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Írásbeli választ igényl ő kérdés

Kövér László ,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

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

Dr. Polt Péter legfőbb ügyészhez

„Milyen` eredménnyel járt a nyomozás a 2012-es szélessávú internetes fejlesztési pályázatta l
összefüggésben” címmel .

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr !

Sajtóinformációk alapján régóta ismert, hogy a szélessávú körzethálózati fejlesztésre 2012-ben még a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt és elbírált GOP 3 .1 .2-12 „Szélessávú körzethálózati fejlesztések”
elnevezésű támogatási konstrukcióban egy húszmilliárd forintos pályázaton 12,5 milliárd forintot nyert ö t
kft ., amelyeket ugyanazon a napon, 2012 . június 27-én alapítottak és július 4-én jegyeztek be ugyanarra a
címre. A nyertesek a Micronet Kft ., a Pannon Optikai Hálózatfejleszt ő Kft., a Pátria Optikai Hálózatfejlesztő
Kft., a PONET Optikai Hálózatfejlesztő Kft. és a REGIO Optikai Hálózatfejlesztő Kft. voltak, a közös cím
pedig megegyezett az EnterNet 2001 Kft . címével . Az offshore hátterű , korábban Seszták Miklós jelenleg i
infrastruktúraminiszter felügyelőbizottsági tagsága mellett működő EnterNet 2001 Kft. és a cégek egy része
közt Bauer Róbert személyében tulajdonosi átfedés is azonosítható volt .

Korabeli sajtóinformációk alapján az üggyel kapcsolatban több feljelentés is érkezett a nyomoz ó
hatóságokhoz, az EnterNet 2001 Kft .-vel összefüggésben pedig 2013-ban csalás bűntette miatt egy mási k
ügyben ismeretlen tettes ellen nyomozás volt folyamatban. 2014-es információk szerint EnterNet 2001 Kft .
akkori ügyvezet ő-tulajdonosával, Bauer Róberttel szemben – akkor már egy 2012-es jogerős ítélet alapján
különösen nagy kárt okozó csalás bűntette miatti jogerős elítélést követően – fiktív számlázási ügyben emel t
vádat a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség . Bár egy magáncég esetében önmagában a cég m űködésével
összefüggésben elkövetett bűncselekmények csak a cégnyilvánosság által megkívánt körben tartoznának a
nyilvánosságra, de a 2012-es pályázattal összefügg ő ügyek közpénzt érintenek, az EnterNet és közvetv e
maga Bauer úr pedig ma is a közben még magasabb fordulatszámra kapcsolt állami szélessávú
internetfejlesztés meghatározó szereplője .

Mindezekre tekintettel kérem a Legfőbb Ügyész Urat, tájékoztasson arról, hogy milyen eredménnyel é s
megállapításokkal zárultak a GOP 3 .1 .2-12 „Szélessávú körzethálózati fejlesztések” projekttel
összefüggésben a fent említett cégeknek nyújtott támogatásokkal összefügg ő büntetőeljárások .



Várom megtisztel ő válaszát !

2016. október 17 .

Tisztelettel,

Dr. Hadházy Ákos

LMP
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