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Óvintézkedés Romániában

Visszahívják a fagyasztott zöldségeket

Óvintézkedésként visszahív-
nak fagyasztott zöldsége-
ket és zöldségkeverékeket 

romániai üzletláncok a Nyugat-
Európában számos megbetege-
dést és kilenc halálos áldozatot 
követelő lisztéria baktériumos 
fertőzés miatt. A Mega Image, a 
Carrefour, a Metro és a Profi beje-
lentette, hogy számos, elsősorban 
a belga Greenyard Kft. gyár-
totta, Romániában az Agrirom 
Kft. révén forgalmazott termé-

ket levett a polcáról, ugyanak-
kor arra kérik a vásárlókat, hogy 
vigyék vissza az áruházakba, 
ha korábban ilyen árut vásárol-
tak. A láncok az állat-egészség-
ügyi és élelmiszer-biztonsági 
hatóság (ANSVSA) múlt heti ri-
asztása nyomán foganatosítot-
tak intézkedést, miután kiderült, 
hogy a romániai kereskedelembe 
is jutott a Greenyard által előállí-
tott fagyasztott zöldségekből. Az 
ANSVSA honlapján megtekint-
hetők a szóban forgó termékek, 
közöttük különböző elnevezés-
sel forgalmazott mexikói zöld-

ségkeverék, csemegekukorica, 
zöldbab és -borsó, valamint spe-
nót. Az üzletláncok közölték, 
hogy a vásárlók abban az eset-
ben is visszakapják a fagyasz-
tott termékek vételárát, ha nem 
tudják felmutatni a számlát. Kü-
lönben az állat-egészségügyi és 
élelmiszer-biztonsági hatóság 
tegnap közölte, az eddig végre-
hajtott laboratóriumi vizsgálatok 
nem mutattak ki baktériumfertő-
zést a Romániában forgalmazott 
Greenyard-termékek közül. Té-
telesen a fagyasztott brokkoliról, 
vágott zöldbabról, édes kukori-

cáról, zöldpaprikáról és mexikói 
zöldségkeverékről van szó; jelen-
leg folyik más fagyasztott termé-
kek laboratóriumi bevizsgálása.

Az Európai Élelmiszer-bizton-
sági Hatóság (EFSA) és az Eu-
rópai Betegség-megelőzési és 
Járványvédelmi Központ (ECDC) 
július 3-án tette közzé közös je-
lentését arról, hogy valószínűleg 
gyorsfagyasztott csemegekuko-
rica és esetleg egyéb fagyasztott 
zöldség okoz járványt több euró-
pai uniós országban 2015 óta. A 
megbetegedéseket öt uniós tagál-
lamban – Ausztriában, Dániában, 

Finnországban, Svédországban 
és az Egyesült Királyságban – 
rögzítették; június 8-ig 47 megbe-
tegedés, köztük kilenc haláleset 
történt a fertőzésnek tulajdonít-
hatóan. Mivel a rendelkezésre ál-
ló adatok alátámasztják, hogy a 
szennyeződés a Greenyard vál-
lalat magyarországi üzemében 
történt, a magyarországi Nem-
zeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal (Nébih) a múlt héten el-
rendelte fagyasztott zöldségek 
és zöldségkeverékek visszahívá-
sát a lisztéria baktérium (Listeria 
monocytogenes) egy erőteljes vál-
tozatának lehetséges jelenléte 
miatt. A bajai üzem tevékenysé-
gét azóta felfüggesztették, mivel 
bebizonyosodott, hogy a cég ál-
tal előállított összes fagyasztott 
zöldséget érintette a fertőzés. 
Magyarországon és Romániá-
ban nincs információ megbete-
gedésről.

A lisztéria hasmenéssel, láz-
zal járó influenzaszerű tüneteket 
okoz általában a fertőzött ter-
mék elfogyasztása után egy, vagy 
maximum tíz nappal. Ugyanak-
kor hosszabb lappangási idő is 
előfordul, s ilyenkor 70–80 na-
pig nem okoz tüneteket. A ható-
ságok arra kérik a fogyasztókat, 
hogy a termékeket alaposan főz-
zék át felhasználás előtt, mert ha 
a hőkezelési útmutatót betartják, 
akkor nincs ok az aggodalomra.

ROSTÁS SZABOLCS

A lisztéria baktériumos fertőzés eddig kilenc halálos áldozatot követelt Európában

Számos romániai üz-

letlánc elrendelte bizo-

nyos gyorsfagyasztott 

termékeknek a polc-

ról való levételét és a 

vásárlóktól való vissza-

hívását, miután bakté-

riumfertőzést mutattak 

ki a belga Greenyard 

vállalat termékeiben. Az 

országban nem észlel-

tek megbetegedéses 

esetet.

Az új jogszabályt elemezte lapunk 
felkérésére dr. Kádár Hunor bün-
tetőjogász, egyetemi adjunktus, 
aki több pontban is kifogásolja a 
változtatást. Az elemzés utolsó 
részét közöljük.

8. A médiában megjelent rémhí-
rekkel ellentétben a 139. cikk 
(3) bekezdésének módosítása 
nem teszi lehetetlenné a tér-
figyelő kamerák által rögzített 
felvételek és egyéb nyilvános 
helyeken készített felvételek 
bizonyítási eszközként történő 
felhasználását. Egyrészt az 
ilyen felvételeket tároló elekt-
ronikus adathordozó (CD, HDD, 
pendrive) a Be. 197. cikk (1) be-
kezdésének II. fordulata alapján 
tárgyi bizonyítási eszköznek 
minősíthető („más tárgyak, 
amelyek az igazság megismeré-
sére szolgálhatnak”). Másrészt, 
a 139. cikk 31. bekezdése alap-
ján a térfigyelő kamerák által, 
illetve a nyilvános helyeken 
készített felvételek felhasznál-
hatók bizonyítási eszközként. 
Fontos megjegyezni, hogy a 
nem nyilvános helyeken készí-
tett felvételek legtöbb esetben 
bűncselekménynek minősülnek 
(a magánélet megsértése – 
Btk. 226. cikk). 

9. A 305. cikkét módosító ren-
delkezések egy valós és akut 

problémára vetnek fényt. Tény-
ként kezelendő, hogy a 305. 
cikk (3) bekezdése alapján a 
vádhatóság akkor indítja meg 
az in personam nyomozást, 
vagyis akkor fogalmaz meg egy 
hivatalos gyanúsítást egy adott 
személlyel szemben, amikor 
éppen akarja. Más szavakkal 
a vádhatóság dönt arról, hogy 
egy adott személyből mikor 
lesz gyanúsított, és ezáltal mely 
pillanattól gyakorolhatja eljárási 
jogait, ami a gyakorlatban 2014 
óta sorozatos visszaélésekhez 
vezetett (az in rem nyomozással 
kapcsolatosan megfogalmazott 
kritikákat egy másik írásomban 
foglaltam össze: https://www.
nyugat.ro/?p=714). A módosí-
tás értelmében amennyiben az 
in rem nyomozás megindításá-
tól számított egy éven belül a 
nyomozóhatóság nem indítja 
meg az in personam nyomozást 
a gyanúsítottal szemben, köte-
les a nyomozást megszüntetni. 
A törvénytervezetben szereplő 
rendelkezésekkel ellentétben a 
módosító törvényben elfoga-
dott rendelkezések nem teszik 
lehetetlenné a telefonlehallga-
tást, a házkutatást vagy a tet-
tenérés megszervezését. A fen-
tebb említett legtöbb egyéves 
határidőn belül a nyomozás in 
rem folyik, tehát a „potenciális” 

gyanúsítottnak nincs tudomása 
az ellene folyó büntetőeljárás-
ról, így nem is lehetetlenítheti el 
az említett bizonyítási eljárá-
sok végzését. A törvénytervezet 
megjelenése után, egy decem-
beri írásomban megjegyeztem, 
hogy „elfogadható megoldás 
lenne, ha a jogalkotó észszerű 
határidőhöz kötné az in rem 
nyomozás végzését (pl. 3 hónap 
vagy 6 hónap). Amennyiben a 
határidő letelte után a vádha-
tóság nem indítaná meg az in 
personam nyomozást – annak 
ellenére, hogy a megkeresésben 
fel volt tüntetve a feltételezett 
elkövető személye – a határ-
időn túl végzett összes nyomo-
zati cselekmény semmisnek 
minősülne, és a bizonyítási esz-
közöket újra be kellene szerezni 
a védelem jogainak tiszteletben 
tartása mellett” (https://www.
nyugat.ro/?p=806).

 Szeretném megjegyezni, hogy 
csak Romániában minősül ég-
bekiáltó és közfelháborodást 
keltő intézkedésnek az, hogy a 
nyomozás végzését határidő-
höz kössék. A romániai ügyész-
ségek és nyomozóhatóságok 
meg vannak szokva azzal, hogy 
a nyomozás gyakorlatilag addig 
tart, ameddig ők akarják, és sa-
ját, kényelmes munkaritmusuk 
alapján végzik a nyomozást, 

ugyanis egyetlen határidőre 
kell figyelniük, a különleges el-
évülési időre, amely a bűncse-
lekmények többsége esetén 
több mint tíz év. Ugyanolyan 
komplexitású ügyben egyik 
nyomozóhatóság a nyomo-
zást egy év alatt fejezi be, míg 
egy másik négy év alatt. Ez a 
helyzet véleményem szerint 
elfogadhatatlan. Szemléltetés 
gyanánt szeretném idézni a ma-
gyar Be. nyomozási határidőkre 
vonatkozó rendelkezéseit, hogy 
lássuk, a módosító törvényben 
szereplő egy év abszolút mél-
tányos: „a nyomozást a lehető 
legrövidebb időn belül le kell 
folytatni, és az elrendelésétől, 
illetve megindulásától számí-
tott két hónapon belül be kell 
fejezni. Ha az ügy bonyolultsá-
ga vagy elháríthatatlan akadály 
indokolja, vagy e törvényben 
elrendelt eljárási cselekményt 
kell elvégezni, a nyomozás ha-
táridejét az ügyész legfeljebb 
hat hónappal, ha ez a határidő 
letelt, az ügyészség vezető-
je legfeljebb a büntetőeljárás 
megindításától számított egy 
év elteltéig meghosszabbíthat-
ja” (magyar Be. 176. cikk). 

 Azon módosító rendelkezés, 
miszerint a nyomozóhatóság 
köteles megszüntetni a bün-
tetőeljárást, amennyiben a 

megkereséstől számított egy 
éven belül nem indította meg 
az in personam nyomozást, jo-
gilag teljesen elfogadhatatlan, 
ugyanis egy Btk. által nem sza-
bályozott, különleges elévülés 
bevezetését vonná maga után.

10. A médiában megjelent kri-
tikákkal ellentétben teljesen 
helyénvalónak tartom azt a 
módosítást, miszerint minősül-
jön kasszációs felfolyamodási 
esetnek és vezessen a jogerős 
ítélet hatályon kívül helyezé-
séhez az ítélet olyan bíró általi 
megindoklása vagy aláírása, aki 
nem vett részt az ügy érde-
mi elbírálásán. A tisztességes 
eljáráshoz való jogot semmi 
sem sérti jobban, mint az, ha az 
elmarasztaló ítéletet egy olyan 
bíró indokolja meg, aki nem vett 
részt az ügy érdemi elbírálásán 
és akinek ezáltal fogalma nincs 
az ügyről. Ugyanakkor az ítéle-
tet meghozó összes bírónak alá 
kell írnia a határozatot, ugyanis 
az aláírás révén felelősséget 
kell vállalnia az általa megho-
zott ítéletért. Tehát az ítéletet 
akkor is személyesen alá kell 
írnia, ha az ítélet indoklásáig 
nyugdíjba ment vagy más bíró-
ságra helyezték át.

DR. KÁDÁR HUNOR 
büntetőjogász, egyetemi adjunktus
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