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Írásbeli kérdés !

HELYBEN

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésről szóló tv. 42. § (8) alapján bejelentem, hogy írásbeli kérdést kíváno k
benyújtani Balogh Zoltán emberi er őforrások miniszteréne k

"Mennyi közpénzi fizet havonta a fideszes kormányzat "Brókermarcsinak? "

címmel .

Tisztelt Miniszter úr !

A sajtóban jelent meg, hogy a karcagiakat átverő, akár 20 milliárd forintot is elcsal ó
"Brókermarcsi" cége a Kun-Mediátor Kft . a mai napig szerződéses kapcsolatban állhat az
Emberi Erőforrások Minisztériumával . Az Önök kormánya által magukra hagyott károsultakat
képviselő ügyvéd derítette ki, hogy az Ön által vezetett minisztérium egy, a Kun-Mediáto r
tulajdonában álló ingatlant bérel a Nemzeti Rehabilitációs Hivatal számára .
Gömöri Zsolt és a Magyar Paralimpiai Bizottság példáján már láthattuk, hogy a Fides z
mennyire viseli.. szívén az igazán rászorulók visszaélések nélküli anyagi támogatását . Az
pedig, hogy az nök kormánya esetleg csaló brókereket vagy álbrókereket támogat, láthattuk
a Quaestor és Tarsoly Csaba botránysorozata nyomán .

Kérdezem ezért Miniszter urat :

1. Mikor jött létre az EMMI és a Kun-Mediátor Kft . közötti szerz ődéses kapcsolat, illetve
fennáll-e még a mai napig?

2. Mennyi közpénzt fizet havonta az EMMI az akár 20 milliárd forintot ellopó
"Brókermarcsi" cégének ?

3. Áll-e az EMMI esetleg más szerződésben is az akár 20 milliárd forintot ellopó
"Brókermarcsi" cégével?

4. Bérelt-e esetleg az EMMI más pénzügyi csalótól, álbrókertől is ingatlant, például a
Quaestortól vagy a Buda-Casht ő l?

5. Mennyi közpénzt fizetett ki az EMMI az akár 20 milliárd forintot ellopó "Brókermarcsi "
cégének, amióta az álbróker szökésben van ?

6. Ki döntött úgy, hogy a véletlenül pont a Kun-Mediátor Kft . tulajdonában álló ingatlan
lesz a legmegfelelőbb a Nemzeti Rehabilitációs Hivatal számára?



7 . Juttat-e esetleg az EMMI vagy a kormány bármely más része anyagi támogatást a
szökésben lévő álbrókernek?

Megtisztelő válaszát írásban várom .

Budapest, 2015 . május 28 .
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