
From: Szalóki Henriette Dr. <Szaloki.Henriette@okfo.gov.hu> 

Sent: Friday, December 16, 2022 10:50 AM 

To: Miklos Ligeti (TI HU) <miklos.ligeti@transparency.hu> 

Subject: RE: Transparency International Magyarország Alapítvány közérdekű adatok megismerésére 

irányuló kérelme (a stratégiai raktárkészleten felüli lélegeztető gépek értékesítése az 1106/2021. (III. 

10.) kormányhatározat alapján) 

Ligeti Miklós részére 

Transparency International 

kmt+request-21309-dc7cee23@kimittud.org 

Tisztelt Adatigénylő! 

Az Országos Kórházi Főigazgatósághoz (a továbbiakban: OKFŐ) az információs önrendelkezési jogról 

és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján 2022. december 

1. napján benyújtott közérdekű adatigénylésére hivatkozással az alábbi tájékoztatást adom. 

Igénylését a következők szerint fogalmazta meg. 

„ 1. Kérem, hogy jelölje meg az egészségügyi eszközök értékesítéséről szóló 1106/2021. (III. 10.) 

kormányhatározat (a továbbiakban: Kormányhatározat) alapján értékesítésre szánt lélegeztetőgépek 

pontos mennyiségét, típusát és sorszámát. 

2. A stratégiai raktárkészleten felüli lélegeztetőgépek közül pontosan hány darab lélegeztető gép 

értékesítésére került sor a Kormányhatározat alapján? 

3. Mely személy, illetve mely szervezet végezte, illetve végzi a stratégiai raktárkészleten felüli 

lélegeztető gépek értékesítését? Amennyiben az értékesítést több személy, illetve több szervezet 

végezte, illetve végzi, kérem valamennyi személy, illetve szervezet megnevezését.  

4. A 3. pontban megjelölt egy vagy több személy, illetve szervezet kiválasztására, illetve felkérésére 

vagy megbízására milyen eljárásban került sor? 

5. Ki döntött a 3. pontban megjelölt egy vagy több személy, illetve szervezet kiválasztásáról, illetve 

felkéréséről vagy megbízásáról? 

6. Összesen pontosan mekkora összeg folyt be a stratégiai raktárkészleten felüli lélegeztető gépekből 

értékesített lélegeztető gépek értékesítéséből? 

7. Egyenként (darabonként) pontosan mekkora összeg volt a stratégiai raktárkészleten felüli 

lélegeztető gépekből értékesített lélegeztető gépeknek az értékesítési ára? A választ az értékesített 

lélegeztetőgépenként külön-külön kérem megadni. 

8. Egyenként (darabonként) pontosan mekkora összeg volt a stratégiai raktárkészleten felüli 

lélegeztető gépekből értékesített lélegeztető gépeknek a beszerzési ára? Ezt a választ olyan módon 

kérem megadni, hogy lélegeztető gépenként külön-külön és pontosan megállapítható legyen az egyes 

lélegeztető gépeknek a beszerzési ára és az értékesítési ára.” 

Tájékoztatom, hogy a kért adatokkal az OKFŐ nem rendelkezik, tekintettel arra, hogy lélegeztetőgép 

az OKFŐ által nem került értékesítésre. 

 



JOGORVOSLATI TÁJÉKOZTATÓ 

  

Az igénylő közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló 

(illetve a meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint - ha a költségtérítést 

nem fizette meg - a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata 

érdekében keresettel élhet, amelyet a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16, illetve 1055 

Budapest, Markó utca 27.). 

Az igénylő a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés 

esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 

9-11.¸e-mail/levelezési cím: ugyfelszolgálat@naih.hu, 1363 Budapest, Pf. 9.) is fordulhat.  

  

A keresetlevelet az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a 

költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell 

benyújtani. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított 

költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést 

tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy 

lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye 

megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követő harminc 

napon belül lehet megindítani. 

  

Tisztelettel: 

  

dr. Sebestyén Kálmán adatvédelmi tisztviselő megbízásából 

  

dr. Szalóki Henriette 

kiemelt jogi szakreferens 

  

Főigazgatói Hivatal 

  

 

H-1117 Budapest, Buda-part tér 2. 

 


