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Nyilatkozat 
 

 

Alulírott, Kozák Istvánné, az MSM Medical Kft. (www.msmmedical.hu) ügyvezetője az alábbi 

nyilatkozatot teszem a mai nap folyamán az index.hu, a hvg.hu, illetve több más online 

hírszolgáltató oldalán megjelent „Ellenőrizetlen forrásból származó otthoni Covid-tesztek” 

témájú újságcikkek valótlan állításaira reagálva. 

 

Az A-Lab Kft. által tett nyilatkozat azt a valótlan látszatot kelti, hogy Magyarországon az A-

Lab Pharma a BOSON Otthon használható Covid-19 antigén tesztek „hivatalos forgalmazója, 

márkaképviselete”, a megfelelő minőségű tesztek csak rajtuk és partnereiken keresztül 

beszerezhetők. 2021 júliusa óta az A-Lab Kft. a hivatalos magyarországi forgalmazó és a más 

által forgalmazott tesztek nem megfelelő minőségűek   

 

Ezzel szemben a valóság az, hogy cégünk, az MSM Medical Kft. HIVATALOSAN 

forgalmazza a BOSON Otthon használható Covid-19 antigén teszteket Magyarországon 

2021.április óta.  

Ezt igazolja cégünk OGYÉI Hatósági Bizonyítványa is, mely 2021.április 4.-én kelt, illetve a 

cégünk által készített Youtube videó is, mely az alábbi linken https://youtu.be/uyCHFAm4XBo 

2021.április 26. óta folyamatosan elérhető, nem beszélve honlapunk tartalmáról a 

www.msmmedical.hu címen, mely szintén április óta aktív.  

 

Az A-Lab Kft. a fenti nyilatkozattal azt a hamis látszatot kelti a vásárlókban, hogy csak tőle, 

illetve az A-Lab Kft. partnereitől lehet megvásárolni fent nevezett Covid-19 otthoni teszteket.  

 

Vélelmezésünk szerint a fenti hamis nyilatkozatokat nem motiválhatta más az A-Lab Kft. 

részéről, minthogy a cég által alkalmazott tisztességtelen árazási politákát fenntarthassa, és a 

magyar emberek egészsége helyett az A-Lab Kft. által generált extraprofitot helyezze előtérbe, 

és védelmezze, mely a jelenlegi súlyos járványhelyzetben véleményünk szerint tisztességtelen 

üzleti és erkölcstelen emberi magatartás.  

A fenti üzletpolitika eredménye az A-Lab Kft.-nél és partnereinél gyakran 5-7000 Ft-ot is elérő 

kiskereskedelmi ár.  

 

Cégünk és gyógyszertári, illetve nagykereskedelmi partnerei üzletpolitikája ezzel szemben az, 

hogy a magyar emberek egészségét előtérbe helyezve megpróbáljuk a lehető legalacsonyabb, 

megfizethető áron kínálni az otthon használatos gyorsteszteket az A-Lab Kft. áraihoz képest 

nagyságrendileg kedvezőbb árszinten, ezáltal széles körben elérhetővé tenni a magyar lakosság 

számára.  

 

Bármilyen kérdés, pontosítási, tisztázási igény esetén az MSM Medical Kft. készséggel áll 

rendelkezésre.   

 

Budapest, 2021.szeptember 21.   

  

Tisztelettel,  
    Kozák Istvánné 

       Ügyvezető 
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