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A Pesti.Központi KeÍü|eti B:róság Budapeslen, a 20 l l. szepbmber 13' napjan rreganon nfy.iod*. .etárgyaláson Ítre ghoaa a kövctkczó .-"Q.n .'',..'

végzést:

A bíólág a é9 kót táBs ellen n{galmaás vétsége miatt indult biintető€1jliníst
Ecgsz i i n te t i .

Az eljánis sonia felmcriilt bűnü8yi töltséget a matÉnvádló viseli.

A végés elletr a magánv)idló a &ezbesítés(ől számiton 8 (nyolc) DaPoE beliil fellebbezéssel élhel

Indolro lás

A Szegedi Pe|tka Zn. a birósághoz 200ó. április hó 19. napján érkezett feljelenteÉben
mag!ín:rtdÍtvián},t teljesztett e|ő a Greenpesc€ Magyarorszig Egyesi'leÍ 2006. orlrcirrsi 2l.i
alciójában Ésa vevó al.tivistái ellen' akik a Budapest xl\r'. kerület Fo8arasi ú( ]esm Global
Arul*zban szerv€izen akció keÍelében a feljelenlö tánaság Daná]i seÍtésblis ehel'ezesú teiméké.
.-gé.*ódos!t.n !e...Jé!. .em kériirlk bclóIe'' ftdirani címkékkel lárták el. és esy a |ennékl*l
kapcsolatos szoDos tanálmú kódemeoÍ boc&ított8k ki. melylek oyomán cik}''je|eot meg a
Délma5aronzág 200ó. rnárcius 22-i szio.iba4 a Népszabadsigban, Marya! H' a'baú' valamifi
9z iEtemete' elérhetó hvg.hu os Figj.elóNet portáokon' melyek a uevesíte.tt tennékb€n fellelhetó ú[
génmanipulát ösvetevö!ól taÍta'|maztak tévcs illctve Begtévgsáó idormációt' mel/ ht es annak
te.esztése al}llsas Yo1t alr4 bo8y a gazdasági társ€ság jó hímevét s€rlse, becsületét csorbíts4 a
fos/asaókbán bizonyala's{ágo: okozzon, valarnint ánnak ered.méDyeké,'t temrékeik lekerEltek a
polcról' ezá'ltal csök*ent foBElrnuk, mely' jeleütós é.debéÍ€lerÍ*ént jeleDtkezett a társágig o]dá]án-
A feljelentég Bellékletét képezték a hivatl.ozott sajtóterÍoékelq 8z intenÉten Begje1elt
kö'emáyek nyoÍEtalott foÍmábá!' továbbá a sz(gedi Paplila zrt. es 8 cÍeelpeace között follta|o:t
|evelezes mind a sere|mezen akció €lőtt, mind az utá!.

A bíróság megállapitotta. bogy a feljelentés tnind időben, mind táByát teki'tYe joghaúlyos
magá]iídi1qán}t fogslmaz mcg.

A biló9ág
napián a büntetöcljárást ité|cneL befejez1€.

Az eljáÍís
má.rad:.

l' r vádlott és további tüirom vádlott vonatkozásábal 20j l. március hó 2:'

nidlotrat vonatkozásában folyamatban

A biroság az iigyben 20ll. szeptember hó |3' Mpjáta tűzött kj isméielten táiB/a]ást, melyen a
m€ánvádló és jogi képviselője szabliiyszerii idézés cllenére ncm.iclcntck meE. Évi|'ná'ratís|iü.at
e|ózetesea. a|apos okkal nem mentették ki- lih!i-E7'ii Í}
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