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Országgyűlési képviselő

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Sneider Tamás (Jobbik)

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: Orbán Viktor, miniszterelnök
Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Szándékában áll a kormánynak mérsékelni a MOL
filléresnek beharangozott kézfertőtlenítőinek az árát?"

Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Március 25-én az MTI közölte a hírt: Kéz- és felületfertőtlenítő gyárrá állította át egyik üzemét a
Mol Almásfüzitőn, hogy segítse a koronavírus elleni védekezést. A MOL-csoport ügyvezetője pedig
Magyarország Kormányának a YouTube csatornáján jelentette be az ezzel kapcsolatos
információkat. A termék ugyan az ígérteknél később került a kiskereskedelmek polcaira, de végre
elérhető, hiszen a koronavírus kitörése miatt megnövekedett az igény a kéz- és felületfertőtlenítő
termékekre, amelyek ennek következtében rövidesen hiánycikké is váltak. A helyzettel csalók
próbáltak meg visszaélni, megjelentek olyan kézfertőtlenítők is, amelyek a vizsgálatok eredményei
szerint nem teljesítették a csomagoláson vállalt hatást, továbbá a Gazdasági Versenyhivatalnak is
kellett eljárásokat folytatni a kézfertőtlenítők értékesítésével kapcsolatos tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlat miatt.
A MOL almásfüzitői üzemének gyártósorát átállították, és kisvártatva be is indult a termelés. Az új
termékek receptúrája a sajtóban megjelentek szerint a WHO ajánlása nyomán készült, a Nemzeti
Népegészségügyi Központ pedig a helyzetnek megfelelő gyorsasággal bevizsgálta és jóváhagyta
azokat. Mindezeket rendkívül fontosnak, a koronavírus kapcsán keletkezett higiéniai helyzet
kezelése szempontjából elengedhetetlennek tartom. Ami viszont némi felháborodást váltott ki, az a
termékek kiskereskedelmi ára. A MOL-Hygi névre keresztelt két decis kézfertőtlenítője például 2
ezer forintba kerül, ami a korábban széles körben terjesztettekkel szemben nem nevezhető
„filléresnek”. A nagyobb kiszerelésnek már kedvezőbb az ára, ugyanakkor, ha a 2 literes
kiszerelésben deciliterenként 250 forintos áron érhető el a kézfertőtlenítő, akkor érthetetlen, miért
kerül négyszeresébe a fertőtlenítő a kisebb kiszerelésben.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Emlékszem még arra az esetre, mikor az egyik államtitkárának utasítására a MOL csökkentette
Mezőkövesden és térségében a rendkívül magas üzemanyagárakat. Most sokak felháborodását
közvetítve kérem az Ön személyes közbenjárását a kézfertőtlenítők árának mérséklésével
kapcsolatban, hogy azok forgalmazásával összefüggésben még a gondolata se merülhessen fel
senkiben annak, miszerint ezzel csak megint valaki megcsinálta a maga bizniszét. Az elsődleges
szempont nem lehet más, minthogy minden háztartásban, a kórházakban, a hulladékkezelőknél és
az önkormányzatoknál rendelkezésre álljanak ezek a koronavírus elleni küzdelemhez kiemelten
szükséges termékek.
Ennek kapcsán kérdezem Miniszterelnök Úrtól, bízva a válaszadást megelőző személyes
közbenjárásában, hogy
Szándékában áll a kormánynak
kézfertőtlenítőinek az árát?

mérsékelni

Várom megtisztelő válaszát!
Budapest, 2020. április 28.
Üdvözlettel:
.........................
Sneider Tamás
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