
Mégsem biztos, hogy lesz libamájper 

Szentes - Miután megkapta a német ügyvédi iroda árajánlatát, e hónap végéig 
gondolkodik a Baromfi Terméktanács, hogy tényleg elindítsa-e a kártérítési pert a 
Négy Mancs Alapítvánnyal szemben. 

A jogászok szerint ha a magyar baromfiágazat meg is 
nyeri a pert Németországban és Ausztriában, az 
állatvédık attól a többi országban még akciózhatnak a 
magyar libamáj ellen. 
 
E hónap végén dönti el a Baromfi Terméktanács 
testülete, hogy tényleg indít-e kártérítési pert 
Németországban és Ausztriában a Négy Mancs 
Alapítvány ellen. Egy hónapja ez még egészen biztosnak 
látszott. Azóta annyi változott, hogy – mint Bárány 
Lászlótól, a Baromfi Terméktanács elnökétıl megtudtuk 
– a kártérítési per elindítására kiszemelt ügyvédi iroda 
elküldte Magyarországra árajánlatát. 
 
– Annak tükrében, amit az iroda írt, még egyszer át kell gondolnunk, hogy szánunk-e 
100 és 500 ezer euró közötti összeget csak arra, hogy elindítsuk a pert – mondta 
Bárány László. 
 
Az élelmiszer-ipari ügyekre specializálódott német jogászcég leírta a 
terméktanácsnak: van esély arra, hogy megnyerjék a pert Németországban és 
Ausztriában, és a bírósági döntés nyomán ne legyen módja az alapítványnak a magyar 
libamájexportot ellehetetlenítı kampány folytatására. A Négy Mancs azonban 
egyszerre nyolc országban mőködik, és a körülmények olyanok, hogy a teljes sikerhez 
mind a nyolc helyen meg kellene nyerni a pert. Ez pedig meggondolandó. – Úgyhogy 
erre még alszunk egyet – mondta Bárány. A frankfurti ügyvédek szerint lehet, hogy 
egy kommunikációs kampánnyal többet ér el a magyar baromfiipar. 
 

BAKOS ANDRÁS

2009.03.09. 16:00

  
© Délmagyarország, www.delmagyar.hu | Minden jog fenntartva.

Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 

 

 
 

 

Milyen a legutóbbi hírlevél?  

Hírlevél feliratkozás

név

e-mail cím

OK

1. oldal, összesen: 2Szeged - delmagyar.hu

NetSzemle archívumhttp://www.delmagyar.hu/_print.php?&block=_article&cid=2090526



  

 
A terméktanácsnál egy hónappal ezelıtt szakadt el a cérna, miután a Négy Mancs 
Alapítvány azt állította német tévés hírmősorban, hogy a magyar baromfiipar beteg 
állatok húsával és májával eteti a fogyasztót. A hizlaltbaromfi-termékek és a magyar 
libamáj ellen indított kampány a baromfiból élı cégek, vállalkozások számítása 
szerint több milliárd forintos kárt okozott nekik. A Hungerit ebbıl 700 milliót 
könyvelhetett el. A Négy Mancs honlapján még mindig szerepel a feketelista, amely 
elsı helyen a szentesi céget tünteti föl azzal, hogy az Edeka, a Globus, a Norma és a 
Penny Áruházak forgalmazzák a Hungerit hizlaltbaromfi-termékeit, a Rewe, a Spar, a 
Lidl és a Kaufland üzletei viszont elfogadták az állatvédı alapítvány érveit, és nem 
árulják a tömött libák máját.  

Egyelıre kérdéses, harcolunk-e jogi úton a magyar libamájért.  
Fotó: DM/DV
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