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Ólmozott paprika (Google)
Máig hat a méreg a magyar paprikában | Agrárium, mezőgazdaság és ...
https://www.agrarszektor.hu/.../maig-hat-a-mereg-a-magyar-paprikaban.3655.html

1.
2014. márc. 16. - Az egyik ilyen 1994-ben következett be, amikor míniummal kevert,
azaz ólmozott pirospaprika-őrlemény került forgalomba, amely országszerte ... A magyar
fogyasztók egy része továbbra sem bízik a nagyüzemi-ipari előállítókban, ezért
kistermelői paprikát vásárol, utóbbi termékek egy része viszont a ...

Ezt nyald fel!: Fűszarpaprika hamisítás
eztnyaldfel.blogspot.com/2014/03/fuszarpaprika-hamisitas.html

1.
2014. márc. 25. - A fűszerpaprika termesztése a XIX. század végére a világ egyik
legjelentősebb fűszerpaprika-termelő országává emelte hazánkat, s általa a paprika ...
ügy az 1994-ben robbant ki: míniummal kevert, azaz ólmozott pirospaprika-őrlemény
került forgalomba, amely országszerte megbetegedéseket okozott.

A magyarországi élelmiszer-szennyezési ügyek kronológiája
elelmiszer.hu/aldi/cikk/a_magyarorszagi_elelmiszer_szennyezesi_ugyek_kronologiaja

1.
2011. jan. 10. - 1994 – Míniummal kevert, azaz ólmozott pirospaprika-őrlemény került
forgalomba, amely országszerte megbetegedéseket okozott. ... A Marokkóból
importált paprika egy részét a raktárakban visszatartották, a kereskedelembe kikerült, két
áruházláncban fellelhető paprikát pedig levették a polcokról.

Élelmiszer-szennyezések krónikája - Fogyasztók.hu ...
www.fogyasztok.hu/cikk/20100414/elelmiszer-szennyezes-fertozes-mergezes

1.
2010. ápr. 14. - A nyáron míniummal kevert, azaz ólmozott pirospaprika-őrlemény került
forgalomba, amely országszerte megbetegedéseket okozott. A rendőrség ... 2005. február
- Az ÁNTSZ bejelentése szerint összesen 35 800 kilogramm metamidophos nevű
rovarirtó szerrel mérgezett tv-paprika került az országba.

Paprika – Wikipédia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Paprika

1.
... mint megelőző gyógyszer terjedt. Termelése a 19. század derekáig hazánkban sehol
sem haladta meg a családi önellátás szintjét. Sajnálatos módon az utóbbi években több
paprikabotrány is beárnyékolta híres hungaricumunk dicsőségét. Ezek között volt
színezékpótlás míniummal ("ólmozott paprika") és kétes eredetű, ...

Kampec a téglaporos és ólmozott fűszerpaprikáknak | NOSALTY
www.nosalty.hu/ajanlo/kampec-teglaporos-olmozot-fuszerpaprikaknak

1.
2016. okt. 20. - Ha minden jól megy, ezentúl rendeletben szabályozzák majd a torták és
egyéb cukrásztermékek összetételét, de külön szabály vonatkozik majd végre a
fűszerpaprikára is.

Paprika - asbot
asbot.eu/marton/oldstuff/etik021.html

Ez az egész ügy nagy vihart kavart az országban, mert a könnyen becsapható emberek
jóhiszemûségére épült. Az ólmozott pirospaprika ugyanis ránézésre nem különböztethetõ
meg a valóditól, ám ólomtartalma miatt súlyos vagy kevésbé súlyos egészségkárosodást
okozhat. A felhasznált hamis pirospaprikát (pl. amit a ...

A paprika származása - Mesterszakács
https://mesterszakacs.eu/cikkek/a-paprika-szarmazasa-95.html

Sajnálatos módon az utóbbi években több paprikabotrány is beárnyékolta híres
hungaricumunk dicsőségét. Ezek között volt színezékpótlás míniummal ("ólmozott
paprika") és kétes eredetű, rendszerint gombás fertőzött (aflatoxin) csöves paprikák
importálása is. A világot paprikával ellátó „nagyhatalmak”: Spanyolország, …

Paprika - asbot
asbot.eu/marton/oldstuff/etik021.html

Ez az egész ügy nagy vihart kavart az országban, mert a könnyen becsapható emberek
jóhiszemûségére épült. Az ólmozott pirospaprika ugyanis ránézésre nem különböztethetõ

meg a valóditól, ám ólomtartalma miatt súlyos vagy kevésbé súlyos egészségkárosodást
okozhat. A felhasznált hamis pirospaprikát (pl. amit a …

Őstermelő is árulhat majd fűszerpaprikát | Szeged hírei | Szeged ...
www.delmagyar.hu/szeged_hirek/ostermelo_is_arulhat...fuszerpaprikat/2090502/

1.
2009. márc. 9. - A döntéstől a termelési kedv növekedését várják Csongrád megyében és
az egész régióban, de cél az olcsó, változékony minőségű import visszaszorítása is.
Kezdetben volt a vörös téglaporral kevert háztáji paprika, azután a
színezékkel ólmozott, később mérgező importot is kevertek a hazaival, a perek ...

Korbász Margit - PhD
phd.lib.uni-corvinus.hu/495/3/korbasz_margit.pdf

1.
Írta: M Korbász - 2010
annak feljavítása érdekében. A '90-es években az import paprikával való keveréshez
képest kezdetleges, és az egészségre egészen nyilvánvalóan káros módszerekkel
próbálkoztak. Közhely számba ment az ólmozott paprika, mivel ólom tartalmú
míniumfestéket kevertek az őrleményhez, más esetben pedig egyszerűen ...

Archívum: Elsárgult paprikabotrány - NOL.hu
nol.hu/archivum/archiv-353412-168376

2005. febr. 26. - 1994 - A nyár folyamán míniummal kevert, azaz ólmozott pirospaprikaőrlemény került forgalomba, amely országszerte megbetegedéseket okozott. Összesen
121-en betegedtek meg a hamisított paprikától, közülük 84-en ólommérgezéssel kórházba
is kerültek, ketten maradandó egészségkárosodást ...

Elnök
www-archiv.parlament.hu/naplo35/021/0210100.htm

1.
Kimondom a határozatot: az Országgyûlés 204 igen, 5 ellenszavazat és 12 tartózkodás
mellett a választ elfogadta. Tisztelt Országgyûlés! Dr. Takács Péter képviselõtársunk,
MDF, interpellációt nyújtott be a belügyminiszterhez "Meddig gyilkol még az ólmozott
paprika?" címmel. Takács Péter képviselõtársunkat illeti a szó.

Életveszélyes melamin? | Wellness Café
https://wellnesscafe.hu/dieta/.../eletveszelyes_melamin_a_dietetikus_szakerto_valaszol/

1.
Hasonló Magyarországon is előfordult már, gondoljunk csak az “ólmozott” paprika körüli
botrányra. Mennyire veszélyes? A határértékénél nagyobb mennyiségben melamint
tartalmazó élelmiszerek fogyasztása vesekövet, komoly veseproblémákat és akár halált is
okozhat. Kínában ennek a néhány mg/kg-os értéknek a ...

Őszintén a Bilderberg csoportról // ZorróAszter
zorroaszter.uw.hu/archives/2013/07/08/Oszinten_a_Bilderberg.../index.php

1.
2013. júl. 8. - Hát dehogynem: đ÷^ ¤¢c˙˘˙ szerint mi is nagyon finom emberek vagyunk,
csak még nem sikerült leszoktatni bennünket a fokhagymáról és az erőspaprikáról. Ehhez
csatlakozott Ł~đ ¸\*˛, aki elmondta, hogy sajna az ólmozott paprika se vette el a
kedvünket a paprikától, ezért még különféle módszereket be ...

Egy csipet vegyület :: Vény nélkül kapható gyógyszerek ABC-ben ...
www.informed.hu › ... › Vény nélkül kapható gyógyszerek ABC-ben

1.
2002. aug. 2. - Eszünkbe jut még a hírhedt ólmozott paprika-botrány is, amely egy
élelmiszerhamisítási bűntény során került forgalomba, és az első mérgezéses
megbetegedések még az orvosoknak is rejtélyesnek tűntek. A tavalyi dioxin-botrány
Belgiumból indult ki. Mezőgazdasági termelők már januárban arra lettek ...

I/119.. ______ MEDDIG GYILKOL MÉG AZ ÓLMOZOTT PAPRIKA ...
cap.tk.mta.hu/text/19941998_I119.html

1.
I/119.. ______ MEDDIG GYILKOL MÉG AZ ÓLMOZOTT PAPRIKA? Tisztelt Miniszter Úr!
Hónapok óta foglalkoztatja a sajtót, méginkább a magyar társadalmat a paprikabotrány. A
sajtó szerint 150 a halálos áldozatok száma, a Paprikabizottság 38-ra teszi azok számát,
akik az ólmozott paprikától haltak meg. Mostanra a ...

Cseh és szlovák tejjel vágnak át minket - 888.hu
https://888.hu/article-cseh-es-szlovak-tejjel-vagnak-at-minket?source=hirkereso

2016. máj. 5. - miért túlzás az ólmozott paprika? az volt igencsak magyar. vagy azért
érvényesek csak az EU csatlakozás utáni esetek, mert az előtte lévők nem támasztják alá
az álláspontodat? én csak azt mondom, hogy attól, hogy valami magyar, nem feltétlenül jó,
ezért nagyon oda kell figyelni. legjobb helyi gazdától ...

Hallo bosorky - 6/13 č. 5 | Diva.sk
https://diva.aktuality.sk › Fórum › Vzťahy

1.
Ezek között volt színezékpótlás míniumal ("ólmozott paprika") és kétes eredetű,
rendszerint gombás fertőzött (aflatoxin) csöves paprikák importálása is.
Külföldön[szerkesztés] A világot paprikával ellátó „nagyhatalmak”: Spanyolország,
Olaszország, Tunézia, Mexikó. A spanyol kultúrában piacra kerül a fűszerpaprika füstölt ...

Közönséges paprika (Capsicum annuum) | Brainman pictures
brainmanpictures.piwigo.com/picture?/5097

1.
Közönséges paprika (Capsicum annuum) A közönséges paprika vagy termesztett paprika
egy közismert félcserjés évelő zöldség és fűszernövény, amely a Capsicum ... Ezek
között volt színezékpótlás míniumal ("ólmozott paprika") és kétes eredetű, rendszerint
gombás fertőzött (aflatoxin) csöves paprikák importálása is.

PH!olitika Archívum V. - Mobilarena Hozzászólások
https://mobilarena.hu/tema/ph_olitika_archivum_v/hsz_1851-1900.html

1.
Ja, az ólmozott paprikára gondolsz? Az tényleg nagyon nehézsúlyú cucc volt. Ennek a
mocsok pénzéhes nyugatnak meg nem kellett''. Ólmozott paprika.....Miért nem mondod
tovább a történetet! Te úgy beszélsz, mint ahogy az MSZP''kormányoz''.Mondanak
valami''zengzetes baromságot'', de a hátterét elhallgatják.

Új Szó, 1994. szeptember (47. évfolyam, 203-226. szám) | Könyvtár ...
https://library.hungaricana.hu/hu/view/UjSzo_1994_09/?pg=254

1.
Az ólmozott, és az emberek, főként a gyerekek, egészségére ártalmas paprika ügy már
hosszabb ideje borzolja a kedélyeket Magyarországon. A szigorú miniszteri rendelet
kiadására, illetve azonnali bevezetésére azért volt szükség, mert mint kiderült,
egy ólmozott paprikát készítő kft. egy Füszért nagyvállalatnak is szállított ...

Paprika - Tenmagam - G-Portál
tenmagam.gportal.hu/gindex.php?pg=36538875&nid=6578206

1.

2015. febr. 15. - Termelése a 19. század derekáig hazánkban sehol sem haladta meg a
családi önellátás szintjét. Sajnálatos módon az utóbbi években több paprikabotrány is
beárnyékolta híres hungaricumunk dicsőségét. Ezek között volt színezékpótlás míniumal
("ólmozott paprika") és kétes eredetű, rendszerint gombás ...

természet - elektromosság - iwk.hu
okoskodjunk.iwk.hu/termeszet/

1.
[4] A paprika magyarországi megjelenése egyéb más Amerikából származó növényhez
viszonyítva nagyon korai. Nem tudjuk pontosan ... híres hungaricumunk dicsőségét. Ezek
között volt színezékpótlás míniumal ("ólmozott paprika") és kétes eredetű, rendszerint
gombás fertőzött (aflatoxin) csöves paprikák importálása is.

Valamivel mégiscsak permeteznek minket odafentről? Mi az igazság ...
propeller.hu/.../3262646-valamivel-megiscsak-permeteznek-minket-odafentrol-mi-iga...

1.
Szerintem az ólmozott paprika is onnan eredhetett, amennyiben a paprikaföld egy főút
mellett volt. A szárítás miatt tízszeresére koncentrálódik a pirospaprikában az ólom
(tetraetil). thumb_up1 replyVálasz error access_timejanuár 24., 11:49 · Nessy. Azért ne
fogjunk mindent az aluminiumra! Itt az "elbutulásra" gondolok!

természet - elektromosság - iwk.hu
okoskodjunk.iwk.hu/termeszet/

1.
[4] A paprika magyarországi megjelenése egyéb más Amerikából származó növényhez
viszonyítva nagyon korai. Nem tudjuk pontosan ... híres hungaricumunk dicsőségét. Ezek
között volt színezékpótlás míniumal ("ólmozott paprika") és kétes eredetű, rendszerint
gombás fertőzött (aflatoxin) csöves paprikák importálása is.

Valamivel mégiscsak permeteznek minket odafentről? Mi az igazság ...
propeller.hu/.../3262646-valamivel-megiscsak-permeteznek-minket-odafentrol-mi-iga...

1.
Szerintem az ólmozott paprika is onnan eredhetett, amennyiben a paprikaföld egy főút
mellett volt. A szárítás miatt tízszeresére koncentrálódik a pirospaprikában az ólom
(tetraetil). thumb_up1 replyVálasz error access_timejanuár 24., 11:49 · Nessy. Azért ne
fogjunk mindent az aluminiumra! Itt az "elbutulásra" gondolok!

Miért lehet Magyarországon ennyire kevés (és kevés féle ...
https://www.gyakorikerdesek.hu/etelek-italok__alkoholmentes-italok__8536685-miert-l...

Élelmiszer-szennyezések krónikája: [link] Leginkább az ólmozott paprika döbbentett
meg. Eddig nem értettem miért vágyok önellátásra mikor nehezebb életmód, voltam
önellátó valamikor. Most már kezdem megérteni fura vágyam okát. A válasz 28%-ban
hasznosnak tűnik. A válaszíró 67%-ban hasznos válaszokat ad.

Kétséges, hogy tiltott vegyszer volt a szentesi paprikában | Híradó
https://www.hirado.hu/.../ketseges-hogy-tiltott-vegyszer-volt-a-szentesi-paprikaban/

1.
2015. ápr. 3. - Egy összehangolt, a magyar paprika elleni lejárató kampány részének
tulajdonítják a termelők a Greenpeace-jelentést, amely szerint nem engedélyezett
vegyszereket tartalmaz a szentesi ... Az egyik esetben, 1994-ben ólmozott őrlemény
került forgalomba, amely országosan megbetegedéseket okozott.

Egészséges élelmiszerek - merre vagytok? | NLCafé
https://www.nlcafe.hu/forum/?id=1057&fid=441&topicid=305215&step...

1.
2013. febr. 25. - A globalizáció sajnos nagyban ront az élelmiszerbiztonsági állapotokon
(ólmozott paprika, német dioxin botrány, iráni pisztácia).. előzmény: ardian (113): 201302-28 13:39. Torolt_felhasznalo_614839. 2013. február 28. 21:14120. Huh, kicsit
bonyesz, de ezek szerint megéri. :) Hidd el, a hűtőben tárolt répa ...

Kanadai Magyar Hírlap – Egy harc története, ami értünk folyik – 2. rész
kanadaihirlap.com/2015/07/25/egy-harc-tortenete-ami-ertunk-folyik-2-resz/

1.
2015. júl. 25. - A meggymagos ember és az ólmozott piros paprika párhuzama?
http://zorroaszter.uw.hu/zorroaszter.nolblog.hu/archives/2013/07/03/Hodolat_a_meggyma
gosnak_-_csalo_vilag_Magyarorszagon/index.html. Ille István. 2015 július 25 1:26 du. a)
sajnálatos, hogy Zorro Asztert mérvadó bloggerként idézi.

Hírek - Az AKSD Városgazdálkodási Kft. hírei.
www.aksd.hu/hirek/elelmiszerszennyezes-illegalis-elelmiszer-feldolgozas-magyarorszagon

agyarországon emlékezetes élelmiszerszennyezési botrány történt 1994 nyarán, amikor
míniummal kevert, azaz ólmozott pirospaprika-õrlemény került forgalomba, amely
országszerte megbetegedéseket okozott. 2004 októberében ismét a paprika került
elõtérbe: a kormány rövid idõre elrendelte a fûszer forgalmazásának ...

Mérgez a Norbi? // Egy egyetemista srác pereket provokál maga ellen. .
freeblog.sodika.org/feed/2007/08/09/Mergez_a_Norbi/default.htm

2007. aug. 9. - Zsidó kormányunk beengedte, zsidó auchan tesco pedig kirakta a
polcokra a lejárt szavatosságú kajákat. Kútmérgezők. A paprika ólom azaz az ólmozott
paprika is magyarirtásnak volt : a zsidók nem esznek paprikát. Jelle,zú a hagyma
fokhagyma de nem a porpaprika a hagyományos zsidó konyha berkein ...

Paprika - WikiVisually
https://wikivisually.com/lang-hu/wiki/Paprika

1.
7 Etimológia; 8 A paprika betegségeinek jelölése; 9 Érdekesség; 10 Képgaléria; 11
Jegyzetek; 12 További információk; 13 Kapcsolódó szócikk ... dicsőségét. Ezek között volt
színezékpótlás míniummal ("ólmozott paprika") és kétes eredetű, rendszerint gombás
fertőzött (aflatoxin) csöves paprikák importálása is.

VÁLASZTÁS 2010 | Fórum | PORTFOLIO.HU
https://forum.portfolio.hu/topics/valasztas-2010/12244?oldal=24&limit=40...1

2009. dec. 18. - pszichésen sérült. amúgy amiket írsz az is olyan demagóg, hogy már fáj.
"légy fogyasztó" - miért nem mindenki az?! a mérték a lényeg. "egyél sok mérgezett import
kaját"-miért a magyar ólmozott paprika jobb volt?! hülyék mindenhol vannak, ez
országfüggetlen dolog. nem fogom végigsorolni pontról pontra, ...

Magyar Szó Online | Heti rovatok/Vonalkód | Vétkes étkek
https://www.magyarszo.rs/hu/2012_11_22/hetirovatok_vonalkod/.../Vétkes-étkek.htm

2012. nov. 22. - Találtak őrölt pirospaprikában téglaport, ezenkívül míniummal kevert,
azaz ólmozottpirospaprika-őrlemény is forgalomba került, amely számos megbetegedést
okozott. A paprikátmegvesszük, s csak utána kóstoljuk meg, vagy még ezt sem tesszük,
és mehet egyből a levesbe, pörköltbe. Ha más fűszert is ...

CsaládiNet fórum :: Téma megtekintése - Mérgezed vagy véded?
https://www.csaladinet.hu/forum/mergezed-vagy-veded-t308.html?module...

1.
Minden évben van vmi sláger, most a melamin, tavaly a guar gumi, ólmozott paprika,
téglaporos, STB. Ha a multiknak csak a pénz számít, már a csecsemők sincsenek
biztonságban. Bármit megetethetnek velünk. Már az sem igaz, hogy tuti amit
megtermelsz. (már aki) Mert ott a permetszer, vagy ha az nem akkor a vetőmag ...

Vitamin Sziget - Cikkek / Az élvonalbeli hungarikumok
https://www.vitaminsziget.com/cikk.php?id=1337

1.
2008. febr. 10. - ... kavaró ügy az 1994-es ólmozott paprikával kapcsolatban robbant ki,
de a tíz évvel későbbi (2004-es) az aflatoxin-botrány sem kedvezett a termék hírnevének.
Ekkor a Dél-Amerikából importált paprika egy olyan, gombák által termelt méreganyagot
tartalmazott, amely a mi éghajlatunkon nem termelődik.

Paprika - Howling Pixel
https://howlingpixel.com/wiki-hu/Paprika

1.
... mint megelőző gyógyszer terjedt. Termelése a 19. század derekáig hazánkban sehol
sem haladta meg a családi önellátás szintjét. Sajnálatos módon az utóbbi években több
paprikabotrány is beárnyékolta híres hungaricumunk dicsőségét. Ezek között volt
színezékpótlás míniummal ("ólmozott paprika") és kétes eredetű, ...

HobbyCNC fórum - Semleges csevegő, ver: 3.0
hobbycnc.hu/topic.php?topic=201&page=177&order=DESC

Megtévesztés, de ez nem hatósági jelzés, mint az azonosítók, nem ólmozott paprika,
amivel egyértelműen megkárosítanak és nem is egy féltégla mobil helyett. Persze a
megtett km nagyon is fontos, nem mindegy mennyit futott az autó, de ez csak egyetlen
paraméter. Az állapota ennek tekintetében sokkal fontosabb.
[PDF]Hollywoodi

sztárok a hamisítás ellen - Hamisítás Elleni Nemzeti Testület

www.hamisitasellen.hu/wp-content/.../09/hent_kiallitasi_magazin20100310_01.pdf

1.
mérgező guargumi, ólmozott paprika – csak néhány az utóbbi évek nagy port kavaró
botrányai közül. Olyan esetek, amikor a fogyasztóknak csalatkozniuk kellett az európai és

magyar ételek, alapanyagok minőségében. A magyar élelmiszerszektorban a feketegazdaság arányát 40 százalékra becsü- lik. Ez nem csak azért ...
[XLS]I62_C_termekosztal

Zöldségek 4.o. - Scribd
https://es.scribd.com/document/359608280/Zoldsegek-4-o

1.
Ezek között volt színezékpótlás míniummal ("ólmozott paprika") és kétes eredetű,
rendszerint gombás fertőzött (aflatoxin) csöves paprikák importálása is.
Külföldön[szerkesztés] A világot paprikával ellátó „nagyhatalmak”: Spanyolország,
Olaszország, Tunézia, Mexikó. A spanyol kultúrában piacra kerül a fűszerpaprika füstölt ...
[PDF]A fogyasztó

életének, egészségének, biztonságának védelme

www.kepzesevolucioja.hu/.../17_0005_tartalomelem_008_munkaanyag_091231.pdf

1.
Az első, nagyobb port kavaró ügy az 1994-es ólmozott paprikával kapcsolatban robbant
ki (ekkor piros ólom- oxidot, míniumot kevertek a paprikához), de a tíz évvel későbbi
(2004-es), az ún. aflatoxin-botrány sem kedvezett a termék hírnevének. Ekkor a DélAmerikából importált paprika egy olyan, penészgombák által ...
....

Enyhe büntetéssel zárult a paprika-botrány - Origo
www.origo.hu/.../20070928-bortonbuntetes-es-penzbuntetes-kiszabasat-kerte-az-ugye...
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2007. szept. 28. - Fogyasztók megtévesztése miatt pénzbírság
megfizetésére ítélte a bíróság afűszerpaprika-botrányért felelős cég két vezetőjét. ... A
vádhatóság eredetileg felfüggesztett börtön, illetve pénzbüntetés kiszabását javasolta,
amiért szerintük úgy dobták piacra a paprika-őrleményt, hogy tudták: veszélyes
anyagot ...

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 HAZAI MÉDIA KÉT „PAPRIKA ÜGY” ÖSSZEKEVERÉSÉVEL TERELTE EL A FIGYELMET A TÍZ
ÉVVEL KORÁBBAN, KB. 40 TONNA ÓLOMMÉRGEZETT FŰSZERPAPRIKA ÁRUSÍTÁSÁVAL
ELKÖVETETT, SOK SZÁZEZER MAGYAR ÉLETÉT LERÖVIDÍTŐ NÉPIRTÁSRÓL, AMIVEL
KAPCSOLATBAN NEM SZÜLETETT A BŰNÖSÖKET KELLŐEN MEGBÜNTETŐ ÍTÉLET, NEM ÚGY
MINT KÍNÁBAN:
http://www.kepzesevolucioja.hu/dmdocuments/4ap/17_0005_tartalomelem_008_munkaa
nyag_091231.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”.
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.” . . . .
A 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.
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Enyhe büntetéssel zárult a paprika-botrány
MTI2007.09.28. 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.

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
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.
KAPCSOLÓDÓ CIKK

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

TEJFALUSSY ANDRÁS HATÁSMÉRÉS TUDOMÁNYI SZAKVÉLEMÉNYE: FENTI MÁSIK PAPRIKA ÜGYBEN HOZOTT
ENYHE ÍTÉLET KELLŐEN ELTERELTE A MAGYAROK FIGYELMÉT AZ ÓLOMMÉRGEZETT PAPRIKÁVAL ELLENÜK
ELKÖVETETT NÉPIRTÁS BŰNÜGYÉRŐL. AZT HIHETTÉK, HOGY AZ BOLTOKBAN ÁRUSÍTOTT, EGY ÉVTIZEDDEL
AZELŐTT ÓLOMMÉRGEZETTNEK BIZONYULT, VISSZAGYŰJTÖTT ÉS MEGSEMMISÍTETT, MINTEGY 40 TONNA
FÚSZERPARIKA VALÓJÁBAN NEM TARTALMAZOTT MÉRGEZŐ MENNYISÉGŰ ÓLMOT! (BUDAPEST,2018.01.22.)

