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1895. évi XLVI. Törvénycikk a mezőgazdasági
termények, termékek és czikkek hamisitásának
tilalmazásáról
1. § A mezőgazdasági termények, termékek és czikkek, jelesül: tej és tejtermékek, állati és növényi zsirok, zsiradékok,
olajnemüek, továbbá gabona-, liszt- és az ebből készült tésztanemüek, méz, paprika, általában vető- és fümagvak, abraktakarmány
és trágyanemüek hamisitása, valamint a hamisitottak forgalomba hozatala tilos.
A földmivelésügyi minister felhatalmaztatik, hogy ha a jelen törvényben emlitett termények, termékek és czikkeken kivül a
mezőgazdaság érdekében egyéb termékek, termények vagy czikkek hamisitásának tilalmazása válnék szükségessé, ezek iránt
rendeleti uton intézkedhessék; de ezen rendeleti intézkedéseiről kétévenkint jelentést tartozik terjeszteni a képviselőház elé.
2. § Mezőgazdasági termények, termékek és czikkek hamisitása alatt az 1. §-ban felsoroltaknak minden utánzása, vagy
olynemü megváltoztatása értendő, mely a fogyasztó közönséget, vagy a vevőt a termény, termék vagy czikk eredete,
összetétele vagy minősége tekintetében tévedésbe ejteni alkalmas.
3. § Kihágást követ el, és a mennyiben cselekménye sulyosabb büntetés alá nem esik, két hónapig terjedhető elzárással és
600 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő az, a ki:
a) mezőgazdasági terményeket, termékeket vagy czikkeket hamisit;
b) hamisitásra alkalmas anyagokat e czélra hirdet vagy e czélra hoz forgalomba;
c) hamisitott mezőgazdasági terményeket, termékeket vagy czikkeket forgalomba hoz.
Kihágást követ el továbbá, és a mennyiben cselekménye sulyosabb büntetés alá nem esik, 600 koronáig terjedhető
pénzbüntetéssel büntetendő az, a ki:
d) mezőgazdasági terményeket, termékeket vagy czikkeket, habár azok nem is hamisitottak, oly elnevezés alatt vagy oly
megjelöléssel árul, illetve hoz forgalomba, mely azokat természetök és származásuk szerint valósággal meg nem illeti.
4. § Kihágást követ el, és a mennyiben cselekménye sulyosabb büntetés alá nem esik, egy hónapig terjedhető elzárással és 400
koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő az, a ki az 1. §-ban felsorolt termények, termékek és czikkek közforgalmának
ellenőrzésével megbizott hatósági közegeket a jelen törvény 8. §-ban körülirt müködésében akadályozza, az ellenőrzést
meghiusitja.
5. § Az előbbi szakaszokban felsorolt kihágások feletti eljárásra és itélkezésre, valamint az 1. §-ban felsorolt termények,
termékek és czikkek közforgalmának ellenőrzésére a következő hatóságok illetékesek:
Első fokban:
1. a székesfővárosban a kerületi előljáró;
2. a törvényhatósági joggal biró és rendezett tanácsu városokban a rendőrkapitány, vagy ez utóbbiakban a tanács által e részben
megbizott tisztviselő;
3. nagy- és kisközségekben a főszolgabiró.
Másodfokban:
vármegyékben, a székesfővárosban és törvényhatósági joggal biró városokban a közigazgatási bizottság.
Harmadfokban:
a földmivelésügyi minister.
6. § A 3. és 4. §-ban felsorolt kihágások esetén az eljárás hivatalból is meginditandó.
Kihágás megállapitása esetén a hamisitványok elkobzása elrendelendő, és megsemmisitésük is elrendelhető.
7. § Az eljáró hatóság a marasztaló jogerős itéletnek az elitélt fél költségén leendő közzétételét elrendelheti, visszaesés
esetén pedig elrendelni köteles. Felmentés esetén a felmentett fél kivánságára az itélet közzététele elrendelendő, mely
esetben a közzététel az állam költségén történik, hacsak az itélet erre a gondatlanul vagy tudva hamisan feljelentőt nem kötelezi.
8. § Az 1. §-ban felsorolt termények, termékek és czikkek közforgalmának ellenőrzésére illetékes elsőfoku hatóságoknak (5. §),
valamint a rendelkezésökre álló közegeknek jogukban áll azon helyen, hol az illető termények, termékek és czikkek előállittatnak
vagy árultatnak, azokból a szakértői vizsgálat czéljaira mintákat venni, és e czélból az illető helyiségekben szemlét tartani. Az
elárusitó, illetve előállitó kivánságára ugyanazon mintából egy rész, hivatalosan lepecsételve, annak kezei közt hagyandó.
Az ellenőrzés módja a kibocsátandó végrehajtási utasitásban részletesen szabályoztatik.
9. § Az itélethozatalnak alapjául szolgáló szakértői vizsgálatok megejtésére és szakvélemények adására hivatott
vegyészeti vizsgáló állomásokat a földmivelésügyi minister rendeleti uton szervezi, és a közigazgatási hatóságok megfelelő
támogatása érdekében részletes utasitással látja el.
10. § A jelen törvény alapján befolyó büntetéspénzek a vegyészeti vizsgáló állomások fentartására forditandók, a felesleg
pedig az országos közgazdasági alapot illeti.
11. § A fennálló törvényeknek és rendeleteknek az egészségre ártalmas élelmi s élvezeti czikkek és italok készitésére és
forgalomba hozatalára vonatkozó rendelkezéseit a jelen törvény nem érinti. A jelen törvény határozmányai az ország
területén forgalomba hozott mezőgazdasági terményekre, termékekre és czikkekre alkalmazandók akkor is, ha azok az
ország területére máshonnan hozattak is be.
12. § Ezen törvény kihirdetése napjától számitandó hat hó mulva lép életbe, és végrehajtásával a földmivelésügyi minister
bizatik meg, ki e részben a belügyi és kereskedelemügyi ministerekkel egyetértőleg intézkedik.

