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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: Orbán Viktor, miniszterelnök 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Miért vett részt az új brazil elnök beiktatásán, és 
osztja-e nézeteit, különös tekintettel arra, ami a bolygó tüdejének tartott amazonasi esőerdők 
kivágásával fenyeget?" 

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Azzal, hogy Ön az EU-tagállamok vezetői közül egyetlenként részt vett Jair Bolsonaro brazil elnök 
beiktatásán, látványosan jelezte, hogy szimpatikus az Ön számára a dél-amerikai államfő által 
képviselt politikai irány. Látványos gesztusa a külvilág számára azt sugallja, hogy olyan értékeket 
vél fölfedezni Bolsonaro elnök politikájában, amelyeket Ön is oszt, illetve amelyeket az Ön által 
hivatalosan képviselt Magyarország szemszögéből nézve követendőnek tart.

Amint azt bizonyára tudja, Bolsonaro elnök a nem is olyan távoli múltban számos, az egész 
demokratikus világot megdöbbentő kijelentést tett. Jelezte például, hogy az amerikai őslakosoknak 
„nincs pénzük, nincs kultúrájuk”, ezért el kell venni tőlük az eddig általuk használt esőerdő-
területeket, és el kell kergetni őket a rezervátumokból az ásványkincsek kibányászása érdekében. 
Egy nőnemű állampolgárnak azt mondta: az illető „nem érdemli meg, hogy megerőszakolja”, mert 
annyira csúnya. Szerinte a szélsőjobboldali diktátornak, az ezreket meggyilkoltató Pinochetnek 
„több embert kellett volna megölnie”, és „a rendőr, aki nem öl, nem is rendőr”. Kijelentette, hogy 
pártolja a kínzást és a katonai diktatúrát. Azt állította: „elkerülök minden adózást, amit csak lehet”. 
Amikor pedig hivatalba lépett, már aznap olyan intézkedéseket hozott, amelyekkel megkönnyíti a 
Föld tüdejének számító amazonasi esőerdő kiirtását.

Kérem, szíveskedjék elárulni, milyen megfontolásból erősítette részvételével egy ilyen szélsőséges, 
embertelen nézeteket valló politikus legitimációját?

Kérem továbbá, szíveskedjék tájékoztatni róla, Bolsonaro elnök mely nézeteivel és elképzeléseivel 



ért egyet és tart követendőnek?

További kérdésem, hogy egyetért-e Bolsonaro elnök brazíliai esőerdőkkel kapcsolatos politikájával,
a rezervátumok mezőgazdasági célú hasznosításának irányába tett lépéseivel? Amennyiben nem, 
szóvá tette-e ezzel kapcsolatos ellenvéleményét a kétoldalú megbeszélésen?

Várom válaszát!

Budapest, 2019. január 7.

Tisztelettel,
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