
Újabb lóhús-botrány Franciaországban 

 

A Coordination rurale szakszervezet sajtóközleménye nyomán La France Agricole 

mellett több regionális és országos médium is hírt adott arról, hogy újabb lóhús-botrány 

formálódik Franciaországban. Ez alkalommal azonban kifejezetten francia lovak és egy 

állítólagos belga „maffia-hálózat” a szereplői a történetnek, ami azonban kísértetiesen 

emlékeztet arra, amit a France2 csatorna oknyomozó riportjában az USA-kanadai 

határon átmenő ló-kereskedelem kapcsán fölvázolt azzal a különbséggel, hogy ott a 

levágott, korábban gyógyszerrel kezelt lovak nem a kiindulási országba kerültek vissza, 

hanem egyéb (a vélekedések szerint európai) piacra szállították a húst (v.ö. 

1489/PAR/2013 és 1628/PAR/2013). A gyanú szerint az elmúlt három évben mintegy 

3000
1
, esetenként emberi fogyasztást kizáró gyógyszerrel (is) kezelt francia hátaslovat 

vettek meg belga kereskedők, akik az állatokat Belgiumba szállították, majd az állat-

egészségügyi könyveket meghamisítva az állatokat franciaországi vágóhidaknak 

értékesítették.  

 

Ahogy arról a La France Agricole is beszámol, augusztus 29-én került nyilvánosságra a 

Coordination rurale (CR) szakszervezet sajtóközleménye nyomán, hogy a Spanghero-ügy 

után újabb lóhús-botrány formálódik Franciaországban, ezúttal belga „közreműködéssel”. Az 

érdekképviselet szerint olyan hátaslovak exportjáról és meghamisított állat-egészségügyi 

könyvvel történő, vágóhídi végcélú importjáról van szó, ahol a francia szabályozás 

következetesen kizárja az élelmiszerként való forgalomba hozatalt, mivel az állatokat sok 

esetben ilyen szempontból tiltott gyógyszerekkel kezelhették. Az ügyben hivatalos vizsgálat is 

indult, a gazdálkodók pedig attól tartanak, hogy az újabb botrány tovább rombolja a francia 

lótenyésztés imázsát. A CR és a hivatásos francia lótenyésztők országos szövetsége 

(Fédération nationale des éleveurs professionnels d'équidés, FNEPE) sürgeti, hogy minél 

előbb meg kell teremteni egy olyan, az egész EU-ra érvényes, kijátszhatatlan azonosítási és 

nyomonkövetési rendszert, ami a teljes termékpálya esetében, azaz a tenyésztőtől a 

fogyasztóig kizárja bármilyen hamisítás, csalás lehetőségét. Mint fogalmaztak, 

„Franciaország egyedül nem játszhatja a jó diák szerepét, ha a szomszédos országok kevésbé 

következetesek.” 

A közlemény leszögezi: a mostani botrány nem szabad, hogy eltántorítsa a fogyasztókat a 

magas minőséget képviselő francia lóhús fogyasztásától, amit az előírások tiszteletben 

tartásával elsősorban Auvergne régióban és Délnyugat-Franciaországban állítanak elő. Noha a 

teljes francia állattenyésztésen belül volumene kevésbé jelentős, a húsló-tenyésztésnek 

köszönhetően sikerül fönntartani a francia hidegvérű lófajtákat, valamint megtartani számos 

gazdaságot és munkahelyet.  

 

A csalásra a vágóhidak bejelentése nyomán derült fény, a mögöttes szervezet, a bérvágást 

végzők szövetsége (Fédération nationale des exploitants d'abattoirs prestataires de service, 

FNEAP) szerint a módszeresen elvégzett kötelező ellenőrzések nyomán derült fény arra, hogy 

három vágóhídon is emberi fogyasztásra alkalmatlan állatokat akartak levágatni. Az AFP-nek 

nyilatkozva André Eloi, az FNEAP főigazgatója kifejtette, azután támadtak kételyek, hogy a 
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 A sajtó a marseille-i ügyészség közlésére hivatkozva emleget 3000 állatot, amik az elmúlt három évben 

érintettek lehettek az ügyben. A szakma szerint ez egyelőre kevéssé hihető, másrést ragaszkodnak ahhoz, hogy 

semmilyen egészségügyi kockázatot nem jelentett a fogyasztás akkor sem, ha vágóhídra kerület volna ezek az 

állatok. A Groupement Hippique National (GHN), azaz az országos lóverseny-szövetség szerint egyelőre az sem 

bizonyított, hogy mind a 3 ezer állatot valóban levágták volna, ahogy az sem, hogy ha így is történt volna, 

minden esetben szó lenne csalásról – általában véve pedig elképzelhetetlennek tartják, hogy ilyen 

nagyságrendben bekerülhettek volna emberi fogyasztásra alkalmatlan állatok az élelmiszer-kereskedelembe. 
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bemutatott állatkísérő dokumentumok nem egyeztek az állatokba beültetett chipek adataival. 

A három érintett vágóhíd közül kettőt nevesített is Eloi - Alès (Gard) és Pézenas (Hérault), 

mindkettő délen -, viszont a Nord megyében lévő harmadik esetében ezt nem tette meg. 

Megjegyezte, kizárólag olyan vágóhidakról van szó, akik csak bérvágást végeznek, 

húskereskedelemmel nem foglalkoznak. Viszont mivel ők vannak „a lánc végén”, 

megkülönböztetett szerepük van az ellenőrzésben és a nyomonkövethetőség biztosításában, 

így különös gondossággal járnak el ezen a téren, különösen a lovak esetében. Eloi hozzátette, 

konkrét adatok és bizonyítékok hiányában nem kíván állást foglalni a csalás vélelmezett 

volumenéről, egyelőre a rendőrség folytatja a vizsgálatot, azt viszont nem titkolta, hogy a 

szabálytalanságokra néhány hónappal korábban derült fény. Az AFP-nek nyilatkozva 

aláhúzta, az FNEAP tagjai semmilyen módon nem érintettek a csalásban, ellenkezőleg, a 

szervezethez tartozó vágóhidak jelezték a problémát. 

 

A Fédération Nationale du Cheval (FNC), azaz a lótenyésztők országos szövetségének elnök-

asszonya, Marie-Anne Dutoit által jegyzett augusztus 30-i sajtóközlemény szerint a lóhús-

fogyasztás veszélytelenségének kétségbe vonása akkor, amikor a francia hidegvérű ló-

tenyésztés egyébként is soha nem látott válságban van, gyakorlatilag az öngyilkossággal ér föl 

az egész francia lótenyésztés számára. Hangsúlyozta, hogy a teljes szakma hatalmas 

erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy európai szinten is példaértékű 

nyomonkövethetőséget biztosítsanak. A beültetett azonosító chip és az állatok orvosi könyve 

együttesen garancia a komoly és megbízható nyomonkövethetőségre, mindez reális költséget 

jelent az állattartókra nézve, mindezt azért, hogy a fogyasztók bizalmát igazolják. 

 

A La France Agricole elektronikus kiadásában szeptember 2-án megjelent cikk marseille-i 

ügyészségi forrásokra hivatkozva úgy fogalmazott, hogy az esetlegesen emberi fogyasztásra 

alkalmatlan lovakat is érintő csempészetben legkevesebb háromezer lóról lehet szó. Ezzel 

párhuzamosan a charleville-mézières-i ügyészség azt a tájékoztatást adta, hogy Franciaország-

szerte mintegy tizenöt feljelentés érkezett ezzel az üggyel kapcsolatosan. A marseille-i 

ügyész, Brice Robin az AFP-nek nyilatkozva megerősítette, hogy június végén kezdődött meg 

a vizsgálat, hozzátéve, hogy a lovak nem csak francia eredetűek, vannak köztük belga, 

holland és spanyol állatok is, ám a csempészet egyértelműen Belgiumhoz köthető. Szintén 

ügyészségi forrásokból származó információk szerint nem csak a bemutatott azonosító 

dokumentumok között voltak gyanút ébresztők, gyakran előfordult, hogy a lovaknak két 

különböző „személyiségük” volt (souvent les chevaux possèdent deux identités différentes). A 

csalásban gyakorlatilag minden lótípusban – igavonó, sport, verseny, stb. – előfordult 

fogyasztásra alkalmatlannak minősülő.  

Robin az érintett vágóhidak sorában kettőt – a föntebb már említett Alès-t (Gard) és Pézenas-t 

(Hérault) – nevesített, míg a charleville-mézières-i ügyész három továbbit: Valenciennes 

(Nord), Laon (Aisne) és Narbonne (Aude). Ezzel szemben a narbonne-i ügyész az AFP-nek 

azt nyilatkozta, hogy a város egyelten vágóhídja ellen sem folyik vizsgálat. Szintén a 

charleville-mézières-i ügyészre hivatkozva az AFP azt közölte, hogy a csalással 

összefüggésben egy francia (Carignan település, Ardennes megye) és több belga fuvarozó, 

valamint francia és belga állatorvosok kerültek a vizsgálatot végzők látóterébe. 

 

Stéphane Le Foll miniszter is igyekezett biztosítani a közvéleményt arról, hogy a hatóságok 

mindent elkövetnek a csempészet mögött álló hálózat fölszámolása érdekében, ugyanakkor 

hangsúlyozta, hogy nincs szó súlyos élelmiszer-biztonsági problémáról, „ha ilyen lesz, azt 

http://www.fnc.fnsea.fr/sites/fnc/
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/fraude-equine-ce-sont-les-abattoirs-qui-ont-donne-l-alerte-fneap-76593.html#iaWkVVcCfPGCHOzZ.99


nyilvánosságra fogják hozni és kezelni is fogják a kialakult helyzetet, de ilyenről most nincs 

szó
2
”. 

 

Somogyi Norbert, Párizs 
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 „Si, à un moment ou à un autre, il y a des problèmes graves, on le dira et on traitera cette question. Aujourd'hui 

ce n'est pas le cas.” 


