
A kartellekkel kapcsolatos úgynevezett közérdekű per eseteit és 
szabályait az 1931. évi XX. tc. vezette be. A törvény hatályba lépését 
követően került felállításra a Kartelbíróság, amelyet különbíróság-
ként, a rendes bírósági szervezet hierarchiájának csúcsán elhelyez-
kedő Kúrián belül állítottak fel. A Kartelbíróság összetételét maga 
a karteltörvény (8. §) szabályozta. A bíróság egy elnökből, két ítélő-
bíróból és két ülnökből állt. Az elnöke a Kúria elnöke volt, vagy a 
Kúria elnöke által kijelölt személy: a Kúria másodelnöke vagy va-
lamely tanácselnöke. A két bírát a elnöke által előre kijelölt kúri-
ai tanácselnökök és ítélő bírák közül az eljáró tanács elnöke hívta 
meg. Az ülnököket az eljáró tanács elnöke azon tíz szakember kö-
zül választotta ki, akiket az igazságügyminiszter a közgazdasági 
miniszter által összeállított 30 szakember nevét tartalmazó listából 
háromévenként előre kijelölt. 

Ha egy megállapodás vagy határozat a törvénycikk 1. §-ának ha-
tálya alá esett, akkor az illetékes miniszter utasítása alapján a 
Magyar Királyi Jogügyigazgatóság a Kartelbíróságnál keresetet 
nyújthatott be. A közérdekű kereset megindítását bármely ható-
ság vagy magánfél kezdeményezhette a kereskedelmi miniszternél 
a rendelkezésre álló bizonyítékok előterjesztésével, de a közérdekű 
per felperese mindig az állam érdekét, a közérdeket képviselő 
kincstári Jogügyigazgató volt. A perben magánszemély felperes 
nem lehetett. A közérdekű per alperese valamennyi érdekelt fél le-
hetett: abban az esetben, ha a kartell jogi személy formájában jött 
létre, akkor elsősorban a kartell lett a per alperese képviselője ál-
tal. A kartelltagokat is perbe lehetett vonni, mint érdekelt feleket. 
Ha viszont a kartellnek nem volt saját jogi személyisége, akkor a 
kartelltagokat kellett perbe hívni. A miniszter kikérhette a kereset 
benyújtását megelőzően a Kartelbizottság véleményét, de ez nem 
volt kötelező érvényű. 

A közérdekű kereset alapján indított eljárásban a bíróság elrendel-
hette a kartell feloszlatását, vagy működésének megszüntetését, 
valamely megállapodás, vagy határozat végrehajtásának megtil-
tását, vagy egy bizonyos tevékenység, magatartás abbahagyását 
is. A döntések kikényszerítése érdekében pénzbírságot is kiszab-
hatott, melynek kiszabásakor „figyelembe kell venni a cselekménnyel 
elért vagy elérni kívánt vagyoni haszon nagyságát és a pénzbírságra 
ítéltnek vagyoni viszonyait; a pénzbírság összege egyéb korlátozás alá 
nem esik.” Ha valaki olyan kartellben vett részt, amelyik második 
rendbírságolásban is érintett volt, vagy ha valaki újabb közérdekű 
perben vált érintetté, akkor a Kartelbíróság a kereskedéstől, vagy 
az iparűzéstől is eltilthatta. A Kartellbíróság eljárása folyamán 
ideiglenes intézkedésekre is sor kerülhetett. Amennyiben a közér-
dek védelmére sürgős intézkedés volt szükséges, a megállapodás, 
vagy határozat végrehajtásától való eltiltást, illetőleg a tevékeny-
ség, vagy magatartás abbahagyására való felszólítást, és további 
folytatásától való eltiltást már az eljárás folyamán is lehetett al-
kalmazni, sőt közérdekű kereset benyújtása nélkül is sor kerülhe-
tett rá. Ezen ideiglenes intézkedések hatályon kívül helyezésekor a 
Kartelbíróság nem volt kérelemhez kötve, azt hivatalból is megte-
hette.  A Kartelbíróság határozata a rendes és a választott bírósá-
gokat is kötelezte.

Tekintve, hogy az eljárás megindítása a miniszter utasításától füg-
gött, aki ezen jogkörével csak korlátozottan élt, így a Kartelbíróság 
teljes fennállása alatt összesen csak 3 ügyet tárgyalt érdemben.

A Kartelbíróság 
szervezete és felépítése

A budapesti székhelyű, országos hatáskörű Kartelbizottságot az 
1931. évi XX. törvénycikk hatálya alá eső megállapodások vizsgála-
tára, valamint a törvény alkalmazásában felmerülő kérdések tekin-
tetében szükséges véleményezés céljából állították fel. A bizottsá-
got szakértői testületnek szánták, a törvény nevesítve is kimondta, 
hogy a tagoknak a kartellügyekben járatos gyakorlati és elméleti 
szakemberek közül kell kikerülnie. A törvény által bevezetett közér-
dekű kereset megindítását bármely hatóság vagy magánfél kezde-
ményezhette a Magyar Királyi Közgazdasági Miniszternél a rendel-
kezésre álló bizonyítékok előterjesztésével. Ha a kereset benyújtását 
köztestület vagy hatóság kérte, akkor a minisztérium általában ki-
kérte a Kartelbizottság véleményét is, majd ezt követően kerülhe-
tett sor szükség esetén a közérdekű kereset indítására a Kúria kere-
tében működő különbíróság, a Kartelbíróság előtt. A Kartelbíróság 
véleményadás vagy szakértői vélemény felülvizsgálata végett hiva-
talból is jogosult volt megkeresni a Kartelbizottságot. 

A Kartelbizottság és a Kartelbíróság szervezeti kereteire és eljárá-
sára vonatkozó főbb szabályokat e törvénycikk szabályozta. Esze-
rint a Kartelbizottság egy 11 fős testület volt, amelynek elnökét és 
elnökhelyettesét a kormányzó, kilenc tagját pedig a Kormány ne-
vezte ki. Az elnök és elnökhelyettes személyére javaslatot a kormány 
tehetett, az általa kinevezett kilenc tag közül pedig hétre a magyar 
királyi közgazdasági miniszter, egy-egy tagra pedig a magyar kirá-
lyi népjóléti és munkaügyi miniszter. A Kartelbizottságot ad hoc ta-
gokkal akkor lehetett kiegészíteni az érdekelt termelési ág elméleti 
vagy gyakorlati szakembereivel, ha a bizottságnak valamely tagja 
érdekeltsége miatt az ügyben nem járhatott el.

A Kartelbizottság szervezetének és működésének részletes szabálya-
it a törvény felhatalmazása alapján a Kormány rendeletben állapít-
hatta meg. E rendelet szerint a Kartelbizottság elnökének, elnökhe-
lyettesének és tagjainak megbízatása egyaránt három évre szólt. A 
megüresedő helyekre kinevezett új tagok megbízatása viszont nem 
három évre szólt, hanem csak annyi időre, amennyi a korábbi tag 
megbízatásából még hátra volt. Az elnököt és az elnökhelyettest a 
kormányzó, a tagokat pedig a Kormány három éves megbízatási 
idejük lejárta előtt is felmenthette hivatalukból. A testület tagjainak 
állása tiszteletbeli volt, vagyis a Kartelbizottságban ellátott felada-
tokért javadalmazásban nem részesültek.

A Kartelbizottság a szakvéleményeit egyrészt a magyar királyi köz-
gazdasági miniszter, másrészt más hatóságok megkeresésére alakí-
totta ki. A Bizottság azonban nemcsak megkeresésre, hanem „saját 
kezdeményezéséből” is véleményt nyilváníthatott. A magyar királyi 
közgazdasági miniszter adhatott utasítást arra vonatkozóan, hogy a 
Kartelbizottság egy bizonyos kérdésben foglaljon állást, de az állás-
foglalás tartalmára az utasítás nem terjedt ki, így a bizottság füg-
getlenül alakította ki álláspontját. 

A Kartelbizottság ülései nem voltak nyilvánosak, sőt a tagokat ki-
fejezett titoktartás kötelezte, az egy-egy konkrét esetben kialakított 
szakvéleményüket pedig csak az eljárásban érintett kartellel közöl-
ték. Az ülések napirendjéről és a tárgyalás menetéről a bizottságon 
kívüli személyek részére közlést nem tehettek. 1933 elejétől azonban 
a Kartelbizottság elvi jelentőségű véleményei közzétehetővé váltak 
abban az esetben, ha azokkal a magyar királyi közgazdasági mi-
niszter is egyetértett.

A Kartelbizottság 
szervezete és működése

Kartellekről szóló cikkek a korabeli sajtóban

Országház (ma Kossuth Lajos) tér, a Kartelbíróság üléseinek helyt adó 
Magyar Királyi Kúria épülete (ma Néprajzi Múzeum). Jobbra az Alkotmány utca


