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1931. 
január 12-19.

A miniszteri javaslat tárgyalása a Képviselőház bizottságaiban, melynek 
során a kartelltörvény létjogosultsága, illetve a javaslatban megfogalma-

zott módszerek hatékonysága kapcsán is vita merült fel. Az ellenzék a bizott-
ság által tárgyalt második tervezetből a kimaradt részeket hiányolja, elsősor-
ban a magánfelek közvetlen kereseti jogát, illetve hogy a Kartelbíróság ülései 

nem lesznek nyilvánosak. A szociáldemokrata párt szerint – bár a kartellek 
az okai a válság elmélyülésének, a magas áraknak és az alacsony béreknek – 
azokat törvénnyel betiltani nem lehet, legfeljebb arra törekedni, hogy műkö-
désüket olyan irányba tereljék, hogy a közérdek és a termelés ne szenvedjen 
sérelmet; a párt ezért önálló törvényjavaslatot nyújt be. A viták végére az-
zal kapcsolatban válnak szét az álláspontok, hogy a jogosulatlan megálla-

podások ellen a kormányon kívül az országos érdekeltséget, elsősorban 
mezőgazdasági érdekeket képviselő nagyobb testületek (pl.: OMGE, 
Mezőgazdasági Kamara, Iparkamara) is megindíthassák-e a közér-

dekű keresetet. Az indítvány végül az egyesített bizottságban 
nem kapott elegendő támogatást: a kisebbség az agrárszí-

nezetű képviselőkből alakult ki pártállásra való tekin-
tet nélkül, míg a nagyipar képviselői ugyancsak 

együtt szavaztak, szintén pártállásra való 
tekintet nélkül.

1931. 
január 27.

- március 3.
A Képviselőház vitája a javaslatról. Sem az általá-
nos vita, sem a képviselőházi részletes tárgyalás 
során az előterjesztés lényegesen nem módosul, 

hiszen a bizottsági vitában az opponálók is 
megnyilatkoztak, így felszínre kerülhetett 

minden vitatott kérdés, és kiderült az 
előterjesztő miniszterek aktuális 

állásfoglalása is.

1931. 
május 18-19.

A felsőház közjogi és törvénykezési, valamint közgazda-
sági és közlekedésügyi bizottsága nyilváníthat véleményt. 
A két testület összevont ülésen alakította ki álláspontját. A 
részletes vélemény mellé a bizottságok nem csatoltak újabb 

törvényjavaslatot, változtatás nélkül elfogadták a képviselő-
ház módosításait és kiegészítéseit. „Miután a fentiek szerint a 
bizottság álláspontja az, hogy a javaslat a gazdasági élet szük-
ségszerűségeivel számolva, a célszerűség és lehetőség határain 

belül kívánja a felmerülő visszaéléseket megszüntetni, a bi-
zottság a javaslatot az egyetemes közgazdasági érdekek, 

a közjó, a közérdek s a jogrend védelme szempontjá-
ból elfogadhatónak találja és azt úgy általános-

ságban, mint részleteiben a t. Felsőház-
nak elfogadásra ajánlja.”

1931. 
január 19.

Elkészül a Képviselőház bizottsági jelentése. A véleményt Platthy György, az 
együttes bizottság elnöke és Csák Károly, a testület előadója jegyezte. A bizottsági 

véleményben a gazdasági nézőpont dominál. A szabad verseny eszerint „nem bizonyult 
a gazdasági élet olyan szabályozójának, amely a közérdeknek és minden társadalmi osztály 

jogos és méltányos gazdasági érdekeinek kielégítését – az állami és társadalmi élet adottságai 
által megszabott lehetőségek határáig – legjobban biztosítja.” A kartellekről kimondja: „ezek a 
gazdasági organizációk az államhatalom felügyelete alá tartoznak s jogi szabályozás alá vonan-

dók; alakulásuk és működésük pedig a közérdek szempontjából, az államok jogrendjéhez és gazda-
sági helyzetéhez s érdekeihez szabott irányban és keretben, de a nemzetközi viszonyok által adott 

lehetőségek szem előtt tartásával szabályozandók.”

Az összevont bizottságnak az volt az álláspontja, hogy a gazdasági életbe való jogi be-
avatkozás addig a határig indokolt és szabad, ameddig ezt a közérdek és állami szem-
pontok szükségessé teszik. Miután a javaslat a szükségesség, célszerűség és lehetőség 

határain a bizottság megállapítása szerint nem ment túl, „a gazdasági élet haladása 
elé akadályokat nem állít, abban termelés- vagy tőkeellenes tendencia és rendelkezés 
nincs; de a gazdasági túlsúllyal való visszaélések elleni védekezésre, kinövések meg-

akadályozására hatékony rendelkezéseket tartalmaz, a bizottság a javaslatot az 
egyetemes közgazdasági érdekek szempontjából is elfogadhatónak találta.” 

Kérte tehát a javaslat napirendre tűzését, és indítványozta, hogy 
a sürgősségre tekintettel az előírt három nap kivárása nél-

kül tárgyalják meg.

1931. 
június 1-3.

 Felsőházi vita, melynek különös súlyát az adta, hogy annak összetételében a gaz-
dasági tényezők jelentős szerepet kaptak: a Felsőház lényegében megjelenítette a hazai 

termelési ágak képviseletét. Ennek ellenére megállapítható, hogy ezek az érdekek nem jelen-
tek meg markánsan: a pénzügyi szférát képviselők közül senki sem szólalt fel, a gyáripart Vida 

Jenő képviselte opponáló hangnemben, de felszólalásának a törvény tartalmára nem volt hatása.

A felszólalók egy része kifogásolta, hogy a Kartelbizottságban nem kapnak helyet az ipar képviselői. 
A vita eredménye az lett, hogy ne legyen taxáció, hanem az alapelvek törvényi rögzítése mellett a kor-

mányra kell bízni a testület összeállítását, amely arra törekszik, hogy „a legkiválóbb szakembereket nevez-
zük ki, és hogy minden termelési ágnak és külön a fogyasztásnak a képviseletére is gondoljon.”

Azokra a felvetésekre, hogy a miniszter miért nincs kötve a Kartelbizottság véleményéhez, a kormánypárt 
azzal érvelt, hogy így érvényesíthető a miniszterrel szembeni alkotmányos felelősség, hiszen „a kartelltör-
vénnyel éppen azt akarjuk biztosítani, hogy Magyarországon egyetlenegy igazi és feltétlenül érvényesülő közgaz-
dasági politika lehessen csak, egy egységes politika, amely az illetékes, törvényes és alkotmányosan felelős ténye-
zők kezébe összpontosít minden szálat. Ha ebből kivennők a kartelbizottságot és annak külön hatalmat adnánk, 
ugyanazt a hibát követnők el, mint ha a közérdek képviseletében magánosoknak is megadnók a jogot, ha az ac-
tio publica helyett actio populari s-t engednénk; s akkor megindulna Magyarországon mindenki fejében, külö-
nösen a nem hivatottak fejében a saját külön önálló gazdasági politika, amely azután teljes káoszhoz vezetne 

és senki sem lenne érte felelős.”

Az utolsó, kereskedelmi minisztert megillető felszólalás után a felsőház szavazott arról, 
hogy a törvényjavaslatot általánosságban elfogadja-e a részletes tárgyalás alapjául. A 

pozitív döntés után következett a részletes vita, amelyben senki sem kért szót. Ezt 
követte a végszerkezetről történő szavazás, amely felállással történt. Az ülés 

elnöke megállapította a határozatot, miszerint „a Felsőház a gazdasá-
gi versenyt szabályozó megállapodásokról szóló törvényjavaslatot a 

Képviselőház szövegezése szerinti szerkezetben változatlanul 
elfogadta, amiről a Képviselőház értesíttetni fog.”


