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az elle!Íik a Btk. 179. 6 (l ) bekezdéséb€ iitközó és a (2) bekezdés b.) és c.) pontja sze.int minősü]ö
rágalBaziis vétsége miatt. miot tá.stettesek ellen cmclt vád aló] í € l m e n t i .

A bíróság lv. r. vád|ott ellen a Btk' | 79' $ ( |) bek€zdésébe ütközö és a (2) bekezdés b.)
és c.) pon'a sz€rint Binősllló rágalmazás vétsége miatt ind8h büaletóeljá]iási Dr e g s z ii n t e t i .

A biintetócljáfás során felmerülr összesen 38].000.. (hIárcmsaáznyolcl'an háromezeÍ)'.l.o|i{t
búnü€yi kö|lsé8et magiinvídló üseli.

INDoKoLÁs

A Szegedi Paprika Zn. a bírosághoz 2006' ápri|is hó l9. napján éÍkezett fel.ielenÉseb€n
|tlagáíindítványt tcrjcsactt eló a creerrpeace Magyalorság Eg}.esület 200ó, márciu$ 2l.i
akci.jában részt vevó aktiYistái el1en, akik a Budapest xv. ker.le! F'ogalasi úti Tesco c}.t]a]
Aluiázban szervezett akció kcrg:ébel a feljeleltó társaság DaIát sertéshus e]nc\,czésű te.mékét
..génjBódosÍlott termók, nem kéltink belőle.'felil8ú cí'lkékke] :áít.ik el. és egy a lermékke]
kapcsolatos azonos tarta|mú }özleBen}.t bocaítoíak ki, me|ynek nyomán cikk jelelt m€ &
Dé|rnagyarország 2006. mr&cius 22-i wámában, a Népszabadvágban. Magrar HirJapbon. valaniat
az intcmeten el&hetö hvg.hu es Fis'elóNet loná|okon. mely€k a nevesírcrt termékben flJl|€lhetó úit.
génnanipuliiLlt összetevórö] taÍalolaztak téves illet\.e megéveszö iDfolfu]rció! mel/ hir és annak
|*]er3i.. 3]!3!!!1s r.o!t :-z. bog;- a g?2d?sá|i .&:sj!g jó E::si é! séÉ5.' b..sületét .so{bí!.s3. 3
follasáókban bizonÍa'lansfuot okozzo|l' valaEint annali eredméu}Eként termékeik lekerú|lek a
polcml' eáta| csökkent forgalnuk, melf jclcntós érdcksérelerr*édjelen1l.eze|t a társa$tg oldalán.

A l.eljel.nrés mellékletét kép€zték a hivatkozott sajtóte.mékek. az inlemeten meg'elent
köz|emé[yek nyomtatott folmába!, továbbá a Szegedi Paprita ZÍ. és a Grcenpeace kőzött lb|ytatotL
lcve|ezés mind a sérelmezett a}ció előtl mind az után.

A bíóság me8állapitotta. hogy a fe|je|entés mind idóben, mind ü'rsiát tcliinwc joghatályos
mlginjndítványt |ogalmaz meg.

A bíroság a fe|je|entés alapján nyomozÁt rendell el' menyek ercdménycként 6 Greenpeace
katp.inyGlelóse. az alició szerv'ezesében is részt vevó Nemcs Noeni kózölle a hatósásokka| a
:00ó. máÍcius hó ]l' ncpján a Pil|angó ulcai |esco Áruhdzbs! megvalósíton akcióban res; \evök.
valaElint a volatkozó sajtóköz1eméa! ldadlásábon részl vevók DeYé-t ennek nyomlür .ögzitette a
bíróság az eljánásban felje|entett poációbarr. majd vádlottként szercp]ök szemé|yét.

A nyomozás eredmélyeként is.oét fo|yamatb& kerii|t biiítetóeljánísban lbganatosílott szcmélyes
meghállgatáso!' majd taÍg}a:ási szalbalr magánvádlói pozicióban a s7-egedi Pap'ika ZÍt.
vezérigazgalója képviselte a gszdasági táÍsa&ág sértette.' aki a 'eljeleD1ésben megfoga|mazott
magiinvádal vátozatlan lartalomma] es a jogi minősités t€kidetébe! is az eljárás folyamén végig
fen!táíotta.
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TélyáuÁs:

|. r. vádlott egyetemí diplonr.ival :endelkezi, kömy€z€fuém.ik. Je|enles a
Német Alpin Bt..nél dolgozih részroukaidöben, jövedelBe eilimálbéÍ. Féíezett' olla.tottja nincs.
vagyonlalall betegségc nlnei.
Bii!tet|en €lóél€tü'

lll. r. vidlott faipad technikusi szakképzetséggel readelliezik. Belfastbao,
irországban él és do|goák gondokként, jövedelne minimálber' Nótlen' eltartottja nincs. vagona
egy ftjldteÍület Bannya Megyében. énékéröl nincs információja. B€tegsége nincs' büntetlen
e|öé|etii.

Iv. r. vádlott voDatlíoásábatt s.Ír$ilyen személyi kórülrnélyek tóÉben rögzítbetö adat
nem jutott a biróság fudomására.

vI. r. vídlott egyetemi vé8zet1ségge| rendelkezik. Muakahellyel és jöYedel€mmel
kapcsolatban .lem bocsétott adatot a biÍóse leldelkezésére. Nótlen. elta..tottja nincs. Bete8sége
nincs. Billltedeo elóéletü

v|ll. L vádtott egleteBi Yégzetlségge| reldelkczik' Jolcnleg ki a'ldön él'
munkájáva| es jövedelmével kapcsolatba[ 'rem bocsátott adatot a bíros{g re'delkezésére. Hajadon.
eltaflotlja nilcs. Betegscge nincs. Büntctlen elóéletű.

- .  - , ' ; '

A Greenpeace Magyarorszig Egyesü|ete ee}'2006. mrircius hó 9. napjál leárult az országos
Élelmiszerbizonsági és Tápláttozisrudomá!!i lntézel Elelmiszer-Mikrobiológiai 9óosáály
Genetikailag Módositott szervezelek Lzboratóriuma ráItal lefol}.tatott vizsgáIat eredményeként
szti|ctcn \'izsgálati je8yzóköD}"r'ben me8álapíottat alapjátl 2006. DÁreiüs bó 2l. !.t'ján akciór
szer\ezetl a Budap€st ){lv. keriu9r FogaÉsi úti Tcsco Globa| Áruház boltjába. Az akció so!án a
poicokól leYen és a Szegcdi PapÍika zí. által fo€almazon Darált sertéshús lBrméke
..génmanipulli.t termélq nem kériittk belóté'' feliíatú címkét lagasáottalq i]letve ilyen feliratot
hordozó transzpa.elseket alkalmazla hír'tát fe|é az riruirráz vásárlóimk 6$/elrnét az ériltett
lermékre és ansak ósszetevójére' Az akció soÉn az altivisták nem ellenfuiz1ék az áltáluk cimké\'el
el|átott temék gyártísi éve1 akciójuk Eyolu.ia pcdig a Szegedi Paprika Zrt. daná|t hús termék€i
2ooó. máÍcius-áplili'i idós:akban lckerültek az áruházak polcairól' ami pontosan meg ncm
haúÍozott össze8ú bevétel .sókkenest eÉdméByezctla gazdasigi tá!sasáB!al..

A Greenpeace MagaÍo$ág Egyesület által a génmanípulált ósszetevók l.izsgá|atára akkedilá|
labor álral bevizsgá|t lcrmék 2004.s évjáratu volt. mely a Begengedett 0.9%.s génmanipulált
összetevöhóz _ továbbiakban GMo - képest 3.5l7o.os' rehát azl jóval megháladó aiánybsn
taíslmazoÍt olyBn összetevóL me]yne'k feltiintetésére - a fog.ssáók hiteles tijékoztatisa érdekében
- az Európai Unió Mag1arorszig átal is beépílett jogszzbálya énelÍnében a g}áftó illetve
forg8|mazó köteles lett vobá. a mely köt€l€zettségének a s7€gedi Paprika Zrt. 2006. m;irciuúban
nem tell e]€ge..

A Budap€st xv. keft[et Fogarasi úti Tesco Áruhóz polcai:r az akció idöpontjában 2005. illetve
200ó.os évjámtu Szcgcdi Paprika zí. áltzl lbÍgalrua,'ott Darált sertéshús termékek voltak.
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Az alicjó nyomán a Greenpeace Mag1'arorság hi\'ata]os kózlemén]t bocsított ki, mel}nek szövegét
részben át!éve újságcilk jeleo meg 2006. mírcius 22. napján a Délmagarország' Népszabadság
és Mag.var Hír|ap napilapokba& mely' a szegedi l'aprika ZrL általgyártotl eg1,es termékek meg nem
e[gedett méÍtékú génmanipulá]t összete\'öiÍól szólt, ahogyan uryanilyen taItalmú. az esiesiilet
közlemétryét felhasználó ínis jelen1 meg a FigyelóNet.hu es hlg'hu intemetes portálokoD szinté[
200ó' ú.irci.ls 2l. illetve 22. nadain.

AZ :dobe' hosszan clhuzódó btt'te:őeljáiis folyamón a l'rádlotfak közűt csupán
, es ' r'oltali az eljárásba

köz\.etlenül bevonhatóa|' köziíijk pedig csupáD ..
ryilatkozta} a vádbal fogl.l:alTa tlirgyalás keretében' mig . és . a

személyes meghallgatiison csupiítr szeÍrél}i adataika kerültek megiallgatásla. es
.'ádlotta* pedig az eljárasbaa személvesen ncm vettck Észl kiziilúk részé:e idézés

szabávszerű kézbesitésére sem ke.ül| soi egyetlen eljárási cselekmény vonatliozásában sem'

- 
.I' Í. vád|ott' , lll. r vádlott. ; vI' r- vádlot1 és

Yü' r, vádlott az eljrín{s fol'van1.n kö\'elkezetesetr és egymással is azonos taÍalomban
ténybe' beismcrő vallomásl tett€k' bűnösségüket azonban a 1erho}re róí bűncselekménybeo
ragadtr:k. A tényállásba! foglaltak körében 1ehá1 Yiil|alt]ík mind az arkcióbao \'aló részvételükel
s=e=.Fill9! Jnegjel€!!és!.l.€! szeÍné!!'esen a Pill}:rgó jl.:ai Tesc!ba.!' j-!]etre VIÍ|- r úd}od to\.ább:
szerepél a szen,ezésben és a saj!ótöz1erBén)' kiadiásában is'

I. r. Yádloft el-mondta. hog1' cgyetértefi az akció céljával. ő maga nefi
cíÍnliézett. hanem o terméket taÍtotta. mely' vonalkozi{Lsában fem"állt vo|na a gyartó je|ölési
kötejezeftsége, és azért cselekedett igy. mert így tartotta helyesnek' vallomása szedlt a címke'
amelyet elő|e gy.iÍtottak és a helysziíen ragasáottak aria utalt. hogy a fogyasáónak joga van tudn;
Ió]a' Loey mit vesz le a polcról. és a termék nem újékozlatta megfele]óen a folyaszÍót az
összetevókól. E|mondta, hogy nekik a g"rártó cé8 sernleges volt, kiziÍolag a közérdekct néáék'
Íem a g,Yártó el|en. haíem a fog/asztók éIdekében léptek fel. mégpedig aüat fudatában. amit a
labo|atóduúi vizsgálat !]egállapítolt. ez. és ó maga az idevágó szakirodalom ismenéb€n állt az
atció mellé. mivel inlbmrricíói megs/óáék. hoBy az érintett termék embeÍi fogyasáliLsra Dem
aIralrnas' Az. ho!.} a fe]címkézett termék nem azonos éljáratú volt a bevizsgátla.l. elóadása szerint
csak később jutott fudomásiii4 de €zi nern is tarlolta |ényegesÍek, biszen a jelenségÍe és nem az
adoti termékre irányult az akció, és az általu! bevizsgált termék is eljuto11 a fogyasaókhoz. hiszeD a
boltok otllcairól vet1ek le azokat is.

' l ' r. vádlott elmondta. bog;'_' a tényeket elismed' tlo8y ott volt. ő maga címkézet!
azérl men így tartotta helyesneL lrogy mlások is m€gtudják' hogy mit eszíck. az4z az á|ta|a is
koÍíbban fog}'asaon termék mi:y€n összetevót taÍlalmaz.

vI. r. vÁd|ott sziítén clmondta. hogy résá vctt az akcióban. a trans4alenst tartotta-
azéÍ. meÍt a gyfutó átlépte azokat a sz:bá|yokat. amel.Yek nem vétet]enűl, hanem áz embelek
egészsége védelÍnére valrnak, neB vaktiiban ragasáottak' haaeo cé|zottan aÍra a terlnékTe-
ame]]'ben t.ibb mint öts7.örős mértéket mének a megengedettnél. \rI. r- vádlott vallomÁsában szinten
kité. arra' hotsy nem vizsgáltak az akcióban é.intetl termék konkrét é\,já.atál" mivel az ellenörzésiik
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is sátópÍóbaszeÍú volt és a vizsgálati eÍ€dméBy ldegsziu€tése valarnint az akció között !övid idő
telt el. a bevizsgált lermékMl pedig ek&oÍ még volt a polcokon'

vIlI. r. vád|ott elmondt8, hog.\ az 8kcióban résa vet jeletr volt a belyszínen és a
kep\,iselöke. táiékoztatta az akció célj&ó|' azaz a génmanipttlát élelEiszeÍ összetevök
\'eszélyességóÍól és a 0'9% fölöni jelölési kőte]ezettségról'

Valamconyi \'ádlott haug5ulyoa4 hogy aliciójuk célja rcm a szegedi Paprika zÍt. ,.lejáLnisa-' azaz
jó blmevének. becsül€tének megséíése, neuin forgalmának csök}entése, ianem kizdrólag a
fogyasaók tá.iékoztaÉsa. tisztességes informálása volt a!r1a vonatkozóan. hog-v oiyan telméket
lbgyaszlanak melyrő! tudniu}i ie . hogy génma'ipuláll ösve|evöt tart2]maz mégpedig a
megengedett sokszorcsiának aranyábarr.

Magánvródló ehhez képest haÍlgs]ílyoáa, hoBr a GÍeenpeace altivistái es,'részt nem ,jó'' .erméket
ciÍnkézLek. azaz nem az általú bevizsgiíltátott 2004. oklóbcri évjárani DaÉlt seÍtéshús volt az
a}icióva| érjnlett Áruházban a polcokoÍL az álraluk cimkézett 2005-s é\járatú temékek
vomtloz'sában pedig más, azaz a megengedett méíték ala|t maradó génmanipulál] szójaösszetevót
1aíalmazó eledmétry szü|eten szintén allEditált laboi által folÍa1ott Íizs8áláti eljárásba'l.
Halgsülyozta toYábbí hogy vitatja a rizsgálati eredméqt magáL va|amint a szakénő iíliÉ:sait is.
a}i ec}Esá lú|terjeszkedve szakénói kompetenciájtin a címkézési körelezettsé8Íól js ten
megál|apíísr - szintén 1orz szÁmírisi móó3zeÍrel ha!ílozotl mcg anányoka! mely' megá1]apított
százalékos anin;r oeB] az összetevó\ént felhaszÍ|áll szójatermékre. hanem a termék
öss2neÍu,!j.is.ágé.e l€.r{'..f kell.ne édél.eini ámel|)d eggsz.n miás.-eJe'r}"Észó 'iEtea!é-Í.e! l:in.r!.!ó
eredmény sziileme. Magánr,ád|ó elóadásábal kitéÍt a.m is. hogy neki' mint e}-áíónak nem kc1lctl
tudnia a fellasznílt szójatermék GMo összetevöjéróI. illewe ebbel a tekjntetben bizott a b€sálliló
cé-e minőségi tanusítványába4 oely' anól t8!.iskodott' hog az álaluk száItított szója|ermékben a
génmanipu|ált összetevó a.áoya nenr lépi át a megengdett mértéket.

Magánvádló mind a g'vártási és sál]itási adatolira' mind a 2005-2006-s évjiifatu Íermékekre
r,onaúlozóan lefol!1arotl vi^gálatok ered.E!é!.yc teki.|elében dokwlcnfumokat csaloh a bilóság
részére' (9i'rtná!ylaP, szrillítólevél, minósegi trrtúsítváey etc.)

A bírosá8 okirati bizon'{tó|*ént éÍtekc|te sz alábbi{kot:

-A Csongrád Megyei Biróság, úií cégbiÍóság cégkivonata va1aminl a meilékelÍ aláírrisi
cimpeld.iny rógzíti a magáÍvádló képviseletében Íermészetes szemé|yként megjelenó

$ezéÍigaz gatókent, elybeg a cég ön{illó képvise|etére jogosuit személyként. mellyel e!] ben
fögzült Ína€ii'vádlói legitimációj4 a cég képvisclctére vonatkozó jogosultsága is.
.A creenp€z]ce MasyaIo'ság Eryesülct iÉsbal| fe|szólította EÁ$álvádlót a bevizsgá|t |e.mék
visszahívá&ira. a felsáÍtó levél közvetleniil a sélgleezett ak.ió elött keÍütt datlil''sra. 2006.
fuaÍcius 20.Ja|. E |evéIben az Egyesületjeleáe az rilte|uk fo$/asztóvéde|mi szeüpoÍrtbol probiimás
összetevőne'( a megeDgedettnéI nagtobb sázalékban történ.i jel€nléte esetén a foBalmazó je|ólési
kt'telez-etlségét' és |elszólítotla B gazd&sá8i t1iÍs8gigot valamellyi érfut€tt tefuék a boltok polcairól
löíénó visszaYonására A lgYelel V|lI' I. iádlott, Ilrilt }ampiínysze.vezó íÍta alá

Ma&yaíországnak. Drel}bcn tén'ek é5 adatok lözlése mellett felszólítja az Ea'"esüielet. hogy
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közleményél vooja r'issza. valamint valar.crxyi. . közleményt efede.ileg &egkapó sajtóoÍgáÍrumban
hel}Teigazítást e:zközö]jen.k.
-A creenpeacÉ lvlagyarcrszág Egyesülete 2006' lnáicius hó 27.i vá:.szleve' s2iÍ1ón
aláirásáv.j 3!'a 'ona.kozóan, ho8y más. a prob|émával sinlén &egk€:esei cégek. n]in1 a Lid|
MagiaroBzág és a G]obus ^L egy,ész| a lerÍ!ékek visszaYoniisával. másrésá Yiusgálat
ekeldelésévcl rcagáltak felszólitisú.rl ]n.ly' reakciókal szintén publikáltrili, la;amil}t az, |ogt
miütá{ a Szegedi ?aprika Zít. IészéIől txx voll válöszrealció és íntézkedés selD, így tov.15b.a js
|elszólítjtik a céget a huskonze'v9k r'issza],onásara va]amint 3énmódositás-men1es szó.ia
h.sz.á] alála.
_.\z eljánis}ar nrind magrhvádló' rnild vádloÉ1k tészé.öl tÖbbszö. citált vizsgálati jeg].zőiö.r.
üe]y rögzíti. hogy a r.izsgálatot a'ra alkreditri]t |aboratófium végez:e cl. a vizsgálaÍa szful min.a
2006' i}bruár ió 20. |lapjárl érkezett a laboÍatóriltnba' majd a vjz58á1at 2006. március hó 9. napján
]ezáruh. A vizsgá]at eredrrrényckénl megállapilásl nyert. hogy .'az al|nlmazott módszerrel ].51 íÁ
genetikailag módosi.otÍ össz.levó (Roundup Readv szója) keriilt kimut.tásr4 a mé.es relaliv becsült
bizol1talan:rla 30%.s. a kvantifikálási hstáf pedig 0' t o/,o...
_A leljelenlés ós a nyomozati anyag részé| képeik azorr újságci|*ek illsn,e jnremetcs oldai'|, .th.l
a sé.e:mezetl lartalÍnú hír nregielen. _ i<|lö:tkjzó formáLban és meglbgalm;ziisbaa' 19l a
Belpolitikai NapIó intemetes oldal ?'0ó. máJciüs 21' sáma. a G.eenpeácf hil,a:alos jntemetes
oldalának sá'|in aznapi szirna a DélBagyaro'szág 2006' má:rirc l]-i szánában szerepl6
..Ellchelellenü]lr.l az élelmjszeripal'. szdag.illrel sz.Ieplö cikke' a Népszobadsá€ ..Cenk.2.e.lt
ételek. ali keres. la|ál.,címú cikl.e, ! Mlg;af }{írlaP..A Grcenpeacc G\,Í0 ellcnes aliciója a
Tescobaí..címü írása. a Firy-9|ö].ie1 200ó. mircius hó 1!.i .'HipcrmarLetben akciózolt a

'{}.ctíFa(:t.'.id'Éi.iirí*: ."a]úini.i . ',!.h..: : d Jl - F9íiI ..T.jcJbci] ljíi.i.ti i; C]!:::p.....-
címí 2.06- fi:irc]üs hó ?1.i cikke.
_Á szegedi Paprika Zrl. jegyzókön1we. 2006- április 6-i leltez-éxe}' mel-nek |árgva a Grcenpecce
bejelerrtésének kivlzsgáása Eel)1tet nrelleklelé:' k.pezi s leihasanáii szójára \ otla.kozó teÍÍnéklap.
miJ}öséganusít\'iinyok. ké! 20J6, Bárcius .3].j |izsgálati jegJzókön}1 .]g:a'.s.k az országos
ijlelmiszeÍbinoÍLsági és Táplrálkozásludomán}i lntézel áital k'á]lítva'
_A Greelpeacc lvía$'aror3zig lgyestilclc ál|!] a n}'omozó haióságnak .-!jü!&ott országos
Tiszifijon'osi llivltal Eg'esúletnek küldijtt tájékoaa!ása. misz€rint 2006. április hó 25. íapján
vizsgilatol.endeltek el. mely két terméket é.intetl a2 eg],ikben Jyo. a másikban 2. j5% gelet:kailag
n]ódosítoí össze|evó| mu|ailal ki. melynek a]apjá! in!ézkedést kezdenrényeztek a Szegedi Paprika
Zrt. Íe|é'
-Szintén a creenpeace Magyarorság E$esiilete áital a íyoBozó'alósá8'ali |ovábbítoll. a
CsoDgrád Meavei Köziguzgatási llivatal FogFsaóvédelmi Fe|iigyeió!é8e áha| írt tájékoztatlás.
mísz.int a voi.lkozó Eu.óPa Pallamelt és .a]rács .endelele v aúi't az ax mag).ar jogszabál-vi
kőm}ezetbe bergi|ó sz.kmitiis"tériümi rendelet értelmdben .ljá.ást .ob..al.ak.le a szcgedi Pap.ika
ZÍ. té:é. meiy.ek son& a kér, miá! a liszliorvÓsi volgá]6. á:lal il Yi7.sgá]t |e.mékból kiindu]va
nr.gjllapito.tl&' l.togy a gazdasági társaság éintctt húsko;uerv .ermékének GMo taía1nla
megbaladja a r'onarkozó joeszabál}'irtba. lncg{ill5pÍlon édékel. azaz a 0.9 o/o.ot' Errnek énel'nébeí
az illetékes közieazgat]ási szerv mi::óxgvódelrr{,b:rságor szabott ki - halározat szálra 5:212.06.'
kelte 2006. májLs 23. . a céggel sze&bg'. és felszólította a táÍsas.igot. hogy ameÓnyibc[ l.rmé}íei|
GMo taÍalma megha]adja ' jogszabállj|?g t.egengedet! mértéket' úg' azi a jogszabá.1yi
e]őhásokna]t meg|ele|ően tü'less.k.el.
_A nagán\,ádlú riltal a iirgaláson becsatolt kimuta!ás. niely a l)arált seltdshús termék
vonatkozásában n,Iutatja ki a kereskede|mi íorgalonl és egyen bevótel csóklenést 2005. és 200ó-os
évek viszolylarában'
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A biróság a valóságbizonyítís keletébe. igazságügyj szakédőt vont be az eljár:isba. az
élelmiszedpaÍi sztrkértő releváns megállapítása; a2 aiábbiak:

-Az o.ágos Tiszti&iorvosi llivalal és az ÁNTSZ r,izsga|ata r..regá]]apÍtolta. ho8y a 400 gra$mos
bevizsgaÍl és iotriminált Dalalt Ser1éshils ko]rz.rYel 200.{. októbe. !ó 1' napján g],ártotáí és abban
ún. ?ro Tec-Con szója került feihasmálásta' mel:;et a Ilx]igaro Casing (Í' sálított be a 8}'áÍó
iészéIe' besái|ításkol lanúsitvánn)'al lá|ra e|' fiei}'szeÍi!| GMo mentes szójáró' Yan szó' A
lanusit! iín'r. keite: 2004' szeptember 28.
-A tanusít\ ány megkiildésóre azontran csak késtibb. a jelen e1jáiás keleíébeí. a gyá':ó ké.ésérc
teÍültek sor 2006' márcjus }ró 22' napjan. |ehát a termék gy|áÍásako. ]rem álltai a g}á'Íó
rendelkezésére'
_Á szakérői vélemény 1eveze:i' n]iszcÍini a magánvádló oÁ-os arán]Ía votitko7óan e]óadott
számíÉsi módja miért nem !e'yes, a7'az |eszöee7'i. hoey a iabo}a!óriumi vizsg at eredménye a
reá]is es értékelendó szazalékos arrányban meghaÍározott.m€gál]apí:iis! 1esá a szójakonce'tnitumbán
nagábaa r'izsgá1va az adot| összete\.ő je1eDlétét. me:i .á?.oBban az egész termék \onatkozá5ába.]
relevfu]s mutatónak mínősiil.
_.{ szakéItói véiemény kimerí|ő poniossággal veszi sámba a génmódosi1oÍt ósszelefők
iellasználáslira é5 az eá.t' irrdukáll jelölési kőtelezettsé$e vonadiozó eürópai cg)'scges e5 J
na.e-var jogbal átvet. sza.ií]'ozi5t. elyek kőZü] k]eoleleadó &z 1329,/2003' és 1830/]003/EK
|ctd.icl. nrel).ek köte]ez61,é leszik az Eulópd ttnjó|an a genetjkaijag módosíÍott sze*czetek
!l] .'no.1kö\'e!he|óségét és cín]]íézéséi. r]lis7.riat a piaci szereplók biÍositják. hog-y a tc.fiék c\'ío
l..i:i;.i]áía !J.aik!:ó i-1brmá:iókai á$jjá:i r:i:';.iaci szlreplókneli. 3kik a i3n--]ji..! |ill'eszii
ie]en esetbeÍ ez nel]r töI.élli meg a szójatemékct s7'jllitó cég részóIői csak a gyáÍó !üó]a!os' im|ll.r
.élzot1an eljaráshoz kö.ődő kéÉsire Yalamin| aa' hogy a Gt\4o'ból álló. vag! az| tartaLlazó
előIecsomagol| lermékek címkéjén az..Ez a termék gé1tecbnológiá\'a| módositott szervezele|
|ana1ma7''' f-iirat sze.epel. A szabályozás célja. ilcgy aiapot szolgáltasson az embgrj élet és egjszség
i!Je;ntére. és a vásárlói é.deket is biztositad tud.ij'
_A szrüéíői vélemény nregállapirja. l}og] az alcióval &intett dará|t hús temlék Roundr:p Ready
szóját tartalnazott. mely a szója gén.ródosíto.t \'áhozata.
-NÍegál]apítja a szaké:tői vélemén)'. hogy a mérési hiba kalkulációval sán]olva milyeí száZalékos
lésben kel] a mintál a hatóságok'ak elengedniük, ez pedig a vé]et]en előfoldulással és a .néIési
'o:rtetláíslEgal is szrímolva 0.8-l.2 oz'o kőzötti r.s' A 3.51 7o.s esetekben a mérési hiba |rg1elembe
\;teléve| sem engcdheló cl d .ninla'
_Az ugyancsak a 20Ü4- októbed syáÍ]isbóI száirnitzó két temék szurópÍóbaszcrű i.izsgálatira
került sol. ne:'e| a Fogyaszó!édelaj Ftife|ügrelóseg rcndclt el. és mel;. két tenLékbeD szin.én a
jelőlési határ feiettj GMo taÍalom kedlr kimlluljsra' { termékek 2 \'tatch Zít. Lövőház r.tcai
boIljából 5zámrazla(.
-, szaké,,|ői \'élemén! úgső kaÚkl1Eiója' hog' a j!01' évbe, g''ó.t,11 ós 2a06-b417 is íotgaln1a.ot|
daróh sertéshús ko zer,ek t.lrtalna,tak GfuíC) ós}:.e|e,ő!' o|]:aÚ ,ze|,11.iségb!n, a ely'ielen!óse
megha|.l.t.! a 2a0ó' é,- márciusában megenget1e./ ,?'ér|ékel, íg, dz| a |er,1éke,1 .fel kellett l,alnu
tii.te,ni' Me.t li e|fe tabL ko'ó Ellrópai Uniós s:abá|1'o:óst 2001' nújus ió 1. ,apjli!ól a ma<jar
g.áttólouk és Jbtga|nazó}uak is ,1ap3ú1.a nén,a kö!elezően alkaína?1í11k kel|e.t Nolra' ..s 'ir|ö|é:|i
k.i|eie.2t|sége a g,áftó ak 4. i.g,,ben nindcn kátséget ki:io.ún.{etnci!|' .
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A bíróság a rendelkezésre álIó bizonyitékok énékelésekol, össz€vetésekol, egymás relációjában ya]ó
vizsgálatl*or megálapitotta, hogy:

A Greenpeace Magyaro$ág Egyesület€ az alició megszeí\'ezésekol arÍó] hldott. ho$l dz a ternék.
ameiye| bevizsgáltatott, a boltok poicairól számrazik, annak sem a gyáriisi évéól, sem a
forgalmaz:ás ide.jéről. he\'éröl és volunenéról nlm rendelkezett információval. A !g'ÍIék általuk
tudottas és tapasztahan k€reskedelmi forga|ombnn volt az akció idején. Ezen tén).t nem cá|o1B
egye{en forgalÍnazásra vonatkozó magánvád|ó által b€csatolt kimutatás. táblázat sem. a IeÍméli
megillapithatóan kétségtelcnü] a boltok polcaiÍól szÁÍÍnazott" ezt úmasája alá az is' |rogy a
Fogya.snórtdelmi Főfelügyelóség által elÍendelt hivatalos hatósági vi7Jgálat szintén 2004. októberj
g-viírlisí tgrmékcket ta]á|t a Malch üzletek polcain, és vetett vizsgálat ala. me|y' termékekben
szintén nagyobb volt a GMo arány a megengedetlnél'

A G:eenpeace Magya'o.ság E8yesíilete tehát az akció megszervezésekol ezen info.máció. és egy
vizsgálati jeg1zökön1.v birtokiban volt, amely a kereskedelmi |orga|ombó| szi.mazó I'rinla
tekintetéb€n 3' 5l7es GMo ósszelev(jl muBtolt l:i.2006. március hó 9' napján- Áz akciót \'a]óban
me.eelóáe eg}. |evele7is az egyesület és magálvádló között, mel}'nek |én)e8e a felszó|itis rolt az
il!€n összetevót meg nem engeden mértékbcn EÍalmazó termékek visszahívására \'oúatliozoa.o'
eel}' felszólitást egyébként azonnal. tehát másnap ktivetett az e$,esülel aI(ciója. melye eg
..semleges.' áÍuhlízban, cimkék fe|ragosaIisáva| és tÍanszp8rcnsek felÍlutstiislil,al kerÚ|Í sor, aBelyek
arra hi\'tái fel a fi8}.c|mcl hogy o maglánvádló á|tal 8yártott és kereskedeloJ lb€alomba ho7.oti
teÍmékek génloüni?uláll össz€tevót taíalmaznak.

szinté' relcviins tén'ck. hog-r- az akció dokurncnrálásrü is kerüll azaz az eBiesülel közlemén\
íoÍmájában iffo.málta az érdeklódóket az akcióval érinlen problémáról. nevesílve a köz]emén]ben
a szegedi Paprika Zí.1. és ezen közlemén}' alapjrur az aznapi i|lewe a másnapi sajtóterméliekben
cilliek lána]i napvilrígot. melyek sán|é! nevesítve a 8yáÍtót taglaltri'k a géímdnipuláLlt összete\ók
élelroisze: ipari termékekbetr való jelenlélé1. ennek problematikáját.

Az is tény' hogy a gazda.vigi tarslság reagáIt az egyesúlet megk€Iesesérc. az akció utlít és
kijeleÍttéseit, miszerint a cMo-t taíalÍnrzó szója|ermékel honnan szil|irjriüi be é5 rni'yen
talusítványokkal Iátják el. dokumenráltál, alrogyan azt is' hogy nem 2004.s teÍmékek vollali az
alicióval érintett Tesco Aruházali polcain.

További értékelendó adat, hogy a ininóségi lanusítván'okat csal az ús/ kipBtlaÍ]'isa ullin kóíe bc a
s;ártó a folBalmazó c€8tő]. aho$,an e2í követöen kerijlt sor hatósági elle!őrzésekre' melyek
alátiimasaoniik a GÍeenPeace atciójában napvi|ágot látotl lényeket a Danált senéshús te.mék
géma*ipulált szójaösszetevójón.k jelcrr]étére' annak mcg nem engedett médékéíe volatkozóaí.
Ezen hatósági vi7sgálat m8ga után vonta a Sze8€di Paprika ZÍt' Íbgyasztóvédelmi birságolását. és
2006. március 22. fupjá!| 8 termék visszahívísót a Tesco Ánúriz po|cairol. Ahogyan ezzel
iisszefiiggésben az okim{i bizonyitékok alapján megállapíthotó, hogy 2005. évhez képest a 2006. évi
fo|ga]i]a az édnlet| te'úébek mintegy eByharmadiif! esett vissza.

A B*. 179. $.bal] d€gfogalrnazotl rligg|maz.ás vótsógót az kövei el' aki va]akirő]. más előtt. a
becsület csor'bitésáIa alkalmas tén}.t állít vagy híÍcszlcl. vagy ilyen tényÍe közvelle'iil llaló
ki.eieást használ'
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Ez a brjEcselekmény a hatályos büntető anyagi jog rcndszeÉben a szántlékos bűneselckt,1éR}ck
1ó.éb€ lartozik' az.lz gondgt|a.t elkövetése nem von büntetójogi felelösséget maga után'

A biiósag a vádlottak me8 ne cáfolt elöadisábói és cselekmélyúk elkövetésólek köÍiilményeibő|.
azaz szándé\.uk kü|vildgban való aegnyilválulásából kiindulva megállapÍtotta, hogy vádlottal
szaídéka mindcn kétség€t kiáfóan elsdd|egesen a fogyasxóL figyelnének felhívására" u fog.rasxók
lriteles iníbrmálására. érdekeilr védelmére irányu|t. Emek körebert Németh Luc! I, r. vádloll
elmondta. hog1, ó nem goodoit az alicióban való részvétclckor arr4 hogy ezen cselekméüyeii
miiyen hatással lesznek az éri-otett gazdasági társaságrd. annak renoméjára esetleg |o8alÍnára bjszen
egész egyszenien az akció nem ró|uk. hancm a fogy8saókól szóll az ó éÍdekeik véde1'úéó].
Eliíadlisbatr kilén a.rr4 hogyhajobbao bclegondol valóban kihat €gy ilyen akció a gyárló cégre. de ő
nem ezen hatásmechanizmus ismeletébet}' az82 azt átgondolva cs€lekedetl egyszerilen eg/et eÍtetl
az aició céljáva| és a foglasaók figyclfiót s7-eÍctte volna fe|hini' közérdekbíjI cselekedeí- I. r.
\'ádloft eze[ előadásához a tá.gyalásoí jelen |évó és n5'ilati<ozó tá.sai is .satlakoztak' Á bíróság
e|fogadta vádlottak ezen elóadiásit rtmcsak azé.t, mert aá semmily9n rnás adat. lény nem cáfolta
meg. hane&: azén is, meí maga az akció is ilyen taítalommal ,ietenl meg a külvilágban. azáz a
címték és tar$zparensek sztv€ge kizirólag a génmanipuláll ógszetevtjk jelettlétét fogalmaaa meg
figyelneáe.ó jellegge|' azokban nea szerep€ll sem a szegedi PapÍika Zn. ncve' sem a $.ríÍóra
\.onatkozó semmilyen állíLás vagy Binósi|és. a g)'ánó csupíx a lermék é5 nefu az akció cé]zatos
me!.ogalmazi'sa mentén volt azonosiü!|ó.

I]zen 1- r. vádlot1i cl.iadás. mell}el Ién.vcgóten v8ia8eru!í vád|ot! .zó.i's.J'l ó: i:':á:
Íaeg.ogaimazáLsban dc vintén a tbgyaszlok érdekcit exponáva ííák le az eg{esiilet aliciójánali és
saját részvevóségüknek lényegé1' azon tartalmat hordozza' miszeliBt a vádlonal. szándéka
egyenesen semmiképpen s€I! ilán}lrlt a sze8edi Paprika Zn.' mintjogi su.emé|y mé|tósága. a piacon
való megbecsÜltsége, esetleg g'zdasiígi érdekei elleq a vádto:oi szindéka és cselek\ósége sem
célját, sem tudatosságát teki!*ve neE torjcdt ki ilycn iranyba'

Ebból a megá|lapítisbol azonban kövelkezili ho8)' az eg}éblént fele|ós és beszámitási képességg.]
rerrdelkezó vádlottak Észéról igenis fel kellett mcrülnie t€tteik követkczméDyeinek fe|mérésekol
ar:nat' hogy az akcióbal elhalgzott kijelentések kiha|nak a €yáíóra. egyenes kö!.etkezménye
altciójuknak ugyanis éppen annak célja. azaz a teroékek visszahivása lehet. amely aklior is kihat.
mégPedig nemcsak megitélésbe!, haíem gazdasdgilag is negadvan a e}ártó gazdas{'gi társasá$a.
hog}'ba ler! eg}'enesen ellen€. hanem te.méke e|len ininyrl egy annak negatív tulajdoEsásaila
fisyglÍ'tet felhívó akció. Ez€n oegríIlapít.ísna}< megfelelóen állapÍtorta nleg a bíróúg- hogy a
vádlotlak színdéka ba nem is egyetresen' dc eshetö|e8esen ki1erjed. a magánvádló b€csiiletélek
csorbítására' azaz azt tudatuk átíogta, hogy cse|ckedetük ajogi szedély megítélését negatí! iáíyba
fogja befolyasolni' a vádlotia| ezen következmények tudatábaq rim ebbe beletóródve'
be|erynrgodva cselekedtek. fti céljd.hoz kép€st ezen hatást malgi.)álisnak itélve'

A vádlottali tshetóleges sa.indékk!.l .et| ki.jelentései eeyben tényáI|hlxnak minősüllek' azaz a
,'géníaJtipuláll termék, nem ké'tink beló|e'' cirnke azon téní állí(ja. hogy a lermék géfuianipu]ált
összetevót hordoz. Ezen tén;ál|ítás allra|mas arra. hogy ajogi szené|y megítélését a piacon . annali
megbecsült tagjalént _ negativ i.á.yba b€folyáso|ja, piaci édekeit séÍtsc. forgalmál uZ adot1 te.mék
vo.ratkozásában csökkentse. azlz a becsület egyik fogalÍni e]eÍ!é! mégpedig a jogi szeméip is
megz||ető tórsada I n i n1egbecsiités, csofbíl ru'
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sziniéD aegállapi|haló. irogy a vádlottak a hivatkozot| léqÍ nagy aülvánosság előtt _ eg.v
lorgalmas ánr.báz aktuális közöDségén rúl l,iloÍrl o'szágos nali:ap é5 hfuom internetes Po(ál hozta
:e a kőZ:eménÍ ilIeh'e azon alapuló újság.i:&e| - rillíiorák. valam:n. az is. hog1 a vádlona}r akciója
n].omán ha:osági beavatkozású kerülÍ sol és a g}'iirtó íorgalna az é.intett termék vonatkozásiiban
89.749.04] '-Forintról 32.898.71l.-]]oli.1t.a e5e11 vissza. Á magríavádló oldaláÍ tehát a j'c'li'
érdebérclem is egyénelmúel megállap{tható az elllövetés zagi' r.vilr,árr..'.'.ig .Jó'.i minóségéIr tu]'

A vádloilak rnagatarása tehát formailag teljes mértékbeí diszpoziciószerú volt. miad az alanyi.
tnind a tárgyi o]dalt tekint\'e maga|aíású :eny:í1liisszen]Íek millősült.

A Btk- ] 82. $ { 1) bekezdése szejnt azonban tlem büotethe:ó a rágalnazris elkiive1ője. ha a becsiilel
csorbírására alkalmas tény valónak b:Zo.yirl. Ugyanezen jogszabál}hc]y {2.} bekez'clése szerint a
r'alóság bizon}i|ás:inak ak'lrol r.an helye. ha a té!.v áIlitását' híresz.elésé| iljet1'e az arra kí'zvel]en.iL
utaló kifejezés haszná]a!át lijzé.dek vagy bitkinek ajogos érdeke i.doko'a'

Az cnnek tisaiiása érdekében le.ol4a|o1t ./a1óságbizonyitás '}omán megí:3pitas1 n]'ert. ho8), a
vádlottak alciójáva] ériítet| |ermékek leleskedelmi |orgalombal 'olrl:|. a 200.+. ok|óberi e\jáfat a
Daráit se|téslús termékbtii még 2006. áprilisában is a bohok polcain \'oit' AZ. hog}'aZ a]icióval
é.jnÍett'lesco polcain éppen nem ezen évjiralt terEékek vo]tak. szint.n ró':' Az eg}ébkéí1 á7
elliöi'etéskol forgalomban voll é5 .emcsak a Gleenpeace által' ha.e!. . Fogyasáóvédelmi
].őfelii$e]őség által iS be\,izsgál:arott termék a megengedettnú: 'a€]obb arijlyban raÉalmazo|l
génmanipLúál s2.}jaten.ékel ol.ra' 1ény' me]]ct. \ad]onc| álul Kén \ lzsBá]at Eregál]apítort. a
;áiiiuiiaii akiáj::t.:i *:c:l .''izsgálrr erc,]ményér- "]3iítot.J.1.:..{ lid:o:1a]. \a]ób?n neü l.i7sgáltá\.
hogy az az ad.1Í t.lm.k. afie]y.e címkét ragasaottak mlly.n iyjárr1| .\oii. őket az álta]uk taÍ]asáolt
és .z akcjót megelóző \.j75gá:at1a] bizL)n},itott eÍÉdmént ij.qzónöz|e a közlé|elnéir) .lói1j
megnyi]\inlla5ra. ̂ Z akdó .élja e$'oiyan t-ogyasztóYéde].'] szabáj}ra \aló iig} elemt.e]hívás vol|.
melJ szabá1)'. miszelínt a GMo je]eDlétét 0.99o ffilőttjelölaie kcll a g'vúrri:nak. eg1 ialáltos Európai
Uniós jogszabál] o]: 4]aPu]t. mely jogszabál). nyomol:iö\ eihe1óségi és jelölesi }i.j1e]ezet1séget írt elő
a g} ínó'ak 200.}. ílá.jus 1' mpjától' Az. hog].a 200.+. okróberi é\járalú és 2L)06' má.ciusiban még
|orgalom5a:: lév5 daá1sertéshús termék lekintetébell i:}'en kö1clczeÍsé8c \'olt a $ ánó.a!i. aki ezt
nem teljesiteIte. okot adott vádlottaknak ana. ilogy-' err. a íog)-asáók fig.Yelmél \ édelmikbe. és
éIdekÜkbeÍ megnyilr,iinulvr ielhilja ily,módon cse]eksdc!üket össáísadalmi érdek. azaz
,tó'-lrt]e'ir duláita' Igaz ez akl.ol is. hoglha az akció1'al éliD:ets iifuhriz polcain az akció idején nem
a konlré: 'izsgálatta] óri.tctt gyá'Íósonól szá'mazó tem1ék vol| ebben a lekintetben ug}-a'is
vádlottak nem jának el rg}.an a te]lő gondossággal. de cselekede|iik rársadalai órdck alapozta cétja
jogos \'oli. v'ódi problé.rára és a g_rirtó részéról n:uiasaásra hl\-..a fel a ilgyelmet. Á cír .ézeti
termék vonatkozásában vád]ottak tél'€désbet .'.oltak. rr:e|y |él'edésiik jelen eseÍb.n |ár,adalo .d

w5zél'\,essé8bc]1 ',aló té\,edésnek iíi,|ősii|' ^ |évedés ezen kategóÍiájában ugyads az e!kő}'eló a}b.n
van té\,edésben. h.gy az ó eseleledele adott hel)zetben jogos, összúrsadalmi érdeker |épl'ise1'
ho]ol| a lárgya. a.nal. jogel}eíessége tekintetében téY.d. igy saját .s.:etedete .jogosság3 rekintetében
js iévedésben va:r. Á réYes Ítke!ésre a]apos okoi jel.n cs.tben a vád]ottak áirai a bolrok polcairól
beszerzel. temékre voíatlozó vizsga1ati jeg)zőkóa]''v adta.

Ez a té\'edés kalegória jelen esetbeir kiáró|ag ] Tesco Aruhi FogaÉsj Ulcai akció.jában érintett.
azaz felcjmkézett iemikck Yonatkozisábon hatotla át vádlotlak cselekvőségét. eg-1ébként mird a
tlanszpaÍcnsek. n,úíd az az1 követő média tem1ékekben .oegjeleí| á]litások lekintetében lren1. cbben
a körbcn a vádlo|lak cse|ckedete nem a konkré: polcról leefire|t te|.rnéke. lranem az áhalük
\.izsgálati jegfzólölyv\.el aiátáúasztotl tén).Íe é5 az é ntett Íemlékre áItalában voDa&o?o.|. meille

1lr
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a közvé:ernény. a fogyasztók figyginének fe|hívása indokol. vol! társadalmi érdekel képvisell'

A bíróság EeglillaPította' hogy a !ádlottak cselekményének jogellenességét teMt két ok oltja ki.
Részben a Btk' 182. s (2) bekezdésében megfogalmazott közérdekMl cselekvés. Észben a már
kifejtettek sze.ilt a tifusadalomra veszelyességben való iev€dés, melyet a hatályos Bijntetó
Tön,énykónw biintethetósé8et kizráJó ol*ént a 22. s d.) pontjábaD fe|sorolásszerűen és a 27. os (2)
bekezdése kifejtve rögzit'

EzéÍ a birósiig a \,ádlottakat az ellenüli emelt vád aló| a B€. 331.s (l) beke7'dése értelmében a (3)
bekezdésebel megfogalmazottak szelifi áí'cselcknély hiúnyiban felmentette,

A bíroság reídelkezgtt továbbá . |V. r. vádlott vonatlozásábal az eIjáais
megsáiítetesérő]' Ennek indoka' bogy a birós.ig Iv. r \'ádlottat eg/ izben sem fudÍa a2 eü&ásba
bevonni. seo a személyes meghal|gai&r4 sem a tiirgyalrisra még csa.k idézés kibocsátására sem volt
lehetőség a vádlottal szemb€n' íg}. \.ele szemben a nyomozó ialóság meglillápítását kóvo.óen
eljánisi cselekmény nem fogaEatosu]t. 'nnek megfc|előcn a lY r vádlottal szemben az egyébként a
Btk. 32. S b.) pontjárnk ér:elméberr és a 33. $ (l) bcltezdés b-) Pontjában rögzültek szerint háro
é\'i elévillési idővel érintett bűncse|ekrlrény _ ivel a nyomozó hatósiiglól az eredményes íyomozás
lezírulását köv€tően az iratok birósághoz vissz-akíildésénck napja 2006. szeptember hó 18. napja.
2409' s:eptothtr hó I.' ndPián eléijl!'

A bífóság a Be.3]9. s (I) bekezíiésébelr lög|allakra ura]va az 5l4. s (l) bekezdése szerjnr
rendelkezetl a biintetóeljiiráEban f€1me.iilt bii!üg}i költségÍől' mely'kizirólag az eljárásba bevont
szakértó díjábóI á]lt. s me|yet á hivatkozott jogszabályhelyek szedlt a magánvádlóoak kell viseinie.

Budápesl 2011, miáÍcius 2l.

dr. Andirkó J']dit
bíro


