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A kartellek a gazdaság létezése, és annak írásos nyomai óta jelen vannak a piaci életben. Mindezt 

nagyban befolyásolja az adott társadalom társadalmi, gazdasági állapota. Az első világháborút követő 

gazdasági világválság felszínre hozta a liberális gazdaságpolitika buktatóit, amely sürgetővé tette egy 

kartelltörvény megalkotását Magyarországon, így született meg az 1931. évi XX. törvénycikk, amely 

a gazdasági versenyt befolyásoló megállapodásokról szólt. 
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Ever since economies exist, but surely since we have written proof of their existence, cartels were 

always parts of markets. The existence of cartels has always been largely dependent on the economic 

and social characteristics of societies. The great depression following the first world war has showed 

us the ills of liberal economic policy which has urged the enactment of an act on cartels in Hungary. 

Hence the Act XX of 1931 on agreements affecting competition on the market has been enacted. 
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BEVEZETŐ GONDOLATOK 

Amióta a gazdaság létezik és annak írásos nyomai vannak, maga a kartell1 is jelen 

van a piaci életben. A kartellek jelenléte nagyban függ az adott társadalom társa-

dalmi, gazdasági állapotától. Hazánkban a hatályos szabályok szerint a versenyt 

korlátozó megállapodásban résztvevők különböző jogkövetkezményekkel számol-

hatnak, amennyiben a jogsértés a hatóság tudomására jut, így a jogsértők közigaz-

gatási, polgári jogi, de akár büntetőjogi szankciókkal is sújthatók. Ez azonban a 
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történelem során nem volt mindig így. Az első világháborút követő gazdasági vi-

lágválság felszínre hozta a liberális gazdaságpolitika buktatóit, amely sürgetővé 

tette egy kartelltörvény megalkotását Magyarországon, így született meg az 1931. 

évi XX. törvénycikk, mely a gazdasági versenyt befolyásoló megállapodásokról 

szólt. A két világháború közötti időben a kartellek száma megnőtt, a jogalkotó 

azonban nem látta szükségesnek tilalom megfogalmazását, csupán feltételekhez 

kötötte a versenyt korlátozó megállapodások érvényességét. A törvény megjelené-

sével természetesen szükségessé vált a jogszabály igényeit kiszolgáló új szerveze-

tek létrehozása, a hatásköri szabályok újragondolása, valamint a már meglévő szer-

vek feladatainak kibővítése is.  

Korábban már számos szerző foglalkozott a kartellszabályozás történeti fejlődé-

sével, valamint az 1931. évi XX. törvénycikk előzményeivel, valamint a jogszabály 

által szabályozott egyes jogintézményekkel, így – a teljesség igénye nélkül – Stipta 

István, Szilágyi Pál, Homoki András, Gombos Katalin vagy éppen Szabó István. 

Jelen tanulmány célja az 1931. évi XX. törvénycikk rendelkezéseinek áttekintésén 

keresztül annak bemutatása, hogy hogyan alakult a két világháború között a kartel-

lek és az abban résztvevők jogi helyzete Magyarországon. Igyekeztem átfogó képet 

adni a magyar kartellszabályozás történetéről, s teljeskörűen összefoglalni a tör-

vénycikk szabályozási rendszerét, annak valamennyi szervét és azok működését. 

 

1. A KARTELLSZABÁLYOZÁS TÖRTÉNETE 

Bár átfogó hazai kartellszabályozás Magyarországon 1931-ig nem történt, mind a 

történelemben, mind pedig az 1931. évi XX. törvénycikk megalkotásának közvet-

len előzményeiben fellelhetők olyan kísérletek, melyek igyekeztek szabályozni a 

vállalkozások közti tisztességtelen megállapodásokat. 

A kartellek, mint már említettem, azóta léteznek, mióta a piac létezik, így már 

az ókori Rómában megtapasztalták negatív hatásait. Az augusztusi Lex Iulia de 

annona tiltotta például a kereskedők áremelését, valamint a szállítóeszközök tisz-

tességtelen visszatartását. A kartellek destruktivitását korán, a verseny hasznossá-

gát azonban csak a felvilágosodás idején ismerték fel, s a kereskedést ártalmatlan 

tevékenységként értékelték, melynek utat kell biztosítani. A felvilágosodás idősza-

kában a szabadpiacnak nemcsak a pozitív, de a negatív hatásai is felszínre kerültek. 

Ennek eredményeként 1890-ben az Egyesült Államokban megszületett az első 

olyan törvény, amely kifejezetten tiltotta a versenyt korlátozó megállapodásokat.  

A XIX. századi Európában a francia forradalmat követően a szabad verseny idő-

szakát – az amerikaihoz hasonló – kiábrándultság váltotta fel, a vállalkozások el-

kezdtek „kartellizálódni”. A két világháború között szintén egyre nagyobb volt a 

versenyt korlátozó megállapodások térhódítása, amelyek a gazdasági világválságig 
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folyamatosan erősödtek, ennek oka pedig az volt, hogy a különböző államok kor-

mányai támogatták az iparági együttműködést.2 

A XIX. század második felére jellemző szabad verseny folyamatosan életre hív-

ta a különböző kereskedelmi társaságokat. Az ilyen társaságokra vonatkozó szabá-

lyokat a fogyasztói érdekek védelme érdekében a kereskedelmi törvény rögzítette, 

s a jogszabályban meghatározott formától eltérni, új formát létrehozni tilos volt. 

Gyakran a magasabb profit érdekében az azonos céllal működő kereskedelmi társa-

ságok a piac jobb kihasználása és a vevőkör, valamint az árak megtartása érdeké-

ben együttműködési megállapodásokat kötöttek. Így a társaságok eleinte megtartot-

ták függetlenségüket, s csak alkalmi együttműködésekben vettek részt. A gazdaság 

fejlődése azonban lehetőséget teremtett a társaságoknak, hogy állandó jelleggel 

szerveződjenek jellemzően a verseny korlátozása vagy kizárása céljából, melynek 

eredménye az lett, hogy a jogalkotóknak igyekezniük kellett az ilyen versenyt kor-

látozó megállapodásokat keretek közé szorítani.3 

A két világháború közötti időszakban a magyar gazdasági élet is számos problé-

mával nézett szembe, melyek miatt megkérdőjelezhetővé vált az első világháborút 

megelőző szabad versenyen alapuló gazdaságpolitika. Az első világháború által oko-

zott gazdasági válság feloldása érdekében az árdrágító visszaélésekről szóló 1920. 

évi XV. törvénycikk büntetőjogi eszközökkel törekedett a visszaélések megakadá-

lyozására, így büntethetővé vált a visszaélésre való összebeszélés vagy egyesülés. 

Gyakorlati alkalmazását azonban megnehezítette, hogy arról, hogy pontosan mi a 

helyes ár, nem rendelkezett, s amikor megszűntek az árvizsgáló bizottságok, a tör-

vénycikk gyakorlati szerepe véget is ért. 4 Érdemes megemlíteni a tisztességtelen 

versenyről szóló 1923. évi V. törvénycikket is, amely első ízben szabályozta a gazda-

sági-üzleti versenyt, s híven tükrözte a versenyjog helyét és szerepét a kereskedelmi 

jogban, az állam és üzleti élet viszonyában. Rögzítette, hogy az üzleti versenyt nem 

szabad az üzleti tisztességbe vagy általában a jó erkölcsbe ütköző módon folytatni. 

Jelentőségére 1967-et követően ismét felfigyeltek az első gazdasági reformkísérlet 

során.5 A kartellkérdés az 1920-as évek második felében bontakozott ki igazán, 

azonban elsősorban nem közgazdasági, hanem jogi kérdésként kezelték, s a közgaz-

dászok nem tekintették a főbb problémák közé tartozó tárgykörnek.   

 

 

                                                           
2  SZILÁGYI Pál–TÓTH András: A kartellszabályozás történeti fejlődése. Versenytükör: a 

Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának lapja – Tanulmányok a 85 éve 

elfogadott 1931. évi XX. törvénycikkről és létrejöttének körülményeiről, 2016/12., 6. 
3  HOMOKI-NAGY Mária: Megjegyzések a kartellmagánjog történetéhez, Versenytükör: a 

Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának lapja – Tanulmányok a 85 éve 

elfogadott 1931. évi XX. törvénycikkről és létrejöttének körülményeiről, 2016/12., 42–44. 
4  STIPTA István: A gazdasági versenyt szabályozó megállapodásokról szóló 1931. évi XX. 

tc. hazai előzményei. Versenytükör: a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Köz-

pontjának lapja – Tanulmányok a 85 éve elfogadott 1931. évi XX. törvénycikkről és lét-

rejöttének körülményeiről, 2016. Különszám, 60. 
5  VÖRÖS Imre: Verseny, kartell, ár. Törvények magyarázata. Budapest, 1991, 1–3. 
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2. AZ 1931. ÉVI XX. TÖRVÉNYCIKK 

A gazdasági versenyt szabályozó megállapodásokról szóló 1931. évi XX. törvény 

előzményeivel kapcsolatban említést érdemel Ráth Zoltán, aki 1899-ben a kassai 

jogakadémia tanára volt. Ráth megbízást kapott a kereskedelemügyi minisztertől 

egy kartellankétra készítendő előadói tanulmányra, amelynek eredményeként elvé-

gezte a kartellkérdés dogmatikai, jogtörténeti és összehasonlító jogi vizsgálatát. 

Hazánkban először ő definiálta, valamint rendszerezte a kartelleket, s jelölte meg 

azokat a törvényhozási feladatokat, amelyek megoldását, illetve bevezetését szük-

ségesnek találta. Ilyen volt például a gazdasági szervezetek, s megállapodásaik 

nyilvántartásának, állami ellenőrzésének, a kartellek magánjogi szabályozásának, a 

visszaélések megakadályozásának a kérdése. A törvénycikkben egyébként megta-

lálható az állami regisztráció, a bemutatási kötelezettség, az állami felügyelet is, 

amely bizonyítja Ráth Zoltán hatását a törvénycikk rendelkezéseire.  

Jelentős hatása volt a törvény megalkotására Mandel Pálnak is, akinek törvény-

tervezete általános irányelveket és egy indoklást is megfogalmazott. 1904-ben, 

amikor napirendre került a kartellkérdés, Mandel egy tervezetet készített a kartell-

törvényhez a kereskedelemügyi miniszter megbízásából. Fontos gondolata, hogy „a 

kartellszerződések hatályosságát, harmadik személyekkel szembeni érvényesíthető-

ségét írásba foglalási, bejegyzési és törzskönyvezési kényszer teremtse meg”. 6 

Árkövy Richárd neve is említést érdemel, aki a gazdaság nézőpontjából a ter-

melés érdekeit szem előtt tartó javaslatokat fogalmazott meg. Árkövy 1904-ben az 

Országos Magyar Gazdasági Egyesület kodifikációs bizottságának felkérésére írt 

előtanulmányokat a kartelltörvényhez. Álláspontja szerint minden hazai kartell 

létesítését kötelezően be kell jelenteni, és csak a regisztrált és nyilvántartott megál-

lapodás kaphat jogvédelmet, s a bejelentést elmulasztó gazdasági egyesülések saját 

kockázatukra működnek. Árkövy tervei szerint nem lehet a kartelleket a bejelentés 

elmulasztása miatt bírságolni. Véleménye szerint „az emberiség nagy arányú sza-

porodása és a világgazdaság kifejlődése elkerülhetetlenné teszi, hogy a termelésben 

foglalkoztatott tőke a korabeli társadalmi és közgazdasági élet követelményeinek 

megfelelően szervezkedjen, s e szervezkedésnek útját állni indokolatlan és lehetet-

len is. Feltétlenül kívánatosnak tartja ellenben, hogy a kartellek s trösztök törvény-

hozási úton kerüljenek szabályozásra, ellenben még nem látja tisztán, hogy ez mi-

ként volna lehetséges.”7 

Az 1931. július 7. napján kihirdetésre kerülő 1931. évi XX. törvénycikk megal-

kotásakor fontos szerepet játszott annak felismerése, hogy „a közérdek megkíván-

ná, hogy az ilyen esetek megfelelő szabályok szerint, gyorsan felderíthetők és elbí-

rálhatók legyenek, és hogy a vizsgálat eredményéről az érdekeltek tudomást szerez-

zenek. Mert ha alapos a gyanú, hogy van visszaélés, de ez ellen nincs védelem, 

akkor a védelemről mielőbb gondoskodni kell. Szükséges ez nem csak a magánjo-

                                                           
6  A törvény létrejöttének körülményei. 

http://www.gvh.hu/data/cms1032181/gvh_tortenelmi_2000x2000_kygur_torvenyletrejo

tte_korr2__pdf, 2017. december 27. 
7  SZILÁGYI Pál–TÓTH András: i. m. 28. 

http://www.gvh.hu/data/cms1032181/gvh_tortenelmi_2000x2000_kygur_torvenyletrejotte_korr2__pdf
http://www.gvh.hu/data/cms1032181/gvh_tortenelmi_2000x2000_kygur_torvenyletrejotte_korr2__pdf
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gaikban sértett panaszosok érdekében, hanem a közgazdaság szempontjából kifo-

gás alá nem eső kartelben lévő vállalatok zavartalan működése érdekében, vala-

mint a nagyközönség védelme és megnyugtatása végett is.”8 A kartellszabályozás-

nak tekintettel kellett lennie arra is, hogy sok esetben a tagok a gazdaságilag erő-

sebb tagok nyomása következtében vettek részt egy-egy megállapodásban. Arra is 

számos példa van azonban, amikor „a kartellen kívülálló vállalkozók, akikkel a 

kartell érintkezésbe jut, sok esetben olyanok, akiket a kartell vezetőinek gazdasági 

nyomása nem tudott a kartellbe kényszeríteni s ezek ellen annál nagyobb erővel és 

a lehető legerősebb fegyverekkel folyik a harc egészen a gazdasági tönkretételig”.9 

A versenyhez fűződő közérdek csak akkor tud megvalósulni, ha az állam biztosítja 

szabadsága mellett tisztaságát is. Mindezzel összefüggésben érdemes kiemelni az 

állam intézményvédelmi kötelezettségét és a verseny tisztaságának és a verseny 

szabadságának viszonyát is.10 

 

3. KARTELLEK A XX. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON 

Bár a törvénycikket az első magyar kartelltörvényként emlegetik napjainkban, a cím-

ében a kartell megnevezés helyett a gazdasági versenyt szabályozó megállapodás 

kifejezést alkalmazza, mely egy pontosabban körülhatárolható fogalom. A törvény 

első szakasza megfogalmazza a törvény hatályát, amely kiterjed az olyan megállapo-

dásra vagy határozatra, amely árura vonatkozóan a termelés, a forgalom vagy az 

áralakulás tekintetében, vagy egyébként a gazdasági versenyt korlátozó vagy a ver-

senyt más módon szabályozó kötelezettséget alapít meg (kartell és más hasonló célú 

jogviszony). (1931. évi XX. törvénycikk 1. §)  

A rendelkezés széles körben kívánta meghatározni a szabályozni rendelt kartelle-

ket tartalmazó megállapodások körét, azt nem korlátozta kizárólag a szerződésekre. 

Érdemi különbség a megállapodás és a határozat között, hogy míg a megállapodás 

kölcsönösséget feltételez, addig a határozat egy közjogi elemekkel és formaszerű 

feltételekkel rendelkező jogi aktus. További követelményként fogalmazza meg a 

törvénycikk a gazdasági verseny befolyásolására irányuló tevékenységet. A törvény 

által használt „szabályozás” kifejezés konkrétan a verseny korlátozására utalt, de a 

jogalkotó igyekezett nyitva hagyni egyéb tényállási és szankcionálási lehetőséget 

is. A törvény utalt a kartell keretében végzett gazdasági tevékenységre is, így a 

termelésre, forgalomra, áralakításra, melyet az „egyébként” és „más módon” kife-

jezések bővítettek, s csupán az árura vonatkozóan vette figyelembe a versenyt kor-

                                                           
8  STIPTA István: i. m. 60. 
9  Uo. 60. 
10  BACHER Gusztáv–BÁRTFAI Judit–BODÓCSI András–BURÁNSZKI Judit–CSÉPAI Balázs–

FEJES Gábor–HARGITAI Árpád–HEGYMEGI-BARAKONYI Zoltán–KOCSIS Márton–

KOVÁCS Sára Ráhel–MISKOLCI BODNÁR Péter–NAGY Krisztina–RUSZTHINÉ JUHÁSZ 

Dóra–SÁRAI József–SZABÓ Zsuzsanna–SZÁMADÓ Tamás–TIBOLD Ágnes–TORJÁKNÉ 

AMBERGER Teréz–TÓTH András–UDVARDI Anita–ZAVODNYIK József: Kommentár a 

tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. 

törvényhez. Gazdasági Versenyhivatal, HVG-Orac, 2015, 33. 
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látozó megállapodást. Tágan fogalmazta meg az áru fogalmát is, mely körbe tarto-

zik minden forgalom tárgyát képező dolog, jog, jogcím. A zárójelben szereplő kar-

tell és más hasonló célú jogviszony kizárta az érvényességi körből az olyan rendes 

forgalmi ügyeket, amelyek ad hoc jelleggel szabályozták az ügyletkötő felek gaz-

dasági viszonyait. 

A törvénycikk vizsgálata során az egyik legérdekesebb felismerés, hogy akkori-

ban a jogalkotó nem tilalmazta általános jelleggel a kartelleket, csupán feltételhez 

kötötte azok érvényességét. Az 1. § rögtön rögzíti is, hogy olyan megállapodás 

vagy határozat, amely versenyt korlátozó vagy a versenyt más módon szabályozó 

kötelezettséget állapít meg, csak úgy érvényes, ha írásba foglalják, valamint a jog-

szabályban meghatározott feltételek fennállása esetén a közgazdasági miniszternek 

nyilvántartásba vétel végett bemutatják. A már említett első szakasz nem tartal-

mazza sem a kartellek tilalmát, de még annak negatív megítélésre sem tesz utalást, 

sőt annak írásba foglalásáról rendelkezett. 

Az írásbeliség tehát főszabály volt, így a szóbeli megállapodás alapján működő 

kartellek törvénysértőek voltak, s szankcionálásuk a kormány, valamint az ún. Kar-

telbíróság hatáskörébe tartozott. A részletes indoklás szerint a kartell írásbeli rögzí-

tése egyrészről biztosítja a megállapodás megfontoltságát, másrészről pedig a köz-

érdeket jelentősen érintő jogviszonyoknál elengedhetetlenül szükséges. Az írásba 

foglalás formai kellékeit kormányrendelet rendezte.11  

A törvénycikk a közgazdasági miniszter számára különböző intézkedési lehető-

ségeket biztosított azon írásba foglalás nélkül létrejött kartellek tekintetében, ame-

lyek a közgazdaság vagy közjó érdekét veszélyeztetik:  

1. Megvizsgálhatta az ügy állását, adatok bejelentését, felvilágosítások adását 

és iratok bemutatását kívánhatta; kiküldöttje útján az üzletvitelt és üzletkeze-

lést átvizsgáltathatta; a tagokat, alkalmazottakat és egyéb személyeket – 

szükség esetén bíróság útján – kihallgattathatta; 

2. Megkísérelhette a kötelezettekkel az ügynek a békés kiegyenlítését; 

3. Javaslatot tehetett a minisztériumnak, hogy a kötelezetteket szorítsa a köz-

gazdaságra vagy a közjó érdekére káros működésük abbahagyására;  

4. Javaslatot tehetett a minisztériumnak egyes vámtételek módosítására vagy 

megszüntetésére, vagy egyéb vámpolitikai intézkedés megtételére; 

5. A szükséghez képest ideiglenes intézkedés végett a Kartelbírósághoz fordul-

hatott; 

6. Intézkedhetett az ún. közérdekű kereset megindítása iránt. (1931. évi XX. 

törvénycikk 6. §)  

 

Másik fontos kérdés a kartellek érvényességét tekintve azok közgazdasági minisz-

ter részére történő bemutatása. E kötelezettség azokra a megállapodásokra, határo-

zatokra terjedt ki, amelyekben legalább egy kereskedelmi társaság vagy olyan ipari 

vagy kereskedelmi vállalat vett részt, amely húsznál több alkalmazottat foglalkoz-

                                                           
11  STIPTA István: Az első magyar kartelltörvény (1931. évi XX. tc.) dogmatikai jellemzői. 

Acta Universitas Szegediensis, Forum, Acta Juridica et Politica, Szeged, 2015/1., 117. 
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tatott. Ebben az esetben a kartellt a létrejöttétől számított 15 napon belül be kellett 

mutatni az illetékes szervnek. E kötelezettség valamennyi résztvevőt terhelt, ha 

azonban valamelyikük eleget tett e kötelezettségének, a többiek felszabadultak 

alóla. (1931. évi XX. törvénycikk 2. §) Egy ilyen megállapodás létrejöttét azonban 

akár több hónapos folyamat is megelőzhetett, így vita tárgyát képezhette, hogy a 

megjelölt dátum a megkötés valódi dátuma volt-e. A gyakorlatból arra lehet követ-

keztetni, hogy a szerződésen szereplő dátum nem egy megdönthető vélelem, ellen-

kező bizonyításnak főszabály szerint helye nincs, így amennyiben az ott szereplő 

időponthoz képest kicsúsztak a résztvevők a 15 napos határidőből, az ún. jogügyi 

igazgatóság előzetes vizsgálat nélkül kezdeményezte a bírságolást. Bizonyos ese-

tekben mégis érdemes volt a bíróságnak megfontolni a szerződésen szereplő dátum 

valódiságát. Így gyakran előfordult, hogy a szerződés dátuma még az aláírásokat 

megelőzően feltüntetésre került, a résztvevők azonban egymástól távol, eltérő he-

lyen, s eltérő időben írták alá a dokumentumot, így a bíróság adott esetben elfogad-

ta a panaszlottak azon érvelését, miszerint a dátum csak a szerződés tervezetének 

dátuma, s nem a létrejöttét jelöli.12 A törvény életbe lépte előtt létrejött, fennálló 

megállapodást és határozatot – ha nem volt írásba foglalva – a törvény életbelépé-

sétől számított harminc nap alatt írásba kellett foglalni, amennyiben pedig az be-

mutatásra kötelező, a törvény életbelépésétől számított negyvenöt nap alatt a köz-

gazdasági miniszterhez be kellett mutatni. (1931. évi XX. törvénycikk 16. §) 

A törvény titoktartási kötelezettséget írt elő, s rendezte, hogy a bemutatott ok-

iratokat bizalmasan kell kezelni és különösen ügyelni kell az üzleti és a gyártási 

titok megőrzésére. (1931. évi XX. törvénycikk 4. §) A rendelkezés egyébként a 

gazdasági élet szereplőinek határozott kérelmére lett szabályozva a törvényben. E 

körben alapvető szempont, hogy ha a kartellben résztvevők előre tudják, hogy a 

megállapodásuk a nyilvánosság számára megismerhetővé válik, nyilvánvalóan nem 

fognak jogszabályellenes rendelkezéseket megfogalmazni. A nyilvánosság nem 

terjedhetett tehát addig, hogy a „gazdasági élet sikerességéhez oly igen fontos gyár-

tási és üzleti titkokon valamely sérelem essék”.13 A bemutatásra, bejelentésre és a 

nyilvántartásra vonatkozó részletes szabályokat a minisztérium állapította meg 

rendelettel.  

 

4. A KARTELLFELÜGYELET SZERVEZETE ÉS HATÁSKÖRE 

A kartellek érvényességét követően tekintsük át azt a speciális szervezetrendszert, 

amely lehetővé tette a megállapodások felügyeletét. A kartelltörvény az ügydöntő 

közigazgatási hatásköröket a kormányhoz telepítette. Az első lépcsőfok a kartellek 

nyilvántartása volt, mely – mint már említettem – a közgazdasági miniszter felada-

tát képezte. A miniszternek mielőtt érdemi döntést hozott volna, rendszerint ki 

                                                           
12  SZABÓ István: Az 1931. évi XX. törvénycikk rendes bíróságok előtti gyakorlata. Ver-

senytükör: a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának lapja, 2017. Kü-

lönszám, 43. 
13  STIPTA István: Az első magyar kartelltörvény (1931. évi XX. tc.) dogmatikai …. 120. 
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kellett kérnie a Kartelbizottság véleményét, kivéve azokat az intézkedéseket, ame-

lyek halasztást nem tűrtek. 

Az eljárás során felmerülő kérdések tekintetében szükséges vélemény adására 

Budapesten országos bizottság, az ún. Kartelbizottság működött, amely elnökből, 

helyettesből és további kilenc tagból állt, akik állása tiszteletbeli volt, így javadal-

mazást tevékenységükért nem kaptak. A bizottságot szakértői testületnek szánták, 

melyre utal a törvénynek azon rendelkezése, miszerint a tagokat gyakorlati és el-

méleti szakemberek közül választották ki. A tagok közül az elnököt és a helyettes 

elnököt a minisztérium előterjesztésére az államfő, hét tagot a közgazdasági mi-

niszter, kettőt pedig a népjóléti és munkaügyi miniszter előterjesztésére a miniszté-

rium választott ki. A bizottság szervezeti és működési szabályainak meghatározásá-

ra minisztériumi rendeletben került sor. (1931. évi XX. törvénycikk 5.§) A Kartel-

bizottság ad hoc tagokkal volt kiegészíthető az érintett termelési ág szakemberei-

vel, ha a bizottság valamely tagja érdekeltsége miatt az ügyben nem járhatott el.14 

A rendelet szerint a megbízatás időtartama három évre szólt, mely nem különöseb-

ben erősítette a bizottság függetlenségét, melyet tovább nehezített, hogy nem a 

tagoknak, hanem magának a testületnek volt megbízatási ideje, melyre utal, hogy a 

megüresedő helyekre megválasztott új tag megbízatása csak a korábbi tag megbíza-

tási idejéből hátralévő időre szólt, így a kormány három évenként akár a teljes bi-

zottságot átalakíthatta. Egyebekben a rendelet a tagok elmozdíthatósága mellett 

foglalt állást, mely rendelkezés számos kritikát kapott. Bár a miniszter utasítási 

jogának hiánya okán összességében elméletileg egy független testületről beszélhe-

tünk, azonban tekintettel arra, hogy a törvény csak szűkszavúan rendezi a bizott-

sággal kapcsolatos szabályokat, azokat a miniszteri rendeletre bízva, a kormány a 

függést erősítő szabályokat állapított meg. A törvényben meghatározott szakvéle-

mény elkészítésére elsősorban a miniszter vagy más hatóság megkeresése esetén 

volt lehetőség, azonban adott esetben hivatalból is eljárhatott. Tekintettel a bizott-

ság szakvéleményének kiemelkedő jelentőségére a joggyakorlat szempontjából, 

1933 elejétől a Kartelbizottság elvi jelentőségű véleményei a kartellügyekért fele-

lős miniszter egyetértése esetén közzétehetővé váltak.15 

A kincstári jogügyi igazgatóság az állam perbeli képviseletére jogosult, a kor-

mánynak alárendelten működő szerv volt, amely azon tevékenység vagy magatar-

tás esetén, mely törvénybe, a jó erkölcsbe vagy a közrendbe ütközik, a miniszter 

utasítása alapján ún. közérdekű keresetet indíthatott a Kartelbíróságnál, s kérhette, 

hogy az a következőket rendelje el: 

1. a megállapodás vagy a határozat alapján létrejött alakulat feloszlatását és 

működésének folytatásától pénzbírság terhével való eltiltást; 

                                                           
14  GOMBOS Katalin: A Kartelbíróság és Kartelbizottság tagjainak élete. Versenytükör: a 

Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának lapja – Tanulmányok a 85 éve 

elfogadott 1931. évi XX. törvénycikkről és létrejöttének körülményeiről, 2016. Külön-

szám, 97. 
15  SZABÓ István: i. m. 70–74. 
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2. a megállapodás vagy a határozat végrehajtásától pénzbírság terhével történő 

eltiltást; 

3. a tevékenység vagy a magatartás abbahagyását és folytatásától pénzbírság 

terhével eltiltást. (1931. évi XX. törvénycikk 7. §) 

 

A Kartelbíróság a Kúria körében szervezett különbíróság volt. Hatáskörébe azok a 

közérdeket veszélyeztető ügyek tartoztak, amelyek az állami beavatkozást szüksé-

gessé tették. A Kartelbíróság sem szervezetében, sem személyzetében nem különült 

el a rendes bíróságoktól, szervezeti elhelyezése azonban kizárta a jogorvoslat lehető-

ségét. „A Kúria a legmagasabb bírói fórum volt, ha ide telepítik az elsőfokú eljárást, 

azzal szükségszerűen kizárják a jogorvoslat lehetőségét.”16 A Kartelbíróság az elnö-

kön felül két ítélőbíróból és két ülnökből álló tanácsban járt el. Elnöke a Kúria elnöke 

vagy kijelölése alapján a Kúria másodelnöke vagy egyik tanácselnöke volt. A Kar-

telbíróság két tagját a Kúria elnöke által előre kijelölt tanácselnökei és ítélőbírói kö-

zül az eljáró tanács elnöke hívta be. A Kartelbíróság ülnök tagjait az eljáró tanács 

elnöke a közül a tíz szakember közül hívta be, akiket az igazságügyminiszter a köz-

gazdasági miniszter által összeállított jegyzékből háromévenként előre kijelölt.  

A Kartelbíróság a közgazdasági miniszter megkeresésére, a közérdekű per folyamán 

pedig a kincstári jogügyi igazgatóság kérelmére, amennyiben a közérdek védelme 

érdekében sürgős intézkedés volt szükséges, a megállapodás, a határozat, vagy az 

intézkedés foganatosítását, folytatását pénzbírság terhével ideiglenesen megtilthatta, 

a kötelezettségek teljesítését ideiglenesen felfüggeszthette, vagy a szükséghez képest 

egyéb ideiglenes intézkedést tehetett. A Kartelbíróság határozata mind a rendes bíró-

ságot, mind a választott bíróságot kötötte. (1931. évi XX. törvénycikk 9–12. §) 

A Kartelbíróságot 1932-ben a Kúria elnöke a következőképpen alkotta meg: elnöke: 

dr. Juhász Andor, a Kúria elnöke, elnökhelyettese: dr. Oswald István, a Kúria má-

sodelnöke. Ítélőbírói tagok: dr. Ternovszky Béla, dr. Zsitvay Géza, dr. Tóth Miklós, 

dr. Noszkó Imre, dr. Ipovitz Károly, dr. Sztankovits Jenő, dr. Dávid István, dr. Gál 

László, dr. Szobonya Béla, dr. Suloky István kúriai bírák.17  

A magánjogi jogviszonyok szabályozására a törvény nem terjedt ki, azok to-

vábbra is az általános szabályok szerint a rendes bíróságok hatáskörébe tartoztak.  

A közérdekű és magánérdekű ügyek azonban sok esetben összekapcsolódtak, egy 

ügy azonban csak egy bírósághoz tartozhatott, így a hatásköri összeütközéseket 

rendezni kellett. A közérdek veszélyeztetése kérdésében, mint már említettem a 

miniszter döntött, s ha ez felmerült egy eljárásban, arról a minisztert szintén tájé-

koztatni kellett, aki határozott arról, hogy az ügy polgári rendes, vagy a Kartelbíró-

ság hatáskörébe tartozott. „E jogi szabályozás hátterében az állt, hogy a polgári 

bíróság ítélete csak a peres felek viszonyában döntötte el a sérelmes kérdést, míg a 

Kartelbíróság által kimondott eltiltás mindenkivel szemben megszüntette a közér-

                                                           
16  SZABÓ István: i. m. 77.  
17  GOMBOS Katalin: i. m. 98. 
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dekre veszélyes magatartás folytatását.”18 Mivel a jogalkotó úgy döntött, hogy nem 

utal minden kartellel kapcsolatos jogvitát a Kartelbíróság elé, így a rendes bírósá-

gok hatáskörei nem szűntek meg teljesen e körben. A törvény az érdekelt feleket 

nem zárta el attól, hogy egymás között fennálló jogviszonyukból eredő jogaikat a 

törvény rendes útján érvényesítsék. Ugyanez állt harmadik személyeknek velük 

szemben fennálló jogaik érvényesítésére is. (1931. évi XX. törvénycikk 11. §) 

Felmerült azonban a rendes bíróságok és a választott bíróságok közötti hatáskör 

megosztásának kérdése, hiszen azokon a kartellel kapcsolatos ügyeken osztoztak, 

amelyek nem tartoztak a Kartelbíróságok eljárási körébe. A választott bíróság lé-

nyege, hogy a peres eljárás során a felek által kijelölt bíróság jogosult eljárni, ítéle-

tének hatálya azonban a rendes bíróságok jogerős ítéletével megegyezik.19 Ha a 

választott bíróság a törvényben szabályozott vitás kérdésben hozott határozatot, azt 

a kincstári jogügyi igazgatóságnak köteles volt kézbesíteni, s a kézbesítéstől számí-

tott tizenöt nap eltelte előtt nem lehetett végrehajtani. A választott bíróság ítéletét 

érvényteleníteni lehetett, ha az ítélet a törvénynek valamely rendelkezésébe ütkö-

zött, mely miatt csak a közgazdasági miniszter utasítására a kincstári jogügyi igaz-

gatóság indíthatott keresetet, amelyet a Kartelbíróság előtt kellett megindítani, s 

végrehajtását a Kartelbíróság határozatának meghozataláig fel kellett függeszteni.  

A Kartelbíróság határozata mind a rendes bíróságot, mind a választott bíróságot 

kötötte, s ez nem is lehetett másként a már említett okból, miszerint a Kartelbíróság 

közérdekű, a rendes és választott bíróság pedig magánérdekű ügyben döntött, mely 

érdekek között hierarchikus viszony állt fenn. Ha a rendes bíróságnak vagy a vá-

lasztott bíróságnak az előtte folyamatban levő per elintézése végett azt a kérdést 

kellett eldönteni, hogy közérdekű pernek van-e helye, az eljárást fel kellett füg-

geszteni, és a közgazdasági miniszterhez kellett fordulnia, hogy intézkedjen annak 

megállapítása végett. Ha a közgazdasági miniszter arról értesítette a rendes vagy a 

választott bíróságot, hogy a közérdekű pert nem kívánja megindíttatni, vagy har-

minc nap alatt határozatáról nem értesítette a megkereső bíróságot, az eljárást foly-

tatni kellett. (1931. évi XX. törvénycikk 11. §–13. §) Ez azt jelentette tehát, hogy a 

törvény felhatalmazást adott arra, hogy ez a két bírói fórum akár a kartellszerződés 

érvénytelenségéről is dönthetett. A rendes bíróságoknak ezen felül szerepük volt 

még a rendbírságolás körében is, melyre abban az esetben volt lehetőség, ha a kar-

tell a megállapodás-bemutatási kötelezettségének nem tett eleget vagy a kartell-

ügyekért felelős miniszter adatgyűjtését akadályozta. 

 

5. A KÖZÉRDEKŰ PER 

Ha a kartell törvénybe, jó erkölcsbe vagy közérdekbe ütközött, a jogszabályban 

arra feljogosítottak a már említett közérdekű pert indíthatták meg. A közérdekű per 

                                                           
18  VARGA Norbert: Kartel-eljárásjog szabályozása és a gyakorlata, különös tekintettel a 

Kartelbíróság működésére. Versenytükör: a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra 

Központjának lapja – Tanulmányok a 85 éve elfogadott 1931. évi XX. törvénycikkről és 

létrejöttének körülményeiről, 2016. Különszám, 91. 
19  SZABÓ István: i. m. 77. 
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a közérdek és a közjó érdekében indított per, melyet – mint már említettem – a 

miniszter utasítása alapján a jogügyi igazgatóság indíthatott meg, s irányulhatott a 

kartell feloszlatására, működéstől való eltiltásra, a kartell megállapodás végrehajtá-

sától történő eltiltásra, és annak megállapítására, hogy a kartell működése közrend-

be ütközik-e vagy sem. A közérdekű keresetet valamennyi ismert érdekelt fél ellen 

kellett intézni, s ha a felek képviselőt jelentettek be, vagy rendeltek ki, a keresetle-

velet ennek kezéhez kell kézbesíteni.  

Mindegyik érdekelt ügyvédi képviselettel külön is részt vehetett a perben. A tör-

vény rögzíti, hogy a kartellben résztvevőknek az okirat bemutatásával egyidejűleg be 

kellett jelenteni egy vagy több, legfeljebb három olyan személyt, állásának vagy 

foglalkozásának és lakóhelyének megjelölésével, aki jogosítva van a megállapodás-

sal vagy a határozattal kapcsolatos kérdésekben a bemutatásra kötelezetteket bíróság 

és más hatóság előtt képviselni, őket kötelező nyilatkozatokat tenni, a részükre szóló 

határozatokat és egyéb hatósági közléseket átvenni. Képviselő csak belföldön lakó 

magyar állampolgár lehet. Ha több képviselőt jelentettek be, bármelyikük jogosult 

volt a képviseletre, hacsak a felek a bejelentésben másként nem rendelkeztek. A beje-

lentéshez csatolni kellett a képviselő részére adott meghatalmazást és – ha a bejelen-

tés nem a képviselőtől származik – az ő hozzájáruló nyilatkozatát. Képviselő hiányá-

ban vagy akadályoztatása esetében a Kartelbíróság elnöke a bejelentésre kötelezettek 

költségére ideiglenes képviselőt rendelt ki a kamarai lajstromba bejegyzett ügyvédek 

közül, aki a képviselő jogkörét gyakorolta mindaddig, amíg a felek képviselőt sza-

bályszerűen be nem jelentettek. (1931. évi XX. törvénycikk 3. §) 

Közérdekű per esetén az eljárást sürgősen kellett lefolytatni és befejezni. A jog-

következmények tekintetében elmondható, hogy a kartell feloszlatására akkor ke-

rülhetett sor, ha egyéb eszköz nem tűnt célravezetőnek. Ezekben az esetekben a 

bíróság a kartell további működését is megszüntette. Előfordulhatott az, hogy a 

kartell újra megalakult. Ezt a törvény kimondottan nem tiltotta, azonban – termé-

szetesen – a bíróság korábbi ítélete az új kartellre nem vonatkozott, azt nem kötöt-

te, így adott esetben új eljárást, új bizonyítást kellett lefolytatni. Az illetékes ható-

ság azonban csak kezdeményezhette az eljárást, azt a bíróság folytatta le, a hatóság 

pedig peres félként vett részt. Az eljárás lefolytatását követően a közérdekű kerese-

tet az érintettekkel vagy bejelentett képviselőjükkel közölni kellett. 

Magánszemély a perben félként részt nem vehetett. A perben a felperes mindig 

egy kincstári jogügyigazgató, aki a közérdeket képviselte, az alperes pedig valam-

ennyi érdekelt fél, elsősorban a jogi személy kartell, ennek hiányában a kartell 

tagjai. A Kartelbíróság előtti perben a Pp. alapelveit alkalmazni kellett. A közérde-

kű perben az államkincstárt az alperes költségében akkor sem lehetett marasztalni, 

ha a bíróság nem adott helyt a keresetnek. Az államkincstár ellen a hatóságnak e 

törvény értelmében tett intézkedéseiből kifolyóan sem lehetett kártérítési követelést 

érvényesíteni. (1931. évi XX. törvénycikk 9. §) A bíróság ítéletében a felsorolt 

jogkövetkezményeket mindig pénzbírság kiszabása mellett alkalmazta, mely tekin-

tetében figyelemmel kellett lenni az elérni kívánt haszon nagyságára és a fél va-
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gyoni helyzetére. A bírságot elrendelő végzés végrehajtásáról a bírósági végrehajtó 

gondoskodott.20 

A törvény megalkotásakor felkért gazdasági szakemberek álláspontja szerint he-

lyesebb volt, ha a bírói eljárásra csak a legsúlyosabb esetekben került sor, azt csak 

végső eszközként alkalmazzák, így célszerűbbnek tűnt, ha először a kormány gyor-

san és a cél által indokolt módon tett intézkedéseket. A kormány „számolhat az 

adott eset közgazdasági jelentőségével, a beavatkozást abbahagyhatja, vagy az 

intézkedést visszavonhatja, ha úgy látja, hogy a kisebb veszély elhárítása közgaz-

daságilag még nagyobb kárt okozna, vagy ha a közgazdaság, vagy a közjó veszé-

lyeztetése megszűnve, a beavatkozás feleslegessé válna”,21 Az állami beavatkozás-

sal szemben számos szakember aggályát fejezte ki, azonban a törvény igyekezett 

garanciákat biztosítani, így érdemi intézkedést csak a kormány tehetett, és közér-

dekből a kartellek ellen csak a bíróság járhatott el. 22A kincstári jogügyi igazgató-

ságnak a közgazdasági miniszter utasítása alapján előterjesztett kérelmére rendbün-

tetésül pénzbírsággal kellett büntetni azt: 

1. aki a megállapodás vagy határozat bemutatását a törvény ellenére igazolatla-

nul elmulasztja; 

2. aki a hozzá intézett felhívásnak igazolatlanul eleget nem tesz vagy a tett in-

tézkedés foganatosítását akadályozza; 

3. indítványra vagy hivatalból is azt, aki annak ellenére, hogy pénzbírsággal 

sújtották, végrehajt oly határozatot vagy megállapodását, amelynek végre-

hajtásától a Kartelbíróság eltiltotta vagy a Kartelbíróság által eltiltott tevé-

kenységet folytat, vagy ily magatartást tovább tanúsít. Az első két pont ese-

tén a törvényszék, míg a harmadik pont esetén a Kartelbíróság járt el. 

 

Látható tehát, hogy a kartellben résztvevőknek számolniuk kell közigazgatási 

szankciókkal abban az esetben, ha nem tettek eleget e törvény szerinti együttműkö-

dési kötelezettségüknek. A pénzbírság kiszabása során figyelembe kellett venni a 

cselekménnyel elért vagy elérni kívánt vagyoni haszon nagyságát és a pénzbírságra 

ítéltnek vagyoni viszonyait, de a pénzbírság összege egyéb korlátozás alá nem 

esett. A törvény egyetemleges felelősséget írt elő a pénzbírsággal sújtottak és az 

alakulat tekintetében. Ha valaki ellen már ismételten szabtak ki pénzbírságot – 

vagy a közgazdasági miniszter indítványára, vagy újabb közérdekű perben a kincs-

tári jogügyi igazgatóság indítványára – a kereskedéstől, vagy az iparűzéstől vég-

képpen vagy határozott időtartamra eltiltást is ki lehetett mondani. A bírság kisza-

bása iránti eljárás a bírságolás alapjául szolgáló cselekmény elkövetésétől számított 

három év alatt, a már kiszabott bírság a határozat jogerőre emelkedésétől számított 

öt év alatt évült el. 

A törvény külön nevesítette a vásárra vitt mezőgazdasági cikkeket, amelyek 

árának szabad és természetes kialakulását összebeszéléssel, összejátszással vagy 

                                                           
20  VARGA Norbert: i. m. 86–90.  
21  Részletes indoklás 386.  
22  STIPTA István: Az első magyar kartelltörvény (1931. évi XX. tc.) dogmatikai jellemzői. 124.  
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egyéb mesterséges beavatkozással a termelők hátrányára befolyásolni tilos volt.  

A hatóság kötelessége volt, hogy a helyi piacon a vásári rendészet körében figye-

lemmel kísérje azt, hogy az áralakulást az nem befolyásolja-e, és amennyiben visz-

szaélést észlelt, köteles volt azt a rendelkezésére álló törvényes eszközökkel meg-

akadályozni.  

Abban az esetben, ha a visszaélések a vásári rendészet körében nem voltak 

megakadályozhatók, vagy ha valamely terménynek az ára az összes körülmények 

figyelembevételével a termelők hátrányára tartósan olyan feltűnő aránytalanságot 

mutatott, amelynél fogva alaposan feltehető volt, hogy ez az áralakulás a visszaélé-

sek következménye, a közgazdasági miniszter a vásárra vitt minden mezőgazdasági 

cikkre kiterjedően visszavonásig elrendelhette a büntetőeljárás megindítását. Ezt – 

ha sürgősen szükség volt rá – ideiglenesen a közigazgatási bizottság is elrendelhet-

te. E körben a törvény rendelkezése szerint amennyiben a cselekmény súlyosabb 

büntető rendelkezés alá nem esett, kihágást követett el, és emiatt büntethetővé vált 

az, aki mással összebeszélt, összejátszott vagy valótlan hírt terjesztett a végett, 

hogy a vásárra vitt mezőgazdasági cikk vásári árának szabad és természetes kiala-

kulását a termelők hátrányára befolyásolja. A kihágás büntetése pénzbüntetés volt. 

Az eljárás a közigazgatási hatóságnak mint rendőri büntetőbíróságnak, az állam-

rendőrség területén az államrendőrségnek hatáskörébe tartozott. A jogerős büntető 

határozatot meg kellett küldeni a kincstári jogügyi igazgatóságnak, hogy a törvény 

alapján megtehető esetleg szükséges intézkedések tárgyában javaslatot terjeszthes-

sen elő. (1931. évi XX. törvénycikk 15. §–18. §) 

 

BEFEJEZŐ GONDOLATOK 

Álláspontom szerint az 1931. évi XX. törvénycikk megalkotása az adott gazdasági 

helyzetben szükségszerű volt, amelynek indoka a gazdasági társaságok versenyt 

korlátozó megállapodásainak egyre nagyobb térnyerése volt. Az államok kormá-

nyai egyébként a két világháború között a nemzetközi versenyképesség érdekében 

jellemzően támogatták a kartelleket. Megjelenésük nemcsak Magyarországon, 

hanem az európai államok legtöbbjében, sőt még az Amerikai Egyesült Államok-

ban is gyakori volt, azonban a kevésbé befolyásos vállalatok számára ez a helyzet 

jelentős problémát okozott a XX. század elején. A századfordulót követő változá-

sok, s az első világháború utáni gazdasági válság szintén nagyban befolyásolták a 

kartellekkel kapcsolatos rendelkezések megalkotását.  

A törvény igyekezett visszaszorítani azokat a gazdasági együttműködéseket, 

amelyek hátrányosan befolyásolták az ország gazdasági helyzetét. A jogszabály 

jellemzően pénzbírság kiszabását tette lehetővé, s büntetőjogi jogkövetkezmények 

alkalmazására csak rendkívül szűk körben volt lehetőség, amely annak is köszön-

hető volt, hogy a jogalkotó nem kívánta általános jelleggel tilalmazni a kartellek 

megalkotását, csupán feltételhez kívánta kötni azokat.  

Az anyagi jogi szabályok megalkotásán túl szükségszerűvé vált a rendelkezések 

gyakorlati megvalósulásának feltételeit is megteremteni. Így jött létre a kartellfel-

ügyelet szervezetrendszere. A szervek tekintetében kritikai véleményem a Kartel-



32                                                                 Páhi Barbara 
 

 

bizottság működésével kapcsolatban fogalmazható meg. A bizottság függetlenségét 

a tanulmány során ismertetett okok jelentősen megkérdőjelezték, így az általuk 

adott szakvélemény sem minden bizonnyal volt elfogulatlan, a politikai befolyástól 

független. Érdekes kérdés ezen felül az, hogy a Kartelbíróság ítélete ellen nem 

lehetett perorvoslattal élni, azonban a XX. század elején az egyfokú bíróságok nem 

voltak ritkák.  

Az 1931. évi XX. törvénycikk alapvetően a korszakra jellemző engedékeny po-

litikát követett a kartellekkel szemben. Ez a helyzet a második világháborút köve-

tően változott meg, amikortól a versenyt korlátozó megállapodások a fejlett orszá-

gokban üldözendő piaci jelenségnek minősülnek, s az abban részt vevő vállalkozá-

sok adott esetben komoly jogkövetkezményekkel kellett, hogy szembenézzenek. 

 


