
Két országban is bepereljük a Négy Mancsot 

Eldılt: Ausztriában és Németországban is kártérítési pert indít a magyar Baromfi 
Terméktanács a Négy Mancs ellen. A példa nélküli bírósági eljárás során több 
milliárd forintos kárt kér számon az állatvédıkön egy egész ágazat: 
libatenyésztık, feldolgozóüzemek, köztük a szentesi Hungerit. Felhívtuk a Négy 
Mancsot, de csak hetekkel ezelıtti kérdéseinkre kaptunk választ. 

Élelmiszer-ipari ügyekre szakosodott frankfurti ügyvédi 
irodával tárgyal a Baromfi Terméktanács a Négy Mancs 
ellen indítandó per részleteirıl. Gráf József 
agrárminiszter bejelentette: a másfél hónap múlva 
induló eljárásban szakmai segítséget nyújt, és a 
perköltségek felét állja a tárca. 
 
Olyan kártérítési per, amelyben egy egész ágazat keresi 
az igazát, Magyarországon még nem volt. – De ilyen 
idıket sem éltünk még meg – mondta lapunk 
felvetésére Bárány László, a Baromfi Terméktanács 
elnöke. – A cérna akkor szakadt el, amikor az egyik 
német tévécsatornán az állatvédı szervezet aktivistája ordítva magyarázta, bele a 
nézı képébe, hogy a magyar baromfiipar beteg állatok húsával, májával eteti a 
nyugati vásárlókat. Az a mi keresztünk, hogy hol Keletrıl, hol Nyugatról mondták meg 
nekünk, mihez kell alkalmazkodnunk, és ennek mindig olyan üzenete is volt, hogy a 
mi kultúránk nem ér semmit. Azért is fontos, hogy ezt a pert most elindítsuk, mert 
így is jelezzük: a mi állattartásunk és élelmiszer-iparunk érték, amelyet meg kell 
védeni. 
 

 
A terméktanács azért akar tárgyalni jövı héten a frankfurti ügyvédi irodával, hogy a 
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A tét a magyar állattartás becsülete. 
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számszerősíthetı károkról, és a várható kártérítésrıl egyeztessen; arról is, hogy az 
ágazat jó hírén esett csorbáért mennyit kérjenek. Az eljárást Ausztriában és 
Németországban is elindítják. Úgy számolnak, hogy az állatvédı szervezet kampánya, 
s az, hogy ezután a német, osztrák áruházláncok levették polcaikról a magyar 
baromfitermékeket, mintegy 8-9 milliárdos árbevétel-kiesést okozott az ágazatnál, a 
feldolgozóüzemek kára 2 milliárd. 
 
Ebbıl mintegy 700 milliót a Hungeritnek kellett lenyelnie tavaly – halljuk Magyar 
Józseftıl, a Hungerit vezérigazgatójától. A szentesi cég is részt vesz a perben, hiszen 
tagja a terméktanácsnak. A Hungeritnél – mint arról nemrég beszámoltunk – 
újraindult a hizlalt baromfi feldolgozása, és a vásárlók zöme visszatért. 
 
Négy Mancs: ez esti mese! 
 
A Négy Mancs Alapítvány magyarországi irodájában továbbra sem nyilatkoznak a sajtó 
kérdéseire – tájékoztatott tegnap Hegedős Nikolett marketingvezetı, amikor azt 
kérdeztük volna, mit szólnak a perhez. Az ausztriai központhoz hetekkel ezelıtt 
elküldött kérdésünkre viszont kedden egész sajtóközleményben reagált az állatvédı 
szervezet. A www.negy-mancs.hu címő internetes honlapon olvasható szöveg címe: 
„A magyar kényszertömı lobbi esti meséje". A közlemény a magyar agrárminisztérium 
és az országos fıállatorvos január 21-i berlini sajtótájékoztatóját minısíti. Eszerint a 
magyar kormány képviselıi „a német sajtót kívánták eligazítani", „ennek eszköze egy 
féligazságokból és valótlan állításokból álló koktél volt". A Négy Mancs közli, hogy 
tizennégy európai ország már betiltotta a hízott máj elıállítását, és „független 
szakértık elzsírosodott, beteg, részben elhalt szervekrıl, lázrohamokról, súlyos 
légszomjról, s a tartás következményeként kialakuló sérülésekrıl beszélnek". Az 
alapítvány leszögezi: lehet a haszonállatot kínzás nélkül is tartani.  
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