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HATÁRoZAT
a nvomozás messzüntetéséről

A Büntető Törvénykönyvről szőIő 20|2. évi C. törvény 189. $ (1) bekezdésébe ütköző és a (3)
bekezdés c) pontja szerint minősülő iz|etszeruen elkövetett árta|mas közfagyasztási cikkel
visszaélés bűntette bűntettének gyanúja miatt ismeretlen tettessel szemben folytatott nyomozást a
Be. 190. $ (1) bekezdés a) pontja aIapján, - figyelemmel a 190. $ (2) bekezdés első mondaténa,

- mivel a cselekménY nem bííncselekménv-

-"g,iüot.t"-.

A Be. 190. $ (4) bekezdés első fordulata értelmében a bűnügyi költséget az á||am viseli.

A határozatot kézbesíteni kell:
(<l/Dombszéli Vadgesztenye Kft' 6500 Bqa, Ztinyi Miklós utca 8. szán - feljelentő

2. Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség

A hatórozat ellen a Be' I95. $ (1) bekezdése alapján panasznak van helye, amelyet a kozléstől
számított nyolc napon belül a határozatot hozó nyomozó hatósághoz lehet benyújtani.

Tovóbbá a Be. ]95. $ (2) bekezdése alapjón afeljelentő - a (2a) bekezdésbenfoglalt kivétellel -
nem élhet panasszal afeljelentés elutasítósa miatt, ha a biincselekménynek nem sértettje.

Illetve a Be' 195. s Qa) bekezdése alapjón, amennyiben a feljelentő központi államigazgatási
Szerv, az ügyésznek vagl a nyomozó hatóságnak a fefelentés elutasításáról, a nyomozós részbeni
mellőzéséről, felfuggesztéséről, illetve megszüntetéséről szóló határozata ellen a közléstől
számított nyolc napon belül panasszal élhet.

TNDOKOLAS

Hatóságunk a fenti számu ügyben nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen a Büntető
Törvénykönyvről sző|ó 2012. évi C. törvény 189. $ (1) bekezdésébe ütköző és a (3) bekezdés a), c)
pontja szerint minősülő jelentős mennyiségű vagy értékű ártalmas közfogyasztási cikkre'
üzletszerűen elkövetett ártalmas közfagyasztási cikkel visszaélés bűntettének gyani|a miatt a
Dombszéli Vadgesztenye Kft . felj elentése a|apján.

Horváth Gábor vezetó tisÍségvise|ő, a bajai székhelyű Dombszéli Vadgesztenye Kft. nevében
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eljárva beadvánnyal élt a rendőrség felé. A beadványozó véleménye szerint nevezett
versenytársai - szakhatóságok engedélyével, ltozzájérulásával - egészségkárosító
for galmazás ával fo g1 alkoznak.

A nagy mennyiségű csatolt, különböző honlapokró|. származő írások alapján megállapítható, hogy
a feljelentő feljelentését azért tette ffi€g, mivel a jelenleg hatályos só forga|mazásával,
kereskedelmével kapcsolatos jogszabáIy, illetőleg a Kormány menza programja az egészségügyi
szempontokkal ellentétes, a lecsökkentett sófogyasztás'komoly élettani hatásokat válthat ki, mely
betegségek, illetőleg terméketlenség okozója lehet. Alláspontja szerint a só nátrium tartalmát
csökkentették' kálium tarta|mát emelték.

A Büntető Törvénykönyvről sző|ő 2012. évi C. törvény 189. $-a szerint : ,'Aki forgalomba hozataI
céljából olyan közfogyasztási cikket készítvagy tart, amely az egészségre ártalmas'', valamint ,,Aki
ártalmas közfogyasztási cikket forgalomba hoz'' bűncselekményt követ el.

A bűncselekmény jogi tárgya az a védendő érdek, ami a társadalom egészségére nem ártalmas
közfogyasztásicikkekkelvalóe||átásáhart jelentkezik.

A bűncselekmény elkövetési tárgyai egészségre árta|mas közfogyasztási cikkek. Az ártalmasság
nem a termék állandó, ismert, kockázatot jelentő tulajdonsága' hanem ezenfelül valamely más
olyan minőségi tulajdonság' amely az adottközfogyasztási cikk vonatkozásában rendellenes.

A búncselekmény elkövetési magaÍartásai: Egyrészt az ántalmas közfogyasáási cikk készítése,
mely felölel bármely olyan legális vagy illegális tevékenységet' technológiai-gyártási folyamatot,
amelynek eredményeképpen aZ iírtalmas közfogyasztási cikk létrejön. Másrészt a tartás
megvalósulhat akkorls,ha a már |étező ártalmas közfogyaszÍási cikket birtokolják vagy e birtoklás
során az élelmiszeregészségügyi szabá|yok be nem tartása miatt válik e cikk ártalmassá.
Harmadrészt pedig a forgalomba hozata|' amely már megvalósul abban az esetben is, ha e
kózfogyasztási cikket a nagykereskedelmi vállalat átvette, azaz nem feltétel, hogy kiskereskedelmi
forgalomba bekerüljön a termék.

A feljelentés és az eljarás során csatolt okiratok, valamint a hatályos jogszabáIyi rendelkezések
alapján nem merült fel bűncselekmény elkövetésére (gy tényállási elemek hiányában a
rendelkező részben foslaltak szerint haÍároztam.

Budapest, 2016. május 11. napon

Attila r. alezredes
nysá gvezető-h elyettes
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