
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: K/11394.

Benyújtás dátuma: 2020-07-21 00:13

Parlex azonosító: SE9WFN1T0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) 

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: Dr. Polt Péter, legfőbb ügyész 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Folytatnak-e vizsgálatot a lélegeztetőgépek 
beszerzésével kapcsolatban? " 

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

Több kérdés is felmerült az elmúlt hetekben a Kormány és a magyar állam által beszerzett 
lélegeztetőgépekkel kapcsolatban. Ezek elsődleges forrása az, hogy Menczer Tamás, a KKM 
államtitkára szerint több, mint 300 milliárd forintot költött a Kormány lélegeztetőgépekre a járvány 
alatt. Ez egy rendkívül magas összeg és bár egyetértek államtitkár úrral abban, hogy emberélet nem 
múlhat pénzen és mindent meg kell tenni az emberek védelme érdekében, azonban a magyar 
egészségügy finanszírozásának jelenlegi helyzetét tekintve ez a magyarázat eléggé sántít.

A napokban ráadásul kiderült, hogy az Állami Egészségügyi Ellátó Központ is szerzett be gépeket, 
azonban sokkal olcsóbban, mint amennyiért azokat a KKM államtitkárának nyilatkozata alapján a 
Kormány beszerezte. Érthetetlen tehát, hogy hogyan alakulhatott úgy, hogy átlagosan közel 
kétszeres áron szerzett a Kormány lélegeztetőgépeket az ÁEEK beszerzéséhez képest. 
Természetesen lehetnek olyan szakmai és technológiai megfontolások, amelyek ezt az árrést 
indokolják, azonban ilyen információkat a Kormány még nem hozott nyilvánosságra. Ráadásul az 
egyik cég vonatkozásában, amely a külföldi beszerzések egy részét intézte jelenleg Szlovéniában 
büntetőeljárás is folyamatban van.

Fentiekre tekintettel kérdezem Legfőbb Ügyész Urat:

1) Folytattak vagy folytatnak-e jelenleg vizsgálatot a lélegeztetőgépek beszerzésével kapcsolatban? 

2) Ön szerint felmerülhet-e költségvetési csalás vagy más, költségvetést károsító bűncselekmény 
gyanúja különös tekintetettel a Szlovéniában jelenleg is tartó nyomozásra?



3) Amennyiben igen, pontosan melyik körülmények alapján, amennyiben nem, ön szerint miért 
nem? 

4) Továbbá amennyiben az itt felvázolt körülmények vonatkozásában büntetőeljárást nem 
folytatnak vagy nem folytattak, kérem, hogy tekintse jelen írásbeli kérdésemet ismeretlen tettessel 
szembeni feljelentésnek. 
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