
A Kartelbizottság 1934. szeptember 21-én tartott ülésén tárgyalta a 
Sütők Iparvédő Egyezménye, az ún. pékkartell elleni vizsgálatot.

Az egyezmény tagjai igen komoly kartell szervezetet hoztak lét-
re, a tagok által megkötött szerződés első ránézésre sokkal inkább 
hasonlított egy szervezeti és működési szabályzatra, mintsem egy 
magánjogi jogügyletre. A kartellnek hét önálló szerve volt, va-
lamint állandó választott bírósággal is rendelkezett, amely min-
den szerződésáthágás esetén kötbért szabott ki az adott tagra. Az 
egyezmény Budapest székesfőváros egész területére és azon terü-
letekre is kiterjedt, amelyek a munkakezdés és kiszállítás szem-
pontjából Budapest székesfőváros területével egyenlő szabályo-
zás alá estek. A kartellbe azonban Budapesttel összefüggő egyéb 
községek, pl. Budakeszi, Kerepes, Pesthidegkút pékiparosait is 
beszervezték. A kartell tagjainak száma kb. 600 iparos volt. A 
szerződés „ár-, kondíció- és vevővédelmi”, vagyis klasszikusan pi-
acfelosztó kartell volt, ez utóbbi jellemzője kapta a megegyezés-
ben a legnagyobb súlyt. Vevőt valamely tagtól más taghoz csak 
az egyezmény vevővédelmi bizottságának engedélyével volt sza-
bad átutalni, csak így szolgálhatta ki azt más tag. Ezért azonban 
a szerződés szerint „békés úton vagy megfelelő térítést kap a tag, ame-
lyiktől a vevőt elveszik, vagy pedig, ha békés megegyezés nincs, a vá-
lasztott bíróság ítél meg megfelelő térítést”. 

Az egyezmény célkitűzései között szerepelt az ipar racionalizá-
lása, amelyet oly módon kezdtek meg, hogy a gyenge kezekben 
lévő műhelyeket megvásárolták és a hitelezőkkel kiegyezvén azo-
kat megszüntették. Az egyezmény vezetőjének kijelenté-
se szerint kb. 70-80 műhellyel szerették volna csökken-
teni a budapesti sütőhelyek számát. Az egyezmény a 
liszt-beszerzést is egységesítette, így megállapodtak a 
malmokkal, hogy azok ½ százalék bonifikációt adtak a 
sütőknek, akik ezt a fél százalékot az egyezményre en-
gedményezték. Ez által a malmok megszabadultak a hitelezési 

rizikótól, mert az egyezmény folytán hozzájutottak követeléseik-
hez. A kisebb pékeknek az egyezmény keretében részben pénzbeli 
támogatást nyújtottak, részben pedig lisztet adtak.

Annak érdekében, hogy az egységes árszabályozást fenn tudják 
tartani, az egyezmény a gazdasági verseny szinte minden elemét 
kizárta. Az árak mellett az üzleti feltételeket is elég erő-
sen egységesítették, de ha valaki mégis rést talált volna 
rajta, s magához tudott volna csábítani egy új vevőt, ezt 
a vevővédelmi intézkedések miatt mégsem tehette. Per-
sze, ha a vevő nagyon erélyesen fellépve mástól akart vásárolni, 
azt igen nehéz volt elhárítani, nem lehetett valakit folyamatosan 
elküldeni, hogy nincs eladó kenyér. A kartellszerződés azonban 
erre is tartalmazott elhárító mechanizmust. A vevővédelmi bizott-
ság a vevő kérésére átsorolta őt egy másik kartelltaghoz, viszont 
egy éven keresztül az ebből származó forgalmának 5%-át át kellett 
adnia annak a kartelltagnak, akitől a vevő átjött hozzá.

A szerződés nem tartalmazta a termékek konkrét árát, 
hanem azt időről időre a kartell ármegállapító bizottsá-
gának javaslatára a nagybizottság állapította meg.

A kartellbizottság 1934. szeptember 21-én tartott ülésén tárgyalta 
a pékkartell elleni vizsgálatot. Az ülésen felmerült az a gondolat, 
hogy „a jelenlegi 22 filléres barna kenyérhez hasonlóan kívánatos vol-
na egy olcsóbb zsemletípus ármegállapítása is. Ez megfelelne a mező-
gazdasági érdekeknek is, mert kívánatos, hogy a buzaliszt minél több 
hazai fogyasztóra találjon. Jelenleg a pékek a fehér süteményt 1-es és 
4-es liszt keverésével állítják elő, tehát olcsóbb lisztből, azonban ezt a 
süteményt túl magas áron adják el. Valószínű, hogy árelemzés esetében 
kénytelenek lennének a sütemény árát mérsékelni.” A bizottság ezért 
úgy határozott, hogy a Sütők Iparvédő Egyezménye ellen felme-
rült panaszokat egy különbizottság útján vizsgáltatja meg, mely 
az Árelemző Bizottsággal együtt fog működni.
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Az ügyet Balássy Gyuláné, Kálvária téri élelmiszer-ke-
reskedő panaszbeadványa indította, amely a követke-
zőképpen szólt:

„Nagyméltóságú Miniszter Úr, Kegyelmes Uram!

Körülbelül egy hét óta úgyszólván napról-napra foglalkoznak 
az újságok azzal a nem mindennapi esettel, amely 1934. augusz-
tus 27-én történt Kispesten, a Károlyi József cég üzletében.

Én vagyok az, mély tisztelettel alulírott Balássy Gyuláné, aki a 
kispesti céggel kenyér és péksütemény szállításra nézve megál-
lapodásra léptem.

Alább előterjesztett kérelmem megértéséhez és tökéletes indo-
koltságához szükséges, hogy az ügy hátterét is Nagyméltóságod 
tudomására juttassam.

Üzletemben legfőképpen kenyeret, péksüteményt és tejter-
mékeket árusítok és a megélhetésem egyedüli alapja ez a kis 
úgynevezett élelmiszerüzlet. Vevőköröm a legszegényebb mun-
kásosztályból tevődik össze, hiszen köztudomású, hogy a Kál-
vária tér környékén a lakosság túlnyomó részét munkások, 
napszámosok s általában a legkisebb jövedelmű nép alkotja.

Ezen a helyen nem lényegtelen, hanem szinte életbevágóan 
fontos kérdés az, hogy a mindennapi olcsó kávéhoz szükséges 
zsemlét 3 ½ fillérért kapja-e a munkanélküli segélyből vagy a 
legjobb esetben sovány napszámból élő munkás vagy pedig, 
hogy ezért a zsemléért 5 f-t kell-e fizetnie.

Folyó évi, vagyis 1934. májusáig az volt a helyzet Budapest terü-
letén, de legalább az én üzletem tájékán az volt, hogy én a leg-
különbözőbb beszerzési forrásoknál változatlanul 3 f-ért kaptam 
a péksütemény darabját és így módomban állott 3 f-ért fogyasz-
tóimat kiszolgálni.

Az erőszakossággal nem terhelt szabad üzleti verseny alakította 
ki a 3 f-es beszerzési és a 3 ½ f-es továbbadási árat.

De, hogy emellett az ár mellett is nyilván megmutatkozott az 
ilyen cikkeknél követhető tisztes üzleti haszon, világos abból, 
hogy hellyel-közzel akadt Budapest területén olyan pékmester 
is, aki a fogyasztót 5 f ellenében 2 drb péksüteménnyel látta el.

A f.évi májusáig nem jelentkezett olyan zavar és törekvés, 
amely az általánosságban kialakult 3 ½ f-es fogyasztói árat 
emelni akarta volna. Csakis 1934. májusában keletkezett rejtel-
mes mozgolódás annak a célnak elérése kedvéért, hogy a fo-
gyasztó szájából ezt az olcsó falatot kiüssék.

Ekkor jelentek meg üzletemben a pékkartel megbí-
zottai s közölték velem elhatározásként, hogy ezen-
túl 4 f-ért kell a péksüteményt árusítanom, mert én 
magam sem szerezhetem be 3 ½ f-nél olcsóbban.

Talán két hét sem telt el, megint megjelentek a kartel 
főmegbízottai – legalábbis így nevezték magukat – s 
ekkor már azt hozták tudomásomra, hogy a vásárló-
közönségtől 5 f-t kell a péksütemény darabjáért kér-
nem, mert én magam sem kaphatom 4 f-nél olcsób-
ban.

Eljárásuk hitelességét azzal igazolták, hogy nyoma-
tott szövegű plakátot adtak át nekem kifüggesztés 
céljából.

A fogyasztó-közönség válasza lesújtó volt. Egysze-
rűen az történt ugyanis, hogy míg az olcsó péksüte-
ményből naponként 300-400 drb-ot adtam el minden 
fennakadás nélkül, az 5 f-es péksüteményből a végén 
már csak 30 drb-ot tudtam forgalomba hozni.

Ugyanez az arány mutatkozott a kenyérnél is, de 
ugyan ez az arány mutatkozott üzletem egyéb áru-
cikkeinél is, mert hiszen köztudomású, hogy a vevő 
nem szokta vásárlásait megosztani, s ha valamely 
üzletben az egyik keresett cikket nem kapja, nem 
vesz ott mást sem.

De nem csak rajtam fogtak így ki a fogyasztók, ha-
nem nyilván más kereskedőkön is, aminek bizonyí-
tékát abban láttam, hogy egyes pékmesterek nagy 
titokban már reggel ½ 7 tájban kosarakkal keresték 
fel a megrendelőket és árusították a péksütemény 
darabját 4 fillérjével. 

Világossá vált előttem, hogy tönkre kell mennem, ha 
gyors változás nem történik.

Tóth József közös ismerősöm révén érintkezésbe léptem a Sin-
kovits céggel és sikerült is vele olyan titkos megállapodást köt-
ni, hogy engem 3 f-es árban szolgál ki.

Örömmel észleltem, hogy a veszedelem elhárul, s örömöm még 
nagyobb volt, amikor a Klein A. sütőcég maga ajánlkozott arra, 
hogy szintén hajlandó engem 3 f-es árban péksüteménnyel ki-
szolgálni.

A kartel valahogy úgy látván, hogy most már nem tud engem 
annyira dróton rángatni és minden ellenvetés nélkül rám paran-
csolni, mint pár hónappal korábban, egyszerűen a durva erő-
szak útjára lépett. 

Szent István előtti szombaton hirtelen megjelent üzletemben 
Vogel ipartestületi titkár s megkérdezte, hogy kik a szállítóim. 
Őszinte felvilágosításom után fennhéjázó hangon jelentette ki, 
hogy hatalmukat azonnal éreztetni fogja velem.

Fenyegetését be is váltotta, mert a kiszolgálást mind a Sinko-
vits, mind a Klein cégnél nyomban betiltotta és az eredmény 
az volt, hogy én másnapra, Szent István előtti vasárnapra ke-
nyér és péksütemény nélkül maradtam. 

Sikerült végre augusztus 24-én a Károlyi József kispesti céggel 
megállapodnom, olyként, hogy az üzletem forgalmában napon-
ta szükséges péksüteményt darabját 3 f-ért bocsátja rendelkezé-
semre, de az áruért nekem kell megfelelő szállítási eszközzel je-
lentkeznem.

Ez a megoldás költségtöbbletet és időveszteséget jelentett ugyan 
számomra, de inkább lemondtam az amúgy is szerény üzleti ha-
szon további részéről, csakhogy fennakadás nélkül történhessék 
meg szegényosztálybeli vevőközönségem kiszolgálása a 3 ½ f-es 
áron.

Csak 3 napig volt nyugtom, s csak 3 napig kaptam meg a Káro-
lyi cégtől megállapodásunk értelmében a kenyeret és péksüte-
ményt.

Ekkor, vagyis 1934. augusztus 27-én reggel ¾ 7 óra tájában tör-
tént az a vérlázító, minden jogérzéket és emberséges felfogást 
felháborító esemény, amelyről az újságok egy hét óta elég rész-
letesen cikkeznek.

Híven tárom Nagyméltóságod elé a történteket, olyan híven, 
ahogy a kispesti kapitánysághoz benyújtott feljelentésemben is 
előadtam, a bizonyítékok egyidejű megjelölése mellett.

Kolozsi Sándor sógorom és üzleti alkalmazottam járt ki regge-
lenként egy minden oldalról zárható kosárral, hogy az árut át-
vegye és a megtöltött és biztonság érdekében spárgával is le-
kötözött kosárral ¾ 7 órakor haza induljon.

...

Üzleti forgalmam azóta a régi forgalom egyötödére 
csökkent le.

Ily forgalom mellett a naponkénti tényleges ráfizetés elkerül-
hetetlen s én teljesen kivédhetetlen módon haladok az anyagi 
tönkrejutás felé.

Utalással az 1931: XX. t.c. idevonatkozó rendelkezései-
re, mely rendelkezések nem tűrik, hogy akár formális 
megállapodással eggyé tömörített érdekeltség, akár 
ilyen megállapodás nélkül együtt működő társaság 
a közgazdaság és a közjó érdekeinek félredobásával 
tisztán és kizárólag a maga anyagi céljait istápolja.

Utalással továbbá arra a körülményre, hogy a gazdasági hely-
zet nyilvánvalóan nem indokol 5 f-es zsemleárat, amikor erő-
szak és megfélemlítés hiányában 3 ½ - 4 f-es ár mellet is korlát-
lan mennyiségben lehet péksüteményt forgalomba hozni.

Figyelemmel végül az éppen szőnyegen forgó érdekekre, neve-
zetesen arra, hogy itt nélkülözhetetlen árucikkek forgalmáról 
van szó, olyan cikkekéről, amelyek a mindennapi élet pótol-
hatatlan szükségletei, - és emellett éppen a legszegényebb la-
kosság mindennapi fogyasztási cikkei forognak veszélyben, - 
mély tisztelettel kérem Nagyméltóságodat:

méltóztassék a törvény 6.§-ában biztosított jogaival 
a legsürgősebben élni,

a saját hatáskörében alkalmazható megtorló intéz-
kedéseket késedelem nélkül foganatosítani,

egyben pedig a törvény 6-ik §-ának 6. pontjában kö-
rülírt úgynevezett közérdekű kereset megindítása 
céljából a m. kir. kincstár jogügyi igazgatóságot so-
ron kívül utasítani,

de éppen a kereset közérdekű és nagyjelentőségű 
voltára tekintettel a lassúbb ütemű közérdekű kere-
set megindítása előtt a törvény 10. §-a értelmében 
közvetlenül és egyenes megkereséssel a kartelbíró-
sághoz fordulni avégből,

hogy a kartelbíróság a pékmesterek között akár szer-
ződéses alapon, akár formális szerződés nélkül, de 
ténylegesen fennálló megállapodások hatályát soron 
kívül függessze fel, egyben pedig a szabad forgalom 
meggátlására tett összes intézkedéseiket ideiglenes 
határozattal helyezze hatályon kívül.

Ügyvédem meghatalmazását A ./. alatt mutatom be tisztelettel 
kijelentvén, hogy a netán szükséges bizonyítékok szolgáltatása 
körül bármikor rendelkezésre állok.

Kiváló tisztelettel:

Balássy Gyuláné”

„M. kir. Kereskedelemügyi Miniszter Urnak

Bpest.

A Nagyméltóságod bölcs vezetése alatt álló tárca fennhatósága alatt álló kartelbizottság folyó 
évi szept. hó 21-én tartott ülésén elhatározta, hogy a sütők iparvédő egyezménye ellen felmerült 
panaszokat egy különbizottság útján megvizsgáltatja.

A vizsgálat tárgyát képező konkrét panaszon kívül számos panasz merült fel aziránt is, hogy a 
buzalisztből készült péksütemény drága és ezokból a szegényebb néposztály, amely ezt a süte-
ményfajtát szívesen fogyasztaná, azt alig képes megvásárolni. Ugy socialis szempontból, mint a 
buzaliszt fogyasztásának emelésére kívánatosnak tartanám, ha a pékkartel ügyében vizsgála-
tot folytató bizottság foglalkoznék azzal a kéréssel is, hogy megállapíttatnék egy olyan olcsóbb 
zsemlefajtának az ára, amelyet a sütőipar egyes és négyes lisztből állítana elő, és amelyeknek 
az ára megfelelne a nagyvárosi szegényebb népréteg vásárló képességének.

Tisztelettel kérem Nagyméltóságodat, méltóztassék utasítani a szóbanlevő bizottságot, és az 
Árelemző Bizottságot, hogy egy minőségileg meghatározandó olcsóbb fehér péksütemény-féle-
ség árának megállapítása iránt javaslatokat tegyenek Nagyméltóságod elé.

Bpest. 1934 X/1.”

Ülésen kívül szóvá tették azt is, hogy az olcsóbb süteménytípusok előállításának továb-
bi akadálya az, hogy a Földművelésügyi Minisztérium a kenyérsütéshez szolgáló fát a 
Faértékesítési Szervezet létesítése által megdrágította. Drágábbá tette a kenyeret az ún. 
tejkartell működése is, mert a budapesti pék drága tejjel dolgozott. Végül drágította a 
kenyér előállítását a Burgonyaértékesítési Szövetkezet, az ún. burgonyakartell is, mely 
a fogyasztó számára drágává tette a burgonyát. Az ülésen kívül többen megjegyezték, 
hogy a Földművelésügyi tárca a fa, tej, és burgonya értékesítési szervezetek létrehozá-
sánál nem járt el a közvéleményt megnyugtató módon, mert a szervezetek létrehozá-
sa tárgyában folyatott tárgyalásoknál nem vette igénybe azokat a hivatalos szerveket, 
melyek az egyes cikkek árképződését figyelemmel kísérik és konkrét esetben hivata-
los felelősséggel állapítják meg valamely cikk vagy termény jogosult nagykereskedel-
mi vagy kiskereskedelmi árát, ipari cikkeknél pedig az előállítási árat is. Azt állították, 
hogy ilyen módon a minisztérium olyan kartellszerű alakzatokat hozott létre vagy pár-
tolt, amelyek a termelői ár és a fogyasztói ár közti túl magas és káros árkülönbözetet 
még nagyobbá tették.

A Miniszter döntése a „8 Órai Ujság” című napilap 1934. október 31-i számából tűnik ki, 
amelynek főhíre:

„Két zsemlye: kilenc fillér. Fabinyi miniszter nem engedélyezi a kenyér és a péksütemény árd-
rágítását.”
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