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Országgyűlési képviselő

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Dr. Vadai Ágnes (DK)

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: "Miért ennyivel rosszhiszeműbb a szlovén ügyészség,
mint a magyar?"

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!
Alig négy hónapja lépett hivatalba a szomszédos Szlovéniában Janez Jansa kormánya, de mára már
masszív kormányválság alakult ki. Őrizetbe vették Zdravko Pocivalsek gazdasági minisztert és
helyettesét, lemondott Ales Hojs belügyminiszter, majd a rendőrfőkapitány is, a négy koalíciós párt
közül pedig kettő szemlátomást kiugrani készül a kormányból.
Az ügy hátterében korrupciós gyanú húzódik meg. A szlovén ügyészség sajtóhírek alapján arra
gyanakszik, hogy az egészségügyi felszerelések koronavírus-járvány idején történt beszerzése során
túlárazás és irányított közbeszerzés történt. A lélegeztetőgépek darabjáért például mintegy 10 millió
forintnyi összeget fizettek, ami az ügyészség szerint képtelenül magas ár; sajtóhírek arról szólnak,
hogy ennek feléért is be lehetett volna szerezni a gépek darabját. Fény derült továbbá arra is, hogy a
megvásárolt különféle egészségügyi védőfelszerelések egy részét nem is Szlovéniában használták
fel, holott maszkokból és védőkesztyűkből például hiány mutatkozott, hanem a ljubljanai
repülőtérről egyenesen tovább szállították külföldre.
Mármost a Fideszbe nemrég Orbán Viktor, Szijjártó Péter és Kubatov Gábor ajánlásával belépett
Menczer Tamás államtitkártól tudjuk, hogy Magyarország 16 ezer lélegeztetőgépet vásárolt,
mintegy 300 milliárdért – az átlagár ebben az esetben 18.75 millió forint, csaknem duplája annak,
ami a szlovén ügyészségben gyanút keltett. Ráadásul szakértők szerint tömeges fertőzés esetén is
legföljebb 8500 készülékre lehet szükség, ám az államtitkár szerint ezzel sincs gond: a fölösleg iránt
máris van érdeklődés Ázsiából, illetve Afrikából. Magyarán a megvásárolt gépek közel felét
biztosan nem Magyarországon fogják fölhasználni, hanem a Liszt Ferenc Repülőtérről egyenesen
tovább szállíthatják külföldre. Számos párhuzam mutatkozik tehát a szlovéniai és magyarországi

beszerzések között, mégsem hallottunk arról, hogy az ügyészség vizsgálódni kezdett volna.
Kérdezem ezért legfőbb ügyész urat:
1. A szlovén kormány ennyivel gyanúsabb, vagy a szlovén ügyészség ennyivel gyanakvóbb, mint a
magyar?
2. A készülékek lélegzetelállító ára láttán a magyar bűnüldöző hatóságokban egyáltalán nem merült
föl a korrupció, vagy legalább a szabálytalan közbeszerzés gyanúja?
3. Szándékában áll-e az ügyészségnek kivizsgálni a magyar kormány lélegeztetőgép-beszerzésének
ügyét?
Budapest, 2020. július 12.
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Dr. Vadai Ágnes
Demokratikus Koalíció
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