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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: "„Kíván-e az Ön által felügyelt ügyészi szervezet 
vizsgálatot indítani a nagyértékű, többszázmilliárdos lélegeztetőgép beszerzés, és azon belül a 
maláj üzletember közbeiktatásával lezajlott beszerzés ügyében?" 

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

 

Az elmúlt hetekben nagy nyilvánosságot kapott, hogy kiugróan magas áron adott el tavaly tavasszal
a  magyar  kormánynak  lélegeztetőgépeket  egy  maláj  üzletembernek,  Vinod  Sekhar,  aki  viszont
ezeket az eszközöket Kínából szerezte be,  miközben ezt megelőzően a magyar kormány magas
képviseleti szinten folytatott tárgyalásokat az eszközök beszerzéséről a kínai partnereivel.

Az  összesen  több  mint  300  milliárd  forintot  is  meghaladó  magyar  lélegeztetőgép-beszerzésből
6258 darab kínai terméket érdekes módon nem közvetlenül Kínából, vagy magyar kereskedő, illetve
közvetítő cégen keresztül szerezte be Magyarország, hanem kiugróan magas áron, összesen több
mint 170 milliárd forintért egy - sajtóhírek szerint szélhámosként számon tartott – maláj üzletember
közbeiktatásával.

Mindez magyarázatra szorul, vagyis a kiugróan magas ár, továbbá az, hogy a kínai kapcsolataira
mégoly  büszke  magyar  kormány  Külgazdasági  és  Külügyminisztériuma  miért  von  be  idegen
közvetítőt  az üzletbe,  ami az ismertté vált  tényadatok szerint indokolatlanul meg is drágította a
beszerzést, és extraprofithoz juttatott egy olyan közvetítőt, illetve annak cégét, aki az egészségügyi
eszközbeszerzési piacon addig jelen sem volt.

Ezért is tettem fel kérdéseket Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úrnak (2021. 08.09.)
Ön szerint  nem szorul  magyarázatra  hogyan,  milyen eljárás  keretében,  kinek  a  jóváhagyásával
választották ki  és juttatták extraprofithoz a  lélegeztetőgép beszerzés  kétes  hírű kulcsszereplőjét,



 
Vinod Sekhar maláj üzletembert? -címmel, aki nevében az államtitkára, Menczer Tamás válaszolt,
pontosabban a konkrét kérdéseimre nem válaszolt (2021. 08.25.).

Mindezek  alapján  nyilvánvalóvá  vált  számomra,  hogy  a  Külgazdasági  és Külügyminisztérium
vezetése nem kívánja tisztázni  a többszázmillárdnyi  közpénzt  felemésztő beszerzés  körülményeit,
ellenkezőleg, konkrét kérdéseimre megtagadta a választ és ezzel nehezíti azt is, hogy a szükséges
konkrétumok ismeretében feljelentést tegyek, vagy más feljelentést tehessen.

Időközben az is nyilvánosságot kapott, hogy a maláj üzletember közvetítésével csomagban vásárolt
lélegeztetőgépek között sajnos két olyan típus is van, amiről a nemzetközi és a hazai sajtóban is
megírták, hogy életveszélyesek.
Az egyiket Nagy-Britanniában üzembe se helyezték, mert a megérkezésük utáni vizsgálatuk során
az derült ki, hogy nem tisztíthatóak megfelelően egy világjárvány idején, és hogy nem megfelelő az
oxigénellátásuk - egy lélegeztetőgépnek.

A  másik  típust  pedig  a  kolumbiai  egészségügyi  hatóság  figyelmeztetése  miatt  vonták  ki  a
forgalomból a dél-amerikai országban, mivel 6 beteg életét veszítette a hibás működésük.

Sajnos  nem tudunk róla,  hogy a  lélegeztetőgépek beszerzési  eljárása  során,  vagy  azt  követően
történte-e kellő körültekintéssel szakhatósági vizsgálat, és ha igen milyen eredménnyel járt, ahogy
arról sem, hogy ezek közül a gépek közül hányat hová szállítottak hazánkban, használtak, vagy
használják-e éppen az eszközöket, és milyenek a használatukkal kapcsolatos tapasztalatok?

Jó lenne tudni, hogy megvalósult-e ezekkel az eszközökkel összefüggésben a közvetlen és súlyos
veszélyeztetés, de erre a kormány, illetve a kormányzati szervek együttműködése hiányában eddig
nem kaphattak a magyar emberek választ.

 

A fentiek alapján kérdezem a Legfőbb Ügyész Urat:

 

Kíván-e,  az  Ön  által  felügyelt  ügyészi  szervezet  vizsgálatot  indítani  a nagyértékű,
többszázmilliárdos  lélegeztetőgép  beszerzés,  és  azon  belül  a  maláj  üzletember
közbeiktatásával lezajlott beszerzés ügyében?

 

Várom megtisztelő válaszát!

 

Budapest, 2021. augusztus 31.

 

             dr. Szabó Szabolcs

 független országgyűlési képviselő
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