
Nem ijedt meg a pertıl a Négy Mancs 

Szentes - Saját vizsgálati eredményeire és titokban győjtött információkra 
támaszkodott a Négy Mancs, amikor azt állította: a magyar baromfiipar beteg 
állatok húsát exportálja Németországba. Az osztrák állatvédı szervezet vezetıje 
ismét leszólja a Hungeritet, és megdicsér egy debreceni vállalkozást. 

Egy hónapja adtunk hírt arról, hogy a Baromfi 
Terméktanács hitelrontás miatt beperli a Négy Mancs 
Alapítványt. Ezt korábban is tervezték, mert az 
állatvédı szervezet kampánya nyomán a szentesi 
Hungerit áruit bojkottálták az áruházláncok. Azóta a 
helyzet változott. Novemberben az késztette per 
indítására a terméktanácsot, hogy az osztrák állatvédı 
szervezet azt állította, a német piacra kerülı magyar 
baromfi húsa beteg. 
 
Az alapítvány nemzetközi kampányvezetıje, Marcus 
Miller lapunk kérdésére egy hónap után válaszolt. Azt 
mondja, állításaikat saját, részben titokban végzett vizsgálataik eredményeire 
alapozzák. 
 
– Egy tömött kacsákat nevelı farmon, amely Kiskunmajsa és Jászszentlászló között 
található, és az M és K. 2000 Kft.-vel áll kapcsolatban, a telepvezetı úgy 
nyilatkozott, hogy az amoxicillin nevő antibiotikumot rendszeresen adják a 
jószágoknak, amikor a tömés zajlik: ezzel csillapítják a lázat, amelyet a tömés vált ki 
– állítja Miller. 
 

 
A kampányvezetı hozzátette: néhány napja a Négy Mancs a német Pro 7 
tévécsatornán az érem mindkét oldalát megmutatta. Így a Tranzit-Ker telepét is, ahol 
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Állásukat féltı hungerites dolgozók 2008 ıszén a Négy Mancs irodája elıtt. 
Róluk nem vesznek tudomást az osztrák állatvédık. Fotó: Karnok Csaba
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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nem tépik élı libákról a tollat, és nem tömik ıket. – 2009-ben a legtöbb német és 
osztrák szupermarket árulta azoknak a magyar cégeknek a húsáruit, amelyeket a 
Négy Mancs elfogad. A megtévesztı címkézés és a hizlalt baromfihús a Hungerittıl 
már a múlt. A Négy Mancs és a haladó magyar feldolgozók megtalálják a módját 
annak, hogy a liba- és kacsatelepek állatkínzás nélkül mőködjenek – mondja a 
projektvezetı. 
 
Magyar József, a Hungerit vezérigazgatója korábban 
azt nyilatkozta, ezek az állatvédık nem ismerik a 
magyar baromfiipart, s nemcsak a termelıket, 
feldolgozókat járatják le, de a magyar ellenırzı 
hatóságokat is. 
 
Bárány László, a terméktanács vezetıje cáfolta a 
Négy Mancs állításait. Szerinte bármi is az 
állatvédık kampányának célja, az eredménye az 
lehet, hogy a magyar kacsa- és libaágazat szereplıi 
ahelyett, hogy fejlesztenének, tönkremennek, és 
olcsón fel lehet vásárolni ıket. Az alapítvány nem 
vesz tudomást arról sem, hogy több ezer család 
megélhetését tehetik tönkre, és van különbség a 
német és magyar munkanélküli helyzete között. 
 
– Tavaly még mi is téptünk, de a Négy Mancs 
kampánya miatt a vezetés úgy döntött, váltunk – 
felelte kérdésünkre Szabó Ákos, a Pro 7-ben 
említett debreceni Tranzit-Ker Zrt. vezérigazgató-
helyettese. – Az a baj, hogy mi a német piacon 
nagyon nehezen tudjuk bizonyítani az igazunkat. A 
vásárlók ott az állatvédıkre hallgatnak, az áruházak 
pedig nem veszik át a problémásnak beállított árut. 
 
A 90 százalékban német piacra dolgozó magyar 
családi vállalkozásnál persze örülnek, hogy most pozitív példaként említtettek a 
német tévében. De Szabó Ákos szerint a Hungerit a legnagyobb tapasztalattal 
rendelkezı üzem a szakmában, és egyáltalán nem szolgált rá a támadásokra.  

Régi ellenfelek 
 
Az állatvédık kampányvezetıje 
azt állítja, a Négy Mancs 
tesztelte a Hungerittıl származó 
libahúst, és antibiotikum 
nyomait találta benne. Ha 
bíróságra kerül az ügy, ezt 
nyilván bizonyítaniuk kell. 
Marcus Miller emlékeztetett 
arra, a Hungerit korábban arra 
kényszerült, hogy felfüggessze 
exportját, mert termékében 
chloranphenicolt találtak. 2004-
ben valóban volt 
chloranphenicol-ügy: egy 
Csongrád és egy Bács-Kiskun 
megyei termelıtıl kerültek a 
Hungerit vágóhídjára azok a 
kacsák és libák, amelyekben 
kimutatták a szert, de a hús 
még az üzemben fönnakadt az 
állategészségügyi vizsgálaton. 
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