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Országgyűlési képviselő

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Jakab Péter (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: "Az angliai kormányzat és a China Sinopharm
International Corporation közvetlenül is képes volt szerződéses kapcsolatra lépni. Mi az,
amire a Danubia Pharma Kft. képes, azonban Magyarország Kormánya nem?"

Tisztelt Miniszterelnök Úr!
A széleskörű közvéleményt jó ideje élénken foglalkoztatja az a kérdés, hogy miért volt szükség a
kínai vakcinák beszerzése során a Danubia Pharma Kft. szolgáltatásainak igénybevételére. Jóllehet
a lakossági oltakozási hajlandóságának növelése érdekében minden eszközt igénybe vett már a
kormányzat, mindezidáig mégsem sikerült megnyugtató válaszokat adni a kínai beszerzés cseppet
sem
mellékes,
bizalmat
éppen
nem
növelő
körülményeit
illetően.
Nemzetközi szintéren sem példanélküli, hogy egy kormányzati szerv közvetlenül szerződik a
vakcinákat is gyártó kínai társasággal, amely a China Sinopharm International Corporation. Ilyen
volt nemrégiben az angliai eset, ahol uniós közbeszerzés alapján koronavírus elleni védőeszközök
beszerzésére került sor, nem csekély értékben (18 900 000.00 USD). Az eljárás azonosítója:
Egyesült Királyság-London: Biológiai és vegyvédelmi védőruha 2020/S 192-465138 (02/10/2020
S192)
elérhetősége:
https://civjfve-vc-04jhkf0e7yc.portal.parlament.hu/udl?
uri=TED:NOTICE:465138-2020:TEXT:HU:HTML&src=0
A fentieken túl azt látjuk, hogy hazai példa is van arra, hogy a gyártótól, pontosabban a gyártó hazai
leányvállalatától sikeresen beszerezhető oltóanyag. Ilyen volt Budapest Főváros
Kormányhivatalának a Közbeszerzési értesítő 2020/196. számában megjelent beszerzése is. A
kormányhivatal kullancsencephalitis elleni vakcinát szerzett be a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaságtól 420.000 forint értékben. (A szerződés megkötésének dátuma:

2020/09/25).
A
hirdetmény
elérhetősége:
https://civjfvemmv24hpahojkd8uc.portal.parlament.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_18049_2020/
Kérdezem tehát Tisztelt Miniszterelnök Urat, ha Anglia és a China Sinopharm International
Corporation között létrejöhetett közvetlenül is jogviszony, ráadásul a közbeszerzésről és a
2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014/24/EU Európai Parlament és a Tanács
irányelve alapján, akkor erre a feladat- és hatáskörrel rendelkező magyar kormányzati szervek miért
nem
voltak
képesek?
Kérem, fedje fel, hogy mi indokolta a Danubia Pharma Kft. bevonását a kínai oltóanyag
beszerzésének folyamatába?
Várom végre őszinte válaszát
Jakab Péter
országgyűlési képviselő
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