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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak
az Országgyűlés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7. cikkének (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgy ű lésről szóló 2012 .
évi XXXVI . törvény 29. §-ának (4) bekezdése és 42. §-ának (8) bekezdése alapján kérdés t
/ írásbeli választ igényl ő kérdést kívánok benyújtani Polt Péter legfőbb ügyész úrhoz

„Vizsgálta-e az ügyészség a Gran Kockázati T őkealapnak a Puncs.hu portált
üzemeltető Dating Central Europe számára nyújtott szabálytalan támogatását?”

címmel .

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

Az Európai Unió a Jeremie programot 2009-ben indította el Magyarországon . A 130
milliárd forintnyi forrás elosztásával kapcsolatban több probléma is felmerült az utóbb i
időben, amelyek miatt az Európai Bizottság több milliárd forintos büntetést is kiszabott .
Több újságcikk is foglalkozott már a program visszásságaival .
Az uniós ellenőrök kifogásolták például azt, hogy Hernádi Zsolt Mol-vezér alapkezel ője
egy szexpartner-kereső oldalakkal foglalkozó vállalkozást támogatott uniós forráso k
felhasználásával . Az egyik ilyen oldal a Dating Central Europe tulajdonában lév ő puncs.hu
amely az utóbbi id őben meglehetősen nagy társadalmi felháborodást váltott ki a
prostitúcióra buzdító köztéri plakátjaival .
Az NGM korábban azt közölte, hogy a jogszerűtlen támogatások miatt büntetőeljárások i s
indultak .

Kérem a Tisztelt Legfőbb Ügyész Urat, hogy a fenti üggyel kapcsolatban az alább i
kérdéseimre szíveskedjen válaszolni :

Hány büntetőeljárás indult a Jeremie-program szabálytalanságai miatt?
Történtek-e vádemelések?

Indult-e nyomozás Gran Kockázati-tőkealap által nyújtott támogatásokka l
kapcsolatban? Ha nem, akkor mi ennek az oka?



Vizsgálta-e az ügyészség a Dating Central Europe számára nyújtott támogatást ?
Különös tekintettel arra, hogy ez a vállalkozás jelenleg prostitúcióra buzdító
köztéri plakátkampányt folytat a számára nyújtott támogatás felhasználásával .

Tisztelettel várom válaszát !

Budapest, 2017. október 21--

Szabó T mea
Független országgyűlési képviselő
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