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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: "Tisztában vannak-e még a szégyen szó jelentésével, és 
ha igen, nem szégyellik magukat?" 

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Az index.hu tényfeltáró cikkéből kiderül, hogy az elmúlt közel egy év során a kormány titokban 
többszáz Venezuelából menekült embert fogadott be. Mint a befogadottak elmondták, a szervezők 
külön megkérték őket, hogy befogadásukról ne beszéljenek, ami érthetetlen volt számukra, hiszen 
rettenetes körülmények közül kényszerültek menekülni, és nagyon hálásak a befogadásért. A 
befogadás egyébként mintaszerű: ingyen repülőjegyet kapnak Budapestre, itt egy évre ingyenes 
lakhatást, és letelepedési engedélyt, amivel munkát is vállalhatnak, továbbá integrációs programot 
indítanak számukra, ami a nyelvtanfolyamokat is magában foglalja. Az információt a 
Miniszterelnökséget vezető Gulyás Gergely miniszter is megerősítette.

A befogadás egyetlen feltétele, hogy igazolni tudjanak egy magyar fölmenőt. Ettől természetesen 
még nem lesznek magyarok, hiszen venezuelai állampolgárok, legtöbbjüknek valamelyik nagy- 
vagy dédszülője származott el Magyarországról, egy szót sem ért magyarul, sosem járt még nálunk 
és nem nagyon ismeri a magyar kultúrát. Magyar állampolgárok sem föltétlenül lesznek, mert bár az
alaptörvény G) cikk (1) bekezdése szerint „születésével a magyar állampolgár gyermeke magyar 
állampolgár”, az állampolgárság nem szükségképpen öröklődik több generáción át. A magyar 
állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4.§ (3) bekezdése olyan nem magyar állampolgár 
honosításáról intézkedik, akinek felmenője magyar állampolgár volt, tehát a magyar állampolgár 
felmenővel rendelkező személy nem szükségképpen magyar állampolgár.

A befogadást a cikk szerint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szervezte, és ezt az információt maga
a szolgálat sem cáfolta.



Kérdezem ezért miniszterelnök urat:

1. Kétségtelen, hogy a magyar kormány igen ritkán, csak valamilyen kényszerítő körülmény 
nyomására, esetleg tévedésből jár el emberségesen, európai módon. Szégyellik talán, hogy most 
mégis valami ilyesmre került sor, ezért akarják ezt a legnagyobb titokban tartani? 

2. Milyen jogcímen érkeztek a Venezuelából menekülők Magyarországra: menekültként vagy 
magyar állampolgárként? 

3. Ha menekültként érkeztek, miért nem a tranzitzónában kellett megvárniuk menekültstátuszuk 
elismerését, holott továbbra is érvényben van a tömeges bevándorlás okozta, kormány által 
kihirdetett válsághelyzet? 

4. Ha magyar állampolgárokként érkeztek, lefolytatták-e mindegyikük esetében az állampolgárság 
megállapítására vonatkozó eljárást? 

5. Ha nem, hogyan szerezhette meg nagy többségük az állampolgárságot, ha egyszer nem tudnak 
magyarul és így nem felelnek meg a kedvezményes honosítás a magyar állampolgárságról szóló 
1993. évi LV. törvény 4.§ (3) bekezdésében foglalt feltételeinek sem? 

6. A kormány által a menekültek számára indított, nyelvoktatást is tartalmazó integrációs program 
az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási 
különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény 253.§ (2) b.) pontja szerinti oktatásszervezés, és mint 
ilyen, bevándorlást segítő tevékenységnek minősül. Bevándorlást segítő tevékenységet végző 
szervezetnek minősül-e ennek alapján a magyar kormány? 

7. A kormányt anyagilag támogatja minden Magyarországon adót fizető személy és szervezet. 
Bevándorlási különadó-köteles-e ez a támogatás az idézett törvény 253. § (1) pontja szerint? 

8. Kik minősülnek e bevándorlási különadó adóalanyainak? 

9. Adott-e az említett adóalanyok mindegyike a törvényben rögzített határidőig nyilatkozatot a 
kormány, mint bevándorlást segítő tevékenységet végző szervezet számára az idézett törvény 253. §
(6) rendelkezésének megfelelően arról, hogy a bevándorlási különadóját teljes körűen bevallotta? 

10. Benyújtotta-e ezeket a nyilatkozatokat az idézett törvény 253. § (9) szerint a kormány, mint 
bevándorlást segítő tevékenységet végző magyarországi székhelyű szervezet az állami 
adóhatósághoz? 

11. A fenti nyilatkozat benyújtását elmulasztó adóalanyok helyett a bevándorlási különadó alanyává 
vált-e a kormány, mint bevándorlást segítő tevékenységet végző, magyarországi székhelyű 
szervezet az idézett törvény 253. § (7) bekezdésének megfelelően? 

12. Megállapította, bevallotta és ezzel egyidejűleg megfizette-e a bevándorlási különadót a 
nyilatkozat benyújtását elmulasztó adóalanyok helyett a bevándorlási különadó alanyává vált 
kormány az idézett törvény 253. § (8) b.) pontja szerint? 

13. Az üldözött venezuelai állampolgárok Magyarországra menekítését szervező Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat részéről az érintettek tájékoztatása az üldözés elől Magyarországra történő 
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menekülés lehetőségéről az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, 
valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény 253.§ (2) d.) pontja szerinti 
bevándorlást pozitív színben feltüntető propaganda tevékenység, és mint ilyen, bevándorlást segítő 
tevékenységnek minősül. Bevándorlást segítő tevékenységet végző szervezetnek minősül-e ennek 
alapján a Magyar Máltai Szeretetszolgálat? 

14. A kormány anyagilag támogatja a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot, ha másként nem, a 
személyi jövedelemadó adófizetők által fölajánlott 1%-ának átengedésével. Bevándorlási különadó-
köteles-e ez a támogatás az idézett törvény 253. § (1) pontja szerint? 

15. E bevándorlási különadó adóalanyának minősül-e a kormány az idézett törvény 253. § (5) 
bekezdése értelmében? 

16. Adott-e a kormány, mint a törvény 253. §. (5) bekezdése szerinti adóalany a törvényben rögzített
határidőig nyilatkozatot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, mint bevándorlást segítő tevékenységet 
végző szervezet számára az idézett törvény 253. § (6) rendelkezésének megfelelően arról, hogy a 
bevándorlási különadóját teljes körűen bevallotta? 

17. Amennyiben igen, benyújtotta-e ezt a nyilatkozatot az idézett törvény 253. § (9) szerint a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat, mint bevándorlást segítő tevékenységet végző magyarországi 
székhelyű szervezet az állami adóhatósághoz? 

18. Amennyiben nem, a kormány helyett a bevándorlási különadó alanyává vált-e a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat, mint bevándorlást segítő tevékenységet végző, magyarországi székhelyű 
szervezet az idézett törvény 253. § (7) bekezdésének megfelelően? 

19. Megállapította, bevallotta és ezzel egyidejűleg megfizette-e a bevándorlási különadót a 
nyilatkozat benyújtását elmulasztó kormány helyett a bevándorlási különadó alanyává vált Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat az idézett törvény 253. § (8) b.) pontja szerint? 

20. Mindezek után továbbra is jó gondolatnak tartja-e az egyes adótörvények és más kapcsolódó 
törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény tavaly 
nyári elfogadását? 

21. Törvény nem kötelezte a kormányt a venezuelai üldözöttek befogadására, ha tehát mégis 
megtette, azt nyilván helyes cselekedetnek tartja. Az a tény, hogy ezt mégis titkolni próbálta, arra 
utal, hogy tisztában van azzal: az ennek homlokegyenest ellentmondó, a menekültekkel és 
bevándorlókkal riogató többéves gyűlöletkampányuk embertelen és szégyenletes. Miért költöttek 
akkor rá mégis milliárdokat tucatszám, és mérgezték meg vele a magyar polgárok jelentős részének 
gondolkodását? 

22. Évek óta költséget és fáradságot nem kímélve sulykolják az európai magyarokba, hogy a 
menekültek befogadása, a bevándorlás veszélyes, megingatja a közbiztonságot, elveszi a magyarok 
munkáját, rombolja kultúránkat. Az a tény, hogy eközben saját bevallásuk szerint 2013-14-ben ezer 
iraki és egyiptomi keleti keresztény családot, 2017-ben 1300 menekültet, összesen mintegy 20 ezer 
letelepedési kötvényt vásárló jórészt kínait és arabot, most pedig 300 venezuelai menekültet 
fogadtak be, ezrével vagy tízezrével adtak arra nem is jogosult ukránoknak magyar 
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állampolgárságot, arra utal, hogy maguk is pontosan tudták: propagandájukból egyetlen szó sem 
igaz. Miért hazudtak éveken keresztül közpénzből az európai magyaroknak? 

23. Ha a magyarnak nagy jóindulattal sem nevezhető venezuelai menekültek ügyét lehetett 
humánusan kezelni, mire való az ország déli határán várakozó, gyakran ugyancsak keresztény 
közel-keleti menekültekkel szembeni embertelen, nemzetközi visszatetszést keltő bánásmód? 

24. Még most sem szégyellik magukat? 

Várom megtisztelő válaszát.

Budapest, 2019. február 25.

Arató Gergely

Demokratikus Koalíció
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