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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: "Hány migránst telepített Magyarországra a Vetőmag 
Szövetség?" 

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

A kormánytöbbség 2017. június 13-án verte keresztül az országgyűlésen a külföldről támogatott 
szervezetek átláthatóságáról szóló törvényt, amelynek preambuluma szerint „az egyesülési jog 
alapján létrejött szervezeteknek ismeretlen külföldi forrásból juttatott támogatások alkalmasak 
lehetnek arra, hogy külföldi érdekcsoportok e szervezetek társadalmi befolyásán keresztül saját 
érdekeiket, nem pedig közösségi célokat érvényesíthessenek Magyarország politikai és társadalmi 
életében”. A jogszabály nyilvános kommunikációjában különösen arra a veszélyre hívták föl a 
figyelmet, hogy ezek között „Soros-szervezetek” lehetnek – bármit jelentsen is ez –, amelyek annak
érdekében kapják a támogatást külföldről, hogy azt fölhasználva migránsok illegális bevándorlását 
és magyarországi letelepedését segítsék elő.

Az interneten elérhető és nemrég frissült az évente legalább 7,2 millió forint külföldi támogatást 
kapó szervezetek jegyzéke.

E lista alapján kérdezem miniszterelnök urat:

1. Mely külföldi érdekcsoportok érvényesítették saját érdekeiket Magyarország politikai és 
társadalmi életében a(z)

- Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány

- Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

- Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

- Magyar Természetvédők Szövetsélge



- Magyar Vöröskereszt

- Magyar Zsonglőr Egyesület

- Rex Kutyaotthon Alapítvány

- Rubik Kocka Speedsolving Egyesület

- Tudatos Vásárlók Közhasznú Egyesülete

- Vasárnapi Iskolai Szövetség

- Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács

szervezetek társadalmi befolyásán keresztül?

2. A külföldről kapott támogatást fölhasználva pontosan hány migráns illegális bevándorlását és 
magyarországi letelepedését segítette elő a(z)

- Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány

- Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

- Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

- Magyar Természetvédők Szövetsélge

- Magyar Vöröskereszt

- Magyar Zsonglőr Egyesület

- Rex Kutyaotthon Alapítvány

- Rubik Kocka Speedsolving Egyesület

- Tudatos Vásárlók Közhasznú Egyesülete

- Vasárnapi Iskolai Szövetség

- Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács?

Szíves válaszát a fölsorolt szervezetekre vonatkozóan egyenként és tételesen várom.

Budapest, 2019. február 21.

Arató Gergely

Demokratikus Koalíció
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