
A m. kir. minisztérium a gazdasági versenyt sza-
bályozó megállapodásokról szóló 1931 : XX. t.-c. 
5. §-ának utolsó bekezdésében kapott felhatal-
mazás alapján a következőket rendeli: 

I. FEJEZET

A Kartelbizottság szervezete

1 §. A Kartelbizottság elnökét és helyettes elnö-
két a m. kir. minisztérium előterjesztésére az ál-
lamfő három év tartalmára nevezi ki. 

A három év elteltével ugyanazokat a személye-
ket újból is ki lehet nevezni.

2. §. A Kartelbizottság tagjai sorába hét tag ki-
nevezése iránt a m. kir. közgazdasági (kereske-
delemügyi) miniszter akként tesz előterjesztést, 
hogy legalább egy-egy tagot a gyáripar, a ki-
sipar, a kereskedelem és a mezőgazdaság terén 
működő szakférfiak közül hoz javaslatba.

A Kartelbizottság további két tagjául a m. kir. 
népjóléti és munkaügyi miniszter egyet a fo-
gyasztó közönség általános érdekeinek képvi-
seletére hivatott személyek közül, egyet pedig a 
munkások közül hoz javaslatba.

A Kartelbizottság tagjait a m. kir. minisztérium 
három év tartalmára nevezi ki. A három év el-
teltével a m. kir. közgazdasági (kereskedelem-
ügyi) miniszter, illetőleg a népjóléti és munka-
ügyi miniszter előterjesztésére ugyanazokat a 
személyeket újból is ki lehet nevezni.

 3. §. A Kartelbizottság elnökét vagy helyettes 
elnökét az államfő, a bizottság egyes tagjait pe-
dig a m. kir. minisztérium tisztségük alól megbí-
zatásuk időtartalmának lejárta előtt is felment-
heti. 

Az időközben megüresedő elnöki, alelnöki vagy 
tagsági tisztséget az 1. és 2. § rendelkezéseinek 
megfelelően a három éves időszakból még hát-
ralevő időre kell betölteni. 

II. FEJEZET

A Kartelbizottság működése

4.§. A Kartelbizottság a törvény alkalmazásá-
ban felmerülő kérdések tekintetében a m. kir. 
közgazdasági (kereskedelemügyi) miniszter 
vagy  más hatóság megkeresésére vagy pedig 
saját kezdeményezéséből nyilvánít véleményt.

A véleményadás iránt a bizottsághoz érkező 
ügyekben az elnök a szükséghez képest előadót 
jelöl ki a bizottság tagjai sorából.

5. §. A bizottság ülését az elnök, akadályozta-
tása esetében a helyettes elnök hívja össze. Ha 
a helyettes elnök is akadályozva van, az ülést a 
bizottságnak a m. kir. közgazdasági (kereskede-
lemügyi) minisztertől az elnöki teendők ideigle-
nes ellátásával megbízott tagja hívja össze.

A m. kir. közgazdasági (kereskedelemügyi) mi-
niszter kívánságára az ülést meghatározott időn 
belül össze kell hívni és a bizottság elé utalt 
ügyet tárgyalásra kell tűzni. Az ülés határnap-
ját és napirendjét egyébként az elnök állapítja 
meg. 

Az ülés összehívásáról a napirend közlésével 
a bizottság tagjait, az érdekelt minisztereket, 
valamint a m. kir. kincstári jogügyi igazgató-
ságot legkésőbb az ülést megelőző napon ér-
tesíteni kell.

6. §. A bizottság ülését az elnök vezeti.

A tárgyalás alá kerülő ügyeket rendszerint az 
előadó ismerteti, aki egyszersmind véleményét is 
előterjeszti. Ezután az ügyhöz a bizottság tagjai, 
a minisztereknek és a m. kir. kincstári jogügyi 
igazgatóságnak kiküldöttei hozzászólhatnak. 

A tárgyalás befejezése után a bizottság hatá-
rozat alakjában nyilvánít véleményt. A vélemé-
nyek eltérése esetében a határozatot szavazás 
útján kell meghozni. 

Szavazati joga van az elnöknek, a helyettes el-
nöknek és a bizottság tagjainak. A miniszteri ki-
küldöttek és a m. kir. kincstári jogügyi igazgató-
ság kiküldöttei nem szavaznak. 

Szavazategyenlőség esetében az a vélemény 
lesz a bizottság határozatává, amelyre az el-
nök szavazott.

7.§. A bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell ké-
szíteni, amely a tárgyalás anyagának és mene-
tének rövid előadását, valamint a hozott határo-
zatokat foglalja magában. 

A jegyzőkönyvet a m. kir. kereskedelemügyi mi-
nisztérium kijelölt tisztviselője vezeti. A jegyző-
könyvet az ülés elnöke és jegyzője, valamint az 
ülésen jelenvoltak sorából az elnök által a hite-
lesítésre kijelölt két tag írja alá.

8. §. A bizottság határozatát az elnök a m. kir. 
közgazdasági (kereskedelemügyi) miniszter-
rel és a véleményt kérő más hatósággal írásban 
közli. 

9.§. A bizottság ülései nem nyilvánosak. Az ülé-
sek napirendjéről és a tárgyalás menetéről a bi-
zottságon kívülállók részére közlést tenni nem 
szabad.

10. §. A bizottság ügykezelési és fogalmazási te-
endőit a m. kir. kereskedelemügyi minisztérium-
nak e célra kijelölt személyzete látja el. 

A bizottság működésével felmerült költségeket a 
kereskedelemügyi tárca terhére kell elszámolni.

III. FEJEZET

Záró rendelkezések

11. §. Ha a közgazdasági miniszteri állás nincs 
betöltve, a közgazdasági miniszterre az ebben a 
rendeletben ruházott hatáskört a m. kir. keres-
kedelmi miniszter látja el. 

12.§. Ez a rendelet az 1931 : XX. törvénycikkel 
egyidejűleg az 1931. évi október hó 15. napján lép 
életbe.

Budapest, 1931. évi október hó 6. napján.

Gróf Károlyi Gyula s. k. 
m. kir. miniszterelnök

A m. kir. minisztériumnak 
5382/1931. M. E. számú 
rendelete a Kartelbizottság 
szervezete és működése 
tárgyában

Elvi határozatok
A kartellfelügyelet hatékonyságában jelentős előrelépést jelentett a Kartelbizottság által kibocsátott ún. elvi 
határozat megjelenése, amikor meghatározott magatartásokról általánosságban mondták ki, hogy az össze-
egyeztethető-e a kartelltörvénnyel, vagy sem.  Az első ilyen elvi határozatát a Bizottság a gazdasági elszigete-
lés (bojkott) megítélése tárgyában 1933. október 20-i ülésén fogadta el.  

Részletek az ülés jegyzőkönyvéből: 

Dr. Heller Farkas  
helyettes elnök

 
„(…) Én más szempontból ítélem meg a dolgot, mint ő. Legyen szabad hivatkoznom a Bizottság némely tisztelt tagjainak a Kartel-
bizottságban tett nyilatkozatára, hogy ne foglalkozzunk mindig csak apró konkrét panaszokkal, hanem a nagy elvi kérdésekkel is. 
A Bizottság júniusi ülésén Magyar Őméltósága panaszolta, hogy a Kartelbizottság ismét csak apró dolgokkal foglalkozik, holott az 
elvi kérdések tisztázása volna az igazi feladata és Fenyő Őméltósága is helyeselte panaszát. Akkor nekem jutott a szerencse, hogy 
a tárgyalást vezessem és én azt mondtam, hogy ezekkel az egyes kérdésekkel is kell foglalkoznunk, mert a konkrét panaszokat is el 
kell intéznünk, azonban osztom a Bizottság mélyen tisztelt tagjainak álláspontját, hogy ennél is fontosabb, hogy a Bizottság a nagy 
elvi kérdésekkel is szembe nézzen és ezek dolgában határozott elvi álláspontot foglaljon el, melyek a konkrét esetek elintézésénél 
neki is zsinórmértékül szolgáljanak. Azt hiszem, hogy a kereskedelemügyi minisztérium és az egész magyar közvélemény is azt 
várja, hogy Bizottságunk elvi álláspontokat alakítson ki (…).”

 „(…) Még az elhangzott megjegyzések után sem szeretném a reményt feladni, hogy Fenyő Őméltóságát is megnyerhetem javasla-
tomnak. Méltóztassék elhinni, hogy ha mindig beérjük a 6.§ általánosságával, soha sem fogunk előbbre jutni a kartelkérdésben és 
mindig csak egyes eseteket fogunk intézni, ahelyett, hogy a törvény keretein belül az elvi szempontok fixírozására térnénk. Pedig 
az üzleti életnek erre van szüksége, mert tudnia kell, hogy milyen határok között mozoghat biztosan anélkül, hogy a törvény ma-
gyarázatával, és a jogfelfogással ellentétbe kerül. Ezért úgy gondolom, hogy a kizárások kérdésében hozandó elvi határozatot nem 
volna szabad véka alá rejteni. Először is azért nem, mert az ipar biztonsága és a kartelek biztonsága érdekében fontosnak tartom 
közlését. Másodszor – ne méltóztassék rossz néven venni, ha erre kitérek – a nagy nyilvánosság nyugtalan lesz, ha soha semmit 
nem hall abból, ami itt történik. (…)”

A Kartelbizottság 1. számú elvi határozata az üzleti elszigetelés, boykott vagy kizárás  tárgyában

„Az üzleti összeköttetésből való kizárás, elszigetelés vagy boykottálás a gazdasági küzdelemnek igen éles fegyvere, mely egyesek 
gazdasági boldogulásába, sőt létébe is erősen belenyúl.

Ezért a Kartelbizottság az 1931:XX. t.c. 6.§-ára támaszkodva ez eszközt a közgazdaság és a közjó szempontjaival csak akkor tart-
ja összeegyeztethetőnek, ha alkalmazásának különösen súlyos és közszempontból is helytálló indokai vannak. A közgazdaság és a 
közjó érdekével ellentétben állónak tartja a Kartelbizottság, ha az elszigetelés nem csak gazdaságilag megokolt hátrányokkal sújt-
ja a felet, hanem egyenesen gazdasági existenciája megsemmisítésére alkalmas. Hogy az adott körülmények között e veszélyeztetés 
fennforog-e, a bizottság egyelőre esetről-esetre kívánja elbírálni.”

Budapest, 1933. évi november hó 27-én

A Magyar Királyi Kereskedelemügyi Minisztérium, 
a Kartelbizottság üléseinek első helyszíne


