
A 19. század második felében fellendülő gazdasági élet a szabad 
verseny alapján szinte akadálytalanul hívta életre a különböző 
kereskedelmi társaságokat. A tőkeigényes gazdasági területek, a 
nagyobb haszonra, nyereségre való törekvés a kereskedelmi tár-
saságok közül elsősorban a részvénytársaságoknak kedveztek, 
ahol a tőkeegyesítés révén nagyobb haszonra lehetett szert tenni. 
Gyakran azonban ez sem volt elég, s a magasabb hozam biztosí-
tása érdekében az azonos céllal működő kereskedelmi társaságok 
„együttműködési megállapodásokat” kötöttek, részben a piac jobb 
kihasználása, részben a vevőkör és az áru minél magasabb árá-
nak megtartása érdekében. A szervezeti formához kötöttség veze-
tett el ahhoz, hogy a működő társaságok rövid időre ún. alkalmi 
egyesüléssel érjék el céljukat, vagy hosszabb időtartamra szóló, 
tartós kapcsolatot, együttműködést rögzítsenek egy szerződésben, 
akár külön szervezeti forma létrehozása nélkül, akár az együtt-
működést irányító szervezettel, ami kedvezett a trösztök kialaku-
lásának. Alkalmi egyesülést a felek közös haszonra és veszteségre 
alapíthattak, s ez az ideiglenes egyesülés hasonlított leginkább a 
magánjogi társasághoz, ugyanakkor a klasszikus kartell kezdeti 
formájának tekinthető. Amikor a kereskedők kartellt hoznak létre, 
akkor céljuk elsődlegesen a verseny kizárására, de legalább annak 
korlátozására irányul. Ez a törekvés szemben állt a szabad verseny-
nyel, mivel a piac, a vevőkör biztosítása érdekében inkább korlá-
tozta a kartelltagok tevékenységét. 

A bírói gyakorlatnak döntő szerepe volt a hazai kartelltevékenység 
megítélésében. A világháború előtti időszakban a magyar bíróság 
jó erkölcsbe és a közrendbe ütközőnek, így semmisnek mondott 
ki minden olyan megállapodást, amely a fogyasztó közönség ér-
dekét biztosító szabad verseny kizárására irányult. Idővel viszont 
ellentmondás alakult ki a valóság és a Kúria által szentesített jog-
alkalmazói felfogás között. A kartellek ugyan mindig a verseny ki-
zárására vagy korlátozására törekedtek, de ez a tevékenység nem 
jelentette minden esetben a közönség megkárosítását, már csak 
azért sem, mert számos változatuk volt, melyek nem áremelésre, 
hanem a túltermelés megakadályozására, a termelési költségek 
csökkentésére, sőt az árcsökkenés megakadályozására jöttek lét-
re. Időközben az is vitássá vált, hogy az áremelés közgazdaságilag 
hátrányos, és így a közrendbe ütköző tevékenység lenne. Általában 
is érezhető volt az az ellentmondás, hogy a kartellek egyre szapo-
rodtak, miközben a bíróság a közönség megkárosítására irányuló 
szerződésnek tekintette őket.

A világháború okozta gazdasági krízis nyomán született meg az 
árdrágító visszaélésekről szóló 1920. évi XV. törvény-
cikk, mely büntetőjogi szempontból igyekezett a visszaéléseket 
megakadályozni. E törvény szerint büntethető volt az árdrágító 
visszaélésre való összebeszélés vagy egyesülés. A törvény gyakorla-
ti alkalmazását jelentősen nehezítette azonban az, hogy a „helyes 
ár” mértékét, annak számítási módját semmilyen hatósági norma 
nem rögzítette.

A tisztességtelen versenyről szóló 1923. évi V. törvénycikk 
azokat az üzleti eljárásokat, gazdasági módszereket szankcionál-
ta, amelyek a szabad versenyt tisztességtelen eszközökkel korlátoz-
ták. A törvény 1. §.-a rögzítette, hogy „üzleti versenyt nem szabad 
az üzleti tisztességbe vagy általában a jó erkölcsbe ütköző módon 
folytatni.” Emellé, ha taxatív felsorolást nem is adott a törvény, de 
meghatározott olyan magatartási csoportokat, amelyek sértik a be-
csületes kereskedést, így mind a gazdasági élet, mind pedig a bírói 
gyakorlat számára útmutatást nyújtott: ezek közé tartozott az ún. 
reklámszédelgés, a bitorlás és az utánzás, a hírnév- és hitelrontás, a 
„hólabda-szerződés”, az üzleti vagy üzemi titok elárulása, annak jo-
gosulatlan felhasználása.

A bíróságok azonban továbbra sem rendelkeztek olyan eszközök-
kel, amelyek kartell-ügyekben az objektív igazság kiderítését szol-
gálták: a kartellek elbírálásakor az érintett felek nyilatkozataira 
és szakértőik állásfoglalására alapíthatták ítéleteiket. A szóban 
forgó ügyek ráadásul speciális szakértelmet igényeltek, amelyek-

kel a bírák többsége nem rendelkezett. Ezek az okok vezettek az 
1931.évi XX. törvény megszületéséhez a gazdasági versenyt szabá-
lyozó megállapodásokról, amelyet a szakirodalom csak karteltör-
vénynek nevezett.

Az 1931.évi XX. törvény alapvetően két for-
rásból táplálkozik. Ráth Zoltán a kartell-kér-
dés dogmatikai, jogtörténeti és összehasonlí-
tó jogi vizsgálatát végezte el.
Háromrészes munkájában az elméleti alapokat ismertette, ha-
zánkban először definiálta és rendszerezte a kartelleket, valamint 
nevesítette azokat a törvényhozási feladatokat, amelyek megoldá-
sát, ill. bevezetését szükségesnek ítélte meg: ezek közé tartozott a 
gazdasági szervezetek, megállapodások nyilvántartása, megfele-
lő állami ellenőrzése, a kartellek magánjogi szabályozása, a visz-
szaélések megakadályozása. Az új törvénycikk számos elemében 
hasonlított Ráth Zoltán koncepciójához: megtalálható benne az ál-
lami regisztráció, a bemutatási kötelezettség, az állami felügyelet 
szabályozása; eltért azonban abban, hogy nem definiálta a kartell 
fogalmát, így az állam számára a gazdasági szereplők tevékenysé-
gének ellenőrzésére nagyobb mozgásteret biztosított. 

A törvény másik jelentős forrásául Mandel 
Pál törvénytervezete szolgált, mely a javasla-
tok mellett általános irányelveket és egy in-
doklást is megfogalmazott. 
Tervezetének fontos gondolata, hogy a kartellszerződések hatályos-
ságát, harmadik személyekkel szembeni érvényesíthetőségét írásba 
foglalási, bejegyzési és törzskönyvezési kényszer teremtse meg. 

Említésre méltó még egy korabeli kartell-kon-
cepció, Árkövy Richárd munkája, mely a gaz-
daság nézőpontjából a termelés érdekeit szem 
előtt tartó javaslatokat tartalmazott:
e szerint minden hazai kartell létesítése kötelező bejelentéshez 
lenne kötve, és csak a szabályosan regisztrált és nyilvántartott 
megállapodás kaphatna állami jogvédelmet. A bírósági kontrollt 
elkerülő, tehát a bejelentést elmulasztó gazdasági egyesülések sa-
ját kockázatukra működnének, de nem lehetne őket a bejelentés 
elmulasztása miatt bírságolni.

Az igazságügyi minisztérium első tervezete jelentősen 
különbözött a hivatalos tárgyalás alá került együttes 
előterjesztéstől. Az első tervezetben még a vállalkozók közszük-
ségleti cikkeire vonatkozó megállapodásokról volt szó, a javaslat-
ban már tág körre terjedt ki az állami felügyelet. 

A törvény 
létrejöttének 
körülményei

Tervezet:
•  bejelentés a Szabadalmi Bírósághoz 

•  a kartellbizottság 26 tagja közül hatot 
 delegált a kormány 

•  magánjogi kereset lehetősége

•  a Kartelbíróság a táblabíróság keretében alakul,  
 ellebbezni az ítélet ellen a Kúriához lehet

•  érvénytelenítés iránti perek a Kartelbíróságon 

Javaslat:
•  bejelentés a közgazdasági miniszterhez

•  a kartellbizottság valamennyi tagját       
 a kormány/ minisztérium delegálta

•  eltörli a magánjogi kereset lehetőségét

•  a Kartelbíróság a Kúria keretében alakul,   
 nincs lehetőség fellebbezni

•  megmarad a rendes és a választott bíróságok 
 hatásköre is

A karteltörvény megszületése a korabeli sajtó tükrében

Kilátás a budai Várból: a fotó bal oldalán a Magyar Királyi Kereskedelemügyi Minisztérium, amelynek első emeleti tanácstermében 1932-
es megalakulásától tartotta üléseit a Kartelbizottság. 1935. augusztus 1-jétől külön Iparügyi Minisztérium és Kereskedelmi- és
Közlekedésügyi Minisztérium alakult; a kartellügyeket az Iparügyi Minisztériumhoz csatolták. A Kartelbizottság nem költözött messze: 
onnantól a Fő utca túloldalán, a fénykép közepén látható, sarokkupolákkal díszített Iparügyi Minisztérium épületének nagy
tanácstermében ülésezett.


