemek  mellett  Magyarország  Kormánya
megítélésem szerint nem mehet el szó nélkül, függetlenül attól, hogy az UEFA milyen döntést hoz
az ügyben (megkeresésem időpontjában ennek eredménye még nem ismert). Mint Ön előtt ismert, a
mérkőzést  megelőző  éjjel  a  magyar  szurkolókat  sörösüvegekkel  és  kövekkel  dobálták  meg,  a
sajtóhírek  szerint  az  egyik  honfitársunk  a  fején  sérült  meg.  A  magyar  csapat  játékosainak
szálláshelyénél  petárdákat  durrogtattak,  a  mérkőzésen  pedig  folyamatosan  magyarellenes
rigmusokat  skandáltak  a  szurkolók,  egyebek  mellett  például  azt,  hogy  „Döglött  magyar  a  jó
magyar!”.

Gyakori  eset,  hogy a csapatukat  elkísérő magyar  szurkolók soviniszta  támadásokat  kénytelenek
elszenvedni. Emlékeztetőül: a múlt évben montenegrói Podgoricában történt sportesemény kapcsán
hasonló magyarellenes támadás, akkor az FTC női kézilabdacsapatát elkísérő drukkereket támadták
meg. Ugyancsak a múlt  évben a Budapest Honvéd FC labdarúgócsapata Európa-liga mérkőzést
játszott  Szkopjében  a  macedón  Rabotnicki  ellen,  útban  a  mérkőzésre  a  csapatukat  elkísérő
leghűségesebb drukkereket a szerb autópályán görögtüzeket gyújtó, az egyik sávot részben elzáró
huligánok  kényszerítették  lassításra.  A járművet  megdobálták,  botokkal  csapkodták  az  oldalát,
amelynek több horpadás keletkezett a karosszériáján.

A  mi  politikai  közösségünk  korábban  is  minden  ilyen  esetben  hangsúlyozta:  Magyarország
Külügyminisztériuma nem mehet el a magyarellenesség egyetlen megnyilvánulása mellett sem, a
probléma elhallgatása és szőnyeg alá söprése pedig szinte törvényszerűen magában hordozza azok



jellemző módon egyre durvább formában történő megismétlődését. A magyar csapatok drukkerei az
elmúlt  években  kulturáltabban  viselkedtek  például  a  ’90-es  éveket  meghatározó  szurkolói
megnyilvánulásokhoz képest, de a folyamatos provokációt és magyarellenes megnyilvánulásokat a
politika közönye mellett borítékolhatóan markáns szurkolói válaszlépés követheti részükről, ehhez
pedig nem fűződik magyar érdek.

Ennek kapcsán kérdezem a Tisztelt  Miniszter Urat,  hogy milyen lépéseket  tesz a magyar
diplomácia a mostani eset kapcsán?

Várom megtisztelő válaszát!

Tisztelettel,

Sneider Tamás
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