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A  BŰNPÁRTOLÓ  HATÓSÁGOK  ÉS  A  NYOMELTAKARÍTÓ  MÉDIA  ELLENI  KÖZÉRDEKŰ  
BEJELENTÉS A KORMÁNYHOZ, A TÖRVÉNYHOZÁSHOZ ÉS ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGHOZ :  
Hazánkban  az  1994-ben  lelepleződött,  ólomfestékkel  mérgezett  fűszerpaprikával  
népirtást  a bírósági ítéletek épp úgy elbagatelizálták, mint a mérgező káliummal  
1950 óta folytatott fajirtást  

1./  AZ ÓLOMMÉRGEZETT PAPRIKÁVAL ELKÖVETETT  NÉPIRTÁS BŰNÜGYÉVEL A MÉDIA KORÁBBAN RENGETEGET  

FOGLALKOZOTT (LÁSD FÜGGELÉK).

AZ  ÓLOMMÉRGEZÉSI  BŰNÜGYNEK  AZ  VOLT  A  LÉNYEGE,  HOGY  A  MAGYAROK  RÉSZÉRE  ÓLOMMAL  MÉRGEZETT  

FŰSZERPAPRIKÁT  ÁRUSÍTOTTAK  ÉS  MIUTÁN  EZ  KIDERÜLT,  1994-BEN  VISSZAVÁSÁROLTATTÁK  AZ  

ÓLOMMÉRGEZETT FŐSZERPAPRIKÁT A BOLTOKKAL, UTÁNA AZ ÍGY BEGYÜJTOTT KB. 40 TONNA FŰSZERPAPRIKÁT  

„ÁLLAMILAG  MEGSEMMISÍTETTÉK”.  MEGSEMMISÍTETTÉK  A  BIZONÍTÉKOT,  A  MÉRGEZŐ  TERMÉKET,  AMINEK  A  

BIROKBAN TARTÁSÁVAL AZ  ÉLETRÖVIDÜLT ÁLDOZATOK SOKMILIÓ FORINTOS KÁRTÉRÍTÉSRE TARTHATTAK VOLNA  

IGÉNYT! ÍGY VISZONT CSAK AZ ÓLOMMÉRGEZETT FŰSZERPAPRIKA EREDETI ÁRÁT KAPTÁK VISSZA.

2./„ A magyarországi élelmiszer-szennyezési ügyek kronológiája

Az MTI-Sajtóbank összeállítása

2011. január 10. 04:00 

1994 – Míniummal kevert, azaz ólmozott pirospaprika-őrlemény került forgalomba, amely országszerte 
megbetegedéseket okozott. A rendőrség későbbi összesített adatai szerint 121-en betegedtek meg a 
hamisított paprikától, közülük 84-en ólommérgezéssel kórházba is kerültek. A kórházban ápoltak közül 35 
személy állapota súlyos volt, ketten maradandó egészségkárosodást szenvedtek. A fűszerpaprika-hamisítás 
miatt országosan 171 büntetőeljárást indítottak.”

A  MÉDIA  EGY  KB.  10  ÉVVEL  KÉSŐBBI  MÁSIK,  UGYANCSAK  MÉRGEZŐ  PAPRIKA  ÜGYNEK  NEVEZETT,  VITATHATÓ  

BIZONÍTOTTSÁGŰ PAPRIKA ÜGYBEN HOZOTT ENYHE ÍTÉLET ELŐTÉRBE HELYEZÉSÉVEL (2) ELTERELTE A MAGYAR  

LAKOSSÁG  FIGYELMÉT  AZ  ÓLOMMÉRGEZETT  FŰSZERPAPRIKÁVAL  OKOZOTT  SOKKAL  KÉSŐBBI  

ÉLETRÖVIDÜLÉSRŐL, AMI A TÚLÉLT ÓLOMMÉRGEZÉSEK ESETÉN IS VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ. ELTERELTÉK A MAGYAR  

LAKOSSÁG FIGYELMÉT AZ ÓLOMMÉRGEZETT FŰSZERPAPRIKÁVAL NÉPIRTÁSI BŰNSELEKMÉNYRŐL!

3./ A KÉTFÉLE PAPRIKA MÉRGEZÉSI BŰNÜGY ÖSSZEKEVERÉSE A MÉDIUMOK ÁLTAL:
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http://www.kepzesevolucioja.hu/dmdocuments/4ap/17_0005_tartalomelem_008_munkaanyag_09

1231.pdf 

„  .  .  .  Az  alábbi  esetekben  híres/hírhedt  élelmiszerbotrányokat  elevenítünk  fel.  a.  A  magyar 

fűszerpaprikához eddig két botrány fűződik:  Az első, nagyobb port kavaró ügy az 1994-es ólmozott  

paprikával kapcsolatban robbant ki (ekkor piros ólomoxidot, míniumot kevertek a paprikához), de a 

tíz évvel későbbi (2004-es), az ún. aflatoxin-botrány sem kedvezett a termék hírnevének. Ekkor a 

Dél-Amerikából  importált  paprika  egy  olyan,  penészgombák  által  termelt  méreganyagot 

tartalmazott, amely a mi éghajlatunkon nem termelődik. Ennek nyomán öt élvonalbeli cégről derült  

ki, hogy külföldi termékekkel keverve, megtévesztő csomagolásban dobta piacra ezt a „jellegzetes  

„HUNGARIKUMOT”.

4./ KÍNÁBAN KIVÉGZIK AZ ÉLELMISZER MÉRGEZŐKET, NÁLUNK VISZONT CSAK PÉNZBÜNTETÉSRE ÍTÉLIK: 

 „Kínában halálra ítélték azt a férfit,  aki 600 tonna melaminnal szennyezett fehérjeport készített. 

Halálra ítélték a por értékesítőjét is. Kínában 300 ezer kisgyerek betegedett meg, és 6 meghalt a  

melaminnal szennyezett tejpor, bébitápszer miatt.” . . . . 

5./ TEJFALUSSY ANDRÁS HATÁSMÉRÉS TUDOMÁNYI SZAKÉRTŐI VÁLEMÉNYE A FENTI BŰNÜGYEKBEN:  

A KÉT BŰNÜGY HASONLÓ ELNEVEZÉSÉVEL A TÖBBSZÉGI LAKOSSÁGGAL KÖNNYEDÉN ELHIHETHETTÉK, HOGY 

A BOLTOKBAN EGY ÉVTIZEDDEL AZELŐTT ÁRUSÍTOTT, MINTEGY 40 TONNA FÚSZERPARIKA VALÓJÁBAN NEM 

TARTALMAZHATOTT  MÉRGEZŐ  MENNYISÉGŰ  ÓLMOT.  UGYANILYEN  BÜNTETŐÜGYI  ÉS  MÉDIA  CSALÁSOK 

TAPASZTALHATÓK A PATKÁNYMÉREG KÁLISÓVAL KEVERT ÉTKEZÉSI SÓ ÁRUSÍTÁS ÜGYÉBEN. AZ ÁLTALAM AZ 

ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK BIZTOSÁHOZ TETT KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS ALAPJÁN A NÉBIH KIDERÍTETTE, HOGY 

EGY  NYÍRTASSI  SÓCSOMAGOLÓ  CÉG  HOL  KÁLISÓT,  HOL  KONYHASÓT  TÖLT  AZ  UGYANOLYAN  FELIRATOS 

ZACSKÓKBA.  ITT  IS  VISSZAGYŰJTETTÉK,  ÉS  MEGSEMMISÍTETÉK  A  BIZONYÍTÉKOT  KÉPEZŐ  ÉLETRÖVIDÍTŐ 

ÁRUT. A MÉRGEZŐK EZT IS PÉNZBÜNTETÉSSEL MEGÚSZTÁK. (AZ ÜGYÉSZEK A  KÁLISÓ MÉRGEZŐSÉGÉVEL 

NEM VOLTAK HAJLANDÓK FOGLALKOZNI, HOLOTT ORVOSI TANKÖNYVEK IS BIZONYÍTJÁK. 1950-BEN NOBEL 

DÍJAT  KAPOTT  BIOLÓGUS  MELLÉKVESEKREG  KUTATÓK  KONKRÉT  BIOLÓGIAI  HATÁSVIZSGÁLATAI 

EMBEREKNÉL ÉS PATKÁNYOKNÁL IS  BEBIZONYÍTOTTÁK.  (Az  OÉTI  által  végeztetett  dózis  hatás mérések  is 

bizonyították,  hogy  a  szájon  át  gyorsan  bejuttatott,  vízben  oldott  2  vagy  4  gramm  kálisó  is  vese-  és  

szívmérgező, de  ezek eredményét az OÉTI-nél  az ellenkezőjére hamisították, és napi  10 grammig ajánlva 

engedélyezék  a  kálisó  gyógytápszerként  árusítását.  A  bizonyítékokat  lásd:  HIHETŐMAGAZIN,  Lásd: 

www.tejfalussy.com, Email könyv 101.)  

FÜGGELÉK:

http://www.tejfalussy.com/
http://www.kepzesevolucioja.hu/dmdocuments/4ap/17_0005_tartalomelem_008_munkaanyag_091231.pdf
http://www.kepzesevolucioja.hu/dmdocuments/4ap/17_0005_tartalomelem_008_munkaanyag_091231.pdf
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EGY MÁSIK PAPRIKA ÜGY
„ 2004. október 28. – A kormány rövid időre elrendelte a fűszerpaprika-készítmények forgalmazásának 
tilalmát, mert kiderült, hogy több forgalmazó cég termékeiben az aflatoxin, egy mérgező anyag 
mennyisége meghaladta a megengedett szintet. Az őrleményekbe import paprikával került a 
méreganyag. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) december végére fejezte 
be a kereskedelmi forgalomban talált aflatoxin tartalmú fűszerpaprika vizsgálatát. ”

ORIGÓ

ITTHON 

„ Enyhe büntetéssel zárult a paprika-botrány

MTI 2007.09.28. 13:07 

Ez a cikk 10 éve frissült utoljára. A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak,  
de mára elavultak lehetnek. ” 

… „Fogyasztók megtévesztése miatt pénzbírság megfizetésére ítélte a bíróság a 
fűszerpaprika-botrányért felelős cég két vezetőjét.

Felmentették őket azonban azon vád alól, hogy a fogyasztókra ártalmas árut hoztak 
forgalomba, mert a bíróság szerint ez a bűncselekmény nem bizonyítható rájuk. A 
vádhatóság eredetileg felfüggesztett börtön, illetve pénzbüntetés kiszabását javasolta, 
amiért szerintük úgy dobták piacra a paprika-őrleményt, hogy tudták: veszélyes 
anyagot, aflatoxint tartalmaz. 

Fogyasztók megtévesztésében pénteken bűnösnek találta a fűszerpaprika-ügy első- és 
másodrendű vádlottját, Bartos András vezérigazgatót és Huszka Tibor üzletágvezetőt a 
Szegedi Városi Bíróság, amely ezért elsőfokon 700 ezer, illetve 240 ezer forint 
pénzbírságot szabott ki. A harmadrendű vádlottat, a cég gyártásvezetőjét viszont 
fölmentették, tekintettel arra, hogy a termékek csomagolásával kapcsolatban érdemi 
szerepe nem volt. A Szegedi Paprika Zrt.-re viszont 10 millió forintos bírságot szabtak ki, 
mert a bűncselekményből a cégnek vagyoni előnye származott.

http://www.origo.hu/itthon/index.html
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Mindhárom vádlottat felmentették viszont bizonyítottság hiányára hivatkozva az ártalmas 

közfogyasztási cikkel való visszaélés vádja alól. Garamvölgyi Balázs ügyész az ítélet 

megalapozatlansága miatt nyújtott be fellebbezést, Bartos és Huszka ügyvédjei 

viszont felmentésért fellebbezett.

A februárban kezdődött perben a Szegedi Paprika Zrt. vezérigazgatóját és két társát - az 

üzletágvezetőt, és a gyártásvezetőt - azzal vádolták, hogy visszaéltek ártalmas közfogyasztási 

cikkel, illetve megtévesztették a fogyasztókat. A vád szerint a három vezető annak tudatában döntött 

egy 20 tonnás tétel forgalomba hozataláról, hogy tisztában voltak azzal, a fűszerpaprika-őrlemény 

aflatoxin-tartalma meghaladja a megengedett határértéket, így az veszélyes lehet a fogyasztók 

egészségére. A döntés meghozatalakor a gazdasági megfontolások felülmúlták az 

élelmiszerbiztonsági szempontokat - állította a vádhatóság.

Az ügyész ezért a bíróságtól az első- és másodrendű vádlott ellen felfüggesztett  
börtönbüntetés, a harmadrendű vádlottal szemben pedig pénzbüntetés kiszabását kérte, 
valamint, hogy az élelmiszeripari cégre is pénzbüntetés szabjanak ki.

Ártatlannak vallották magukat

A védők a vádlottak bűncselekmény hiányában történő felmentését javasolták. Zamecsnik Péter, az 

elsőrendű vádlott ügyvédje védőbeszédében kifejtette: nem bizonyítható minden kétséget kizáróan, 

hogy az áru aflatoxin-tartalma meghaladta az egészségügyi határértéket.

A cég vezetése elvégeztette a szennyezettség szintjének meghatározásához szükséges vizsgálatot, s 

a megfelelő eredmények tudatában döntöttek a forgalomba hozatalról. Az ügyvéd szerint az áru
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csomagolásánál jogosan használták a cég bejegyzett védjegyét, hiszen a fűszerpaprika-őrleményt a 

normáknak megfelelően Szegeden állították elő.

A gyártó cég jogi képviselője arra hivatkozott: mivel szándékos bűncselekmény nem 
történt, a céggel szemben nem szabható ki pénzbüntetés. A vádlottak az utolsó szó jogán 
ártatlannak vallották magukat, mint mondták jogszerűen, és jóhiszeműen jártak el. A 
bíróság péntek délután hirdet ítéletet az ügyben.

Az ausztriai székhelyű Kotányi Kft. képviselője 2004 májusában értesítette a Szegedi Paprika Rt.-t, 

hogy az általuk szállított fűszerpaprika-őrlemény aflatoxin-tartalma meghaladja a határértéket. A 

reklamációt a szegedi cég jogosnak találta, ezért a 20 ezer kilogramm kifogásolt őrleményt 

visszáruként átvette, részben belföldi csemege őrleményt készítettek belőle, részben pedig 50 

százalékos keveréssel az osztrák cég részére hígított fűszerpaprika őrleményként visszaszállították.

Szegedi paprikaként árulták

A szennyezés megállapítására a cég ellenőrző mérést végeztetett egy kecskeméti laboratóriumban, s 

kilogrammonként 4,8 mikorgrammos értéket kapott 25 százalékos "hibahatárral", vagyis a tétel 

aflatoxin-tartalma kilogrammonként 3,6-6 mikrogramm közé eset, az egészségügyi határérték pedig 

5 mikrogramm. A másik vádpont szerint a vádlottak megtévesztették a fogyasztókat akkor, amikor a 

fűszerpaprika-őrlemény csomagolásán a "Szegedi Paprika" feliratot tüntették föl, amikor termékük 

2003-ban több mint 12, 2004-ben pedig 57 százalékban tartalmazott külföldről behozott 

alapanyagot.”



6./6                                                                                                                   Iratjel: bunpartolohatosagok-180123

„ KAPCSOLÓDÓ CIKK

Indul a per a paprikaügyben
Börtönbe juthat a rákkeltő paprika forgalmazója
Szabálytalan vizsgálatok paprikaügyben
Hét gyanúsított paprika-ügyben ” 

 - - -

JOGOS VÉDELEM (BTK) ÉS MEGBÍZÁS NÉLKÜLI KÁRELHÁRÍTÓ ÜGYVITEL (PTK) KERETÉBEN 
BENYÚJTJA, BÜNTETŐELJÁRÁST KÖVETELVE A MAGYAR LAKOSSÁGOT MÉRGEZ(TET)Ő 
NÉPIRTÓ BŰNÖZŐKKEL SZEMBEN ÉS A FIGYELMET RÓLUK ELTERELŐ MÉDIA ELLEN: 

Tejfalussy András okl. vill. mérnök, hatásmérés tudományi feltaláló,
korábban minisztériumi, országgyűlési és önkormányzati szakértő,
nemzeti jogvédő, néhai Dr. Tejfalussy Béla táblabíró és Bartha Béla
rendőrfőkapitány unokája (lásd: www.tejfalussy.com)

Magyarország, 2018. január 22.

feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
címzett:Az Alkotmánybíróság ügyfélkapuja <ugyfelkapu@mkab.hu>

másolatot kap:

ferenc.kalmar@mfa.gov.hu;
miniszterelnok@me.gov.hu;
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miniszter@hm.gov.hu;
"Érkeztetők (ME)" <erkeztetok@me.gov.hu>;
Országgyűlés Sajtóirodája <sajto@parlament.hu>

titkos másolat:Pál Gábor <pal.gabor@jobbik.hu>;
Zoltán Kovács <zolkovacs@gmail.com>

dátum:2018. január 23. 0:06

tárgy:
KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS A MAGYAROKAT MÉRGEZŐKET FEDEZŐ HATÓSÁGOK ELLEN ÉS 
MÉDIA ELLEN, A KORMÁNYHOZ, TÖRVÉNYHOZÁSHOZ ÉS ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGHOZ (Iratjel: 
bunpartolohatosagok-180122)

küldő:gmail.com      

http://www.origo.hu/itthon/20050727hetgyanusitott.html
http://www.origo.hu/itthon/20051005szabalytalan.html
http://www.origo.hu/itthon/20051005tobb.html
http://www.origo.hu/itthon/20070207indul.html
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