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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: Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Miről beszélt pontosan az államtitkár?" 

Tisztelt Miniszter 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. Bizonyára 
Miniszter Úr is egyetért velem abban, hogy a Kormányzati gépbeszerzést kritizáló hangok 
elnémulnának és a magyar társadalom biztonságérzete is nőne, ha a Kormány jelen kérdéssel 
érintett döntésének szakmai hátterét ismernénk.

Fentiekre tekintettel kérdezem Miniszter Urat:

1) Pontosan milyen típusú és hány darab gépet vásárolt a Kormány abból a több, mint 300 milliárd 
forintból, amelyet Menczer Tamás államtitkár úr egy korábbi nyilatkozatában megjelölt? 
2) Mennyi volt ezek egységára? 



3) Milyen szempontok alapján választották ki azokat a cégeket, amelyektől a gépeket beszerezték? 
4) A beszerzett gépek közül mennyi van jelenleg a raktárakban, mennyi került kihelyezésre 
magyarországi kórházakban és mennyi került ezekből külföldre? 
5) Kérem továbbá Miniszter Úr szíves tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy ezeket a 300 milliárd 
forintért beszerzett gépeket hol tárolják annak érdekében, hogy az Országgyűlésről szóló 2012. évi 
XXXVI. törvény 98. § (1) bekezdésben foglalt jogommal élve saját magam és képviselőtársaim 
ezeket a gépeket saját szemünkkel is megtekinthessük. 
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