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A  kartellfelügyeleti szervek közül az első fokon el-
járó törvényszékek voltak azok, amelyek előtt a 
bemutatási kötelezettség miatt az eljárást el lehe-

tett indítani. Az 1931. évi XX. tc. hatálybalépését köve-
tően került szabályozásra a kartellrendészeti jog is, amely 
szoros összefüggésben állt az állam kartellfelügyeleti ha-
talmával. A kartelltörvény szerint rendbírsággal azt lehe-
tett büntetni, aki a kartellmegállapodást, vagy határozat 
bemutatását elmulasztotta a szerződés vagy megállapodás 
aláírását követő 15 napon belül, és mulasztásának okát 
nem igazolta, továbbá, aki az adatközlési kötelezettségét 
nem teljesítette, vagy az intézkedés foganatosítását aka-
dályozta. A levéltári források között alapvetően szintén e 
bemutatási kötelezettség elmulasztása miatt indított eljá-
rásokkal kapcsolatos ítéletek maradtak fenn, amelyek egy 
részének elemzése a jelen tanulmány tárgya. 

Az eljárás megindítása szempontjából ki kell emel-
ni a Magyar Kincstári Jogügyi Igazgatóságot. A jogügyi 
igazgatóság szerepe az állammal kapcsolatos pénzügyi és 
vagyonjogi viták esetében mutatkozott meg elsősorban, 
hiszen a kincstár érdekeit védte a jogviták során. Az igaz-
gatóság legfontosabb feladata az volt, hogy a kincstárt 
perben képviselje, továbbá az államigazgatás és az állam-
vagyon kezelése során jogi véleményeket adjon hatósági 
megkeresés alapján, az államot félként érintő jogügyletek 
kötésében közreműködjön, szerződések és egyéb okmá-
nyok szerkesztésében vegyen részt.

A kartelltörvény egy új jogkörrel ruházta fel a jogügyi 
igazgatóságot. A törvény közjogi jellegéből adódóan a bí-
rósági eljárás általában csak indítványra, a kartellek fel-
ügyelő hatóságát képező miniszter kezdeményezésére 
indulhatott meg. Ezért kellett szabályozni és bevezetni 
azt, hogy az állam képviseletét kartellügyekben a jogügyi 
igazgatóság lássa el, ami a közérdek képviseletének ga-
ranciáját is jelentette. A kartelltörvény a kincstár képvise-
letét azért nem bízta a királyi ügyészségi rendszerre, mert 
„a jogügyi igazgatóság, a kincstárt, mint magánjogi sze-
mélyt érintő perekben folytatott gyakorlata révén az üzleti 
élet viszonyaival szorosabb kapcsolatban áll.”1 A per ura a 
jogügyi igazgatóság lett a magánfél kizárása mellett.2

Az igazgatóság nem a saját jogkörén belül járt el, ha-
nem a kartelleket felügyelő közigazgatási hatóságnak, a 
kereskedelmi miniszternek az utasítása alapján. A minisz-
ter utasításait be kellett tartania, mert az igazgatóság nem 

intézkedő, hanem csak képviselő szerv volt. Ez azt jelen-
tette, hogy kartellügyekben saját elhatározása alapján nem 
járhatott el.

A kartelltörvény alapján az igazgatóság legfontosabb 
feladata az volt, hogy a közérdekű perben az államot 
képviselje a jogügyi igazgatóság mint felperes. A köz-
érdekű perben nem lehetett a kincstárt pervesztés ese-
tén az alperes költségében marasztalni, nem lehetett 
vele szemben kártérítési igényt érvényesíteni. A jogügyi 
igazgatóság további feladata a közérdekű perben alap-
vetően a bizonyítékok összegyűjtésében, csoportosításá-
ban és a védekezés megcáfolásában állt. „Az ilyen perek 
alapjában gazdasági természetű perek, tehát a gazdasá-
gi életviszonyok ismeretét kivánják meg és a bizonyitás 
teljessége éppen ezért meglehetősen és amellett eminens 
fontosságú feladat, ahol az elkövetett hibák nem nagyon 
reparálhatók. Így a közérdekű per sorsa nem kis mérték-
ben nyugszik a jogügyi igazgatóság felkészültségén.”3 
A Kartelbíróság előtt folyamatban lévő ügyben ideigle-
nes intézkedések foganatosítását szintén a jogügyi igaz-
gatóság kezdeményezhette. A választott bírósági ítéle-
tek érvénytelenítésével kapcsolatban az igazgatóságnak 
vizsgálnia kellett, hogy szükséges-e a beavatkozás a 
közérdek védelme érdekében. 

A Kartelbizottság ülésein a jogügyi igazgatóság kül-
döttjei a törvény értelmében megjelenhettek és felszólal-
hattak, ami alapján lehetősége volt arra, hogy a „kartelü-
gyeknek azt a részét, amely a Kartelbizottság elé kerül 
kezdeti stádiumtól fogva figyelemmel kisérje, mert mind-
azok az ügyek, amelyek a Kartelbiróság elé fognak ke-
rülni, a törvény értelmében, sürgős szükség esetét kivéve, 
előbb a Kartelbizottság elé kell, hogy kerüljenek.”4

A rendbüntetés kiszabása kapcsán az indítványt szintén 
a jogügyi igazgatóságnak kellett benyújtania, amelynek 
esetei a bemutatási kötelezettség elmulasztása, az adat-
szolgáltatási kötelezettség megszegése vagy vizsgálati 
cselekmények megakadályozása, továbbá a betiltott meg-
állapodás vagy határozat foganatosítása, az eltiltott tevé-
kenység folytatása.5 A miniszter adhatott utasítást arra, 
hogy a jogügyi igazgatóság indítványozza az eljárást az 
illetékes törvényszék előtt.6

A jogügyi igazgatóság joggyakorlatát a bírói gyakorlat 
alapján lehet leginkább bemutatni. Legtöbb esetben csak 
az ítéletek rövid szövegezése alapján lehet következtetni 
a jogügyi igazgatóság tényleges működésére. A Magyar 
Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltárában 
megtalálható teljes pertestben a jogügyi igazgatóság elő-
terjesztése is megtalálható. Eszerint a kiskunhalasi fake-
reskedők 1933. április 8-án faanyagokra, égetett téglákra 
és cserépárura vonatkozóan az 1931. évi XX. tc. 1. §-ának 
hatálya alá tartozó kartellmegállapodást kötöttek, amely 
az említett termékek vonatkozásában a forgalmazás, az 
áralakítás, a vevőkör és az eladási terület biztosítása tekin-
tetében gazdasági versenyt szabályozó kötelezettséget ál-
lapított meg. A jogügyi igazgatóság nevében eljáró királyi 
kincstári főügyész leveléből az is kiderül, hogy az említett 
kartellmegállapodást határidőn belül felterjesztették a ke-
reskedelemügyi miniszterhez. A megállapodás mellékle-
tét képezte a felek által közösen meghatározott fix eladási 
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árjegyzék. A kartelltörvény értelmében az eredeti szerző-
dés mellékletét képező megállapodásokra ugyanazon fel-
tételeket kellett alkalmazni.8

„Fentnevezettek azonban a törvény ellenére az 1933. 
év április hó 8-án létrejött és […] a csatolt megál-
lapodást csupán 1933. év május 4-én, tehát nyilván 
elkésetten mutatták be. Minthogy nevezettek mulasz-
tásukat elfogadható módon nem igazolták, a keresk. 
min. 1931: XX. t.c. 14. §-ában nyert felhatalmazás 
alapján 416/3 K.M. XI. 1933. sz. rendeletével a jog-
ügyi igazgatóságot a rendbüntetési eljárás megindi-
tására utasitotta.”9

A jogügyigazgató a kartelltörvény 14. §-a alapján kérte az 
eljárás megindítását. A levélben azt is jelezte, hogy a pénz-
bírság kiszabásánál figyelembe kell venni a panaszlottak 
vagyoni viszonyait. 
A kereskedelmi vétsé-
gekre vonatkozó eljárá-
si szabályok betartása 
mellett hozott végzést a 
bíróságnak kézbesíteni 
kellett a jogügyigazga-
tónak.10 Ezt követően 
került kiküldésre a fel-
hívás, hogy az érintett 
felek küldjék el az iga-
zoló nyilatkozataikat.11 
A per további irataiból 
az is kiderült, hogy a 
panaszlottak a jogügyi 
igazgatóság panaszáról 
csak a Cg. 187/1/1933. 
számú végzésből érte-
sültek. A törvényszék 
ezt követően végzé-
sében megállapította, 
hogy a jogügyi igazga-
tóság kérelme alapos, és 
a szerződő feleket pénz-
bírsággal büntette.12

A pécsi téglagyáro-
sok kapcsán fennmaradt 
iratok szintén tartal-
mazzák a királyi kincstári főügyészi helyettesnek a pécsi 
törvényszékhez küldött levelét, amelyben szintén a rend-
büntetési eljárás megindítását kérte hasonló indokokra hi-
vatkozva, mint az előző esetben.13

A jogügyi igazgatóság részvételét az eljárásban alapve-
tően az indokolta tehát, hogy a magánjogi jogviszonyokra 
is rálátása volt. Dobrovics Károly szerint

„a kartellkérdés nagy jelentősége megkivánja azt, hogy 
a kartelek hivatalos adminisztrálásával, ellenőrzésével 
foglalkozó és ezen kérdésekben a törvény által hivatást 
kapott állami szerv a legteljesebb felkészültséggel tudja 
hivatását ellátni és tudjon annak megfelelni. A jogügyi 
igazgatóság multjánál , tapasztalatainál fogva be tudja 

kifogástalanul tölteni a rábizott ezen ujabb ügykört is, 
ha szükséges támogatásban részesül és a törvény meg-
felelő részei helyesen alkalmaztatnak.”14

Az eljárását annál a törvényszéknél kellett megindítani, 
amelyiknél a részvénytársaságot vagy a szövetkezet, il-
letőleg a biztosítóvállalatot bejegyezték. Ha pedig több 
törvényszéknél volt bejegyezve, akkor az volt az illetékes 
bíróság, amelyik a fő telephelynek vagy külföldi cég bel-
földi képviselőjének cégbírósága volt. Ha az eljárás meg-
indításakor a cég már nem szerepelt a cégjegyzékben, ak-
kor az a törvényszék volt illetékes, ahol a céget utoljára 
bejegyezték.15

Harasztosi Király Ferenc szerint a rendbírságolási ese-
tek közül gyakorlati jelentősége csak a törvényszék ha-
táskörébe utalt rendbüntetéssel kapcsolatos eljárásoknak 
volt, különösen a bemutatás elmulasztása vagy késedel-

mes benyújtása; vagy 
az adatszolgáltatási kö-
telezettség elmulasztása 
miatt indított eljárásnak. 
A miniszterhez benyúj-
tott igazolásoknak nem 
volt ügyletérvényesítő 
hatálya, maximum azt 
érhették el vele az érin-
tett felek, hogy mente-
sültek a rendbüntetés 
megfizetése alól.16

A törvényszék előtt 
indított bírságolási el-
járásban a kereskedelmi 
vétségek esetében köve-
tendő eljárási szabályo-
kat kellett alkalmazni, 
amelyet a 68.400/1914. 
I. M. sz. rendelet szabá-
lyozott.17

A bírságolási ügyek-
ben a törvényszék egy 
rendes bírája járt el, aki 
mint az ügy előadója 
felhívta a panaszlott(ak) 
figyelmét a vizsgálat és 
a tárgyalás mellőzésé-

vel az igazoló nyilatkozat megtételére az arra vonatkozó 
felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül. A tör-
vényszék mindig háromtagú tanácsban döntött, amely-
nek nem lehetett tagja az a személy, aki az ügyben mint 
vizsgálóbiztos működött közre. Azon törvényszékeknél, 
amelyeknél a kereskedelmi ügyekre külön tanácsot hoztak 
létre, az a tanács járt el a bírságolási ügyekben. Ahol ilyen 
tanácsot nem hoztak létre, ott a polgári ügyekben ítélkező 
tanácsok valamelyike döntötte el az ügyet.

Ezt követően a bíróság a benyújtott iratok, a hivata-
losan tudomására hozott információk alapján döntött a 
büntetés kiszabása, vagy az eljárás megszüntetése iránt. 
A zárt ülésen hozott végzését az érintett feleknek és a Ma-
gyar Királyi Kincstári Jogügyi Igazgatóságnak kézbesítet-
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te. E tekintetben a fentebb hivatkozott rendelet a királyi 
főügyésznek tartotta fenn a közvádlói szerepet, de ebben 
az eljárásban ezt a pozíciót a jogügyigazgató töltötte be a 
joggyakorlat alapján.18

A bíróság a tényállás felderítése végett vizsgálatot ren-
delhetett el, ha azt szükségesnek tartotta. Ebben az esetben 
saját bírói apparátusából vagy jegyzői közül vizsgálóbiz-
tost küldött ki. A vizsgálóbiztos feladata volt a tényállás 
felderítése, amely alapján a törvényszék az eljárást meg-
szüntethette, vagy a tárgyalást rendelhette el. E célból ki-
hallgatta a panaszlottat, és beszerezte a tényállás tisztázás-
hoz szükséges adatokat és bizonyítékokat.19

A tanúk és a szakértők kihallgatására a bűnvádi per-
rendtartás (Bp.) szabályait kellett irányadónak tekinteni.20 
A tanúként idézett üzleti alkalmazottat a bíróság vagy a 
vizsgálóbiztos felmenthette olyan körülmény tisztázása 
alól, ami a vizsgálat vagy a tárgyalás szempontjából nem 
releváns és az eljáráshoz nem szükséges üzleti titok felde-
rítéséhez vezetne. A könyvvizsgálat elrendeléséhez, ha a 
vizsgálóbiztos szükségesnek tartotta, ki kellett kérnie a bí-
róság határozatát. Ennek az eljárásnak csak annyiban volt 
helye, amennyiben az szükséges volt az eljárás tárgyává 
tett mulasztás vagy cselekmény megállapításához. Az il-
letékes járásbírósághoz kellett fordulni abban az esetben, 
ha az eljárási cselekményt csak megkeresés útján lehetett 
végrehajtani. A vizsgálatot elrendelő törvényszék utasít-
hatta a vizsgálóbiztost a vizsgálat folytatására vagy épp 
megszüntetésére.21

A bíróság a Kartellbizottság szakvéleményét is kikér-
hette az ítélet meghozatala előtt. A jogügyigazgató a köz-
érdek szempontjából ellenőrizhette a vizsgálatot, amely-
nek következtében a vizsgálati iratokat megtekinthette; a 
vizsgálat folytatására, vagy megszüntetésére vonatkozó 
indítványt a vizsgálóbiztoshoz küldte, akinek határozatai 
ellen a törvényszékhez nyújthatott be jogorvoslati kérel-
met. Ez utóbbi két jogosultság a panaszlottat is megil-
lette, aki már a vizsgálat folyamán védőt bízhatott meg, 
akinek jogait szintén a Bp. határozta meg. Védő csak va-
lamelyik ügyvédi kamaránál bejegyzett gyakorló ügyvéd 
lehetett.22

A sértettet sem a vizsgálatnál, sem pedig az eljárás to-
vábbi részében nem illette meg a beavatkozás vagy az 
indítványozás joga, nem mondhatott perbeszédet. Ellen-
ben jogában állt a mulasztás vagy a tiltott cselekmény 
felderítését előmozdító, vagy a bizonyítást elősegítő kö-
rülményeket a vizsgálóbiztosnak, a törvényszéknek vagy 
az ítélőtáblának bejelenteni. Ha tanúként történő idézését 
mellőzték, akkor követelhette azt, amelyet a törvényszék 
és az ítélőtábla semmisség terhe mellett köteles volt el-
rendelni.

A vizsgálat befejezését követően a vizsgálóbiztos az 
iratokat elküldte a törvényszéknek. Az iratok alapján pe-
dig megszüntette a törvényszék az eljárását, vagy annak 
folytatását rendelte el. Az eljárás megszüntetését végzés-
ben mondta ki a bíróság. Ellenkező esetben az ügy szóbeli 
tárgyalására határnapot tűzött ki. Büntetőbírósághoz kel-
lett áttenni az ügyet akkor, ha olyan cselekményről vagy 
mulasztásról volt szó, ami a korabeli hatályos büntető tör-
vénykönyv hatálya alá tartozott.23

Vizsgálat nélkül is elrendelhette a törvényszék a tár-
gyalás megtartását, ha a tényállás egyértelmű volt. Ezt 
megelőzően a panaszlottat 15 napos határidővel nyilat-
kozattételre kellett felszólítani.24 A felhívás elmaradhatott 
abban az esetben, ha a külföldi kézbesítés nehézségekbe 
ütközött. Nem akadályozta a tárgyalás megtartását az a 
tény, ha a panaszlott ismeretlen helyen tartózkodott.

A Budapesti Királyi Törvényszék tényként állapította 
meg a következő ügyben, hogy a panaszlottak Budapes-
ten 1932. február 12-én a gazdasági versenyt szabályozó 
megállapodást kötöttek, amelyet csak 1932. február 29-én 
mutatták be a kereskedelemügyi miniszternek.

A bemutatás elmulasztása a kartellvétség tényállási 
elemeit kimerítette az 1931. évi XX. tc. 2. §-a és a 14. § 
1. pontja alapján, így a bíróság a panaszlottakat vétkesnek 
találta. A törvényszék az eljárást a jogügyi igazgatóság 
46920/III.–1932. számú feljelentése alapján megindította, 
majd felhívta a panaszlott cégeket, hogy igazoló nyilatko-
zataikat záros határidőn belül mutassák be.

A törvényszék a panaszlottak igazoló nyilatkozataiban 
foglalt védekezését nem fogadta el, ugyanis nem tudták 
igazolni, hogy a kartellmegállapodás határidőn belül tör-
ténő benyújtását olyan körülmények akadályozták, ami 
alapján vétlenségük megállapítható lett volna.

„Önmagában az a körülmény, hogy a megállapodás 
beterjesztésével megbízott Wolfner György betegsége 
miatt mulasztotta el kellő időben bemutatni a meg-
állapodást, még a valósága esetén sem mentesiti pa-
naszlottakat a törvényben irt kötelezettségük alól, mi-
vel módjukban állott volna a megbetegedett ügyvezető 
helyett a megállapodás bemutatásával más személyt 
megbízni.”25

Az eset körülményeit figyelembe véve a törvényszék a 
Magyar Ruggyantaárugyár Rt.-t, valamint Wolfner és 
Társa panaszlottakat vétkesnek mondta ki az 1931. évi 
XX. tc. 14. §-ának 1. pontjába ütköző vétségben,

„amelyet azáltal követtek el, hogy a Budapesten 1932. 
évi február hó 12.-én kötött, a gazdasági versenyt sza-
bályozó megállapodást az 1931. évi XX. t.cz. 2. §-ában 
megállapított határidő elmulasztásával csupán 1932. 
évi február hó 29.-én mutatták be a Magyar Királyi ke-
reskedelemügyi miniszternek”.26

A törvényszék ezért a Magyar Ruggyantaárugyár Rt.-t, to-
vábbá Wolfner Gyula és Társa panaszlottakat egyenként 
100 pengő pénzbírsággal sújtotta ugyanezen törvény 14. 
§-a alapján.

A pénzbírság kiszabásánál a törvényszék figyelembe 
vette, hogy a késedelem csupán kisebb terjedelmű volt, 
ez idő alatt a panaszlottaknak nem állt módjukban mu-
lasztásukkal meg nem engedett vagyoni hasznot elérni. 
A panaszlott felek a végzés ellen felfolyamodással éltek 
az illetékes Budapesti Királyi Ítélőtáblához.

Hasonló mulasztás miatt indult eljárás a Magyar Ki-
rályi Kincstári Jogügyi Igazgatóság feljelentése folytán 
a Salgótarjáni Kőszénbánya Részvénytársulattal szem-
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ben. A törvényszék a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. pa-
naszlottat vétkesnek mondta ki az 1931. évi XX. tc. 14. 
§-ának 1. pontjába ütköző mulasztásban, ugyanis a közte 
és a Tóth Gőzmalom és Villamostelep Rt. között 1928. 
február 6-án, 1928. február 10-én és 1930. március 5-én 
létrejött megállapodásokat a kartelltörvény 16., illetve 2. 
§-ában meghatározott határidőn belül nem mutatták be 
a kereskedelemügyi miniszternek. E megállapodások az 
Arad, Csanád és Torontál megyék áramszolgáltatása kap-
csán, a forgalom és az áralakulás tekintetében a gazdasági 
versenyt korlátozó és szabályozó kötelezettségeket állapí-
tottak meg, amelynek következtében az 1931. évi XX tc. 
1. §-a alá eső megállapodásoknak minősültek.

A Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. mint panaszlott fél az 
igazoló nyilatkozatában előadta, hogy az 1928. február 
6-án a Tóth Gőzmalom és Villamostelep Részvénytársa-
sággal létesített megállapodását, az abban foglalt összes 
joggal és kötelezettséggel az 1930-ban megalakult Hun-
gária Villamossági Rt. cégre ruházta át. Éppen ezért véle-
ménye szerint a gazdasági versenyt szabályozó megálla-
podásokról szóló 1931. évi XX. tc. hatálybalépésekor már 
nem neki, hanem a Hungária Villamossági Rt.-nek kellett 
volna a megállapodást a kereskedelemügyi miniszternek 
bemutatni.

A törvényszék felhívta a panaszlottat, hogy jelentse be, 
mikor és melyik megállapodást ruházta át a Hungária Vil-
lamossági Rt.-re, és csatolja be az átruházási szerződést. 
A törvényszék megállapította, hogy a panaszlott e felhí-
vásnak nem tett eleget, éppen ezért a bíróság nem látta 
igazoltnak, hogy a panaszlott a megállapodást a Hungá-
ria Villamossági Rt. cégre átruházta volna. A törvényszék 
ezért a panaszlottat tekintette az 1928. február 6-án, febru-
ár 10-én és 1930. március 5-én létesített megállapodások 
jogosított és kötelezett alanyának.

A törvényszék nem fogadta el a panaszlottnak a nyilat-
kozatában előadott azon érvelését sem, hogy

„a kérdéses megállapodás nem tartozik azok közé a 
megállapodások közé, amelyek az 1931. évi XX. t.c. 1. 
§-ában vannak megjelölve, amelyekre vonatkozólag a 
bemutatási kötelezettség fennállt, ugyanis a királyi tör-
vényszék a másolatban a, b, c alatt becsatolt szerződé-
sekből megállapította, hogy azok több olyan rendelke-
zést tartalmaznak, amelyek a kartel törvény 1. §-ának a 
rendelkezései alá estek.”27

A törvényszék kifejtette, hogy

„a kartel törvény rendelkezései ugyanis nem csupán 
a kifejezett kartelszerződésekre vonatkoznak, hanem 
minden olyan megállapodásnak a bemutatási kötele-
zettségét előírják, amely árura vonatkozóan a forgalom 
vagy az áralakulás tekintetében vagy egyébként a gaz-
dasági versenyt korlátozó vagy a versenyt másmódon 
szabályozó kötelezettséget állapított meg, igy tehát 
villamositás tárgyábani áramszolgáltatási szerződés is 
eshetik az 1931. évi XX. t.c. rendelkezései alá. A szóban 
forgó megállapodás lényege ugyanis az, hogy az üzleti 
feltételek a gazdasági versenyt szabályozzák és hogy a 

megállapodások huzamosabb időre meghatározzák az 
ügyletkötő felek bizonyos üzleti körben követendő ma-
gatartását.”28

Miután panaszlott bejelentési kötelezettségével elkésett, 
a kartelltörvény 14. §-ának 1. pontjában meghatározott 
mulasztást a bíróság megállapította, és pénzbírságot sza-
bott ki. A pénzbírság kiszabásánál a bíróság enyhítő körül-
ménynek tekintette, hogy „panaszlott a megállapodásokat 
bemutatta és hogy a bemutatást ezen okból eszközölte 
csak a minisztérium felhívása folytán, mert abban a felte-
vésben volt, hogy a megállapodás nem tartozik az 1931. 
évi XX. t.c. hatálya alá”.29 A panaszlott fél a végzés ellen 
felfolyamodással élt az illetékes Budapesti Királyi Ítélő-
táblához.

Egy másik ügyben a Magyar Királyi Kincstári Jog-
ügyi Igazgatóság azért kérte az eljárás megindítását, mert 
érintett részvénytársaságok ár felemelésre vonatkozó kör-
levelet intéztek ügyfeleikhez anélkül, hogy azt, mint a 
gazdasági versenyt szabályozó 1931. évi XX. tc. 1. §-a 
alá eső megállapodást a hivatkozott törvénycikk 2. §-a ér-
telmében 15 nap alatt a kereskedelemügyi miniszterhez 
bemutatták volna.

A panaszlottak igazoló nyilatkozataikban tagadták, 
hogy a két részvénytársaság között a kérdéses körlevél ki-
bocsátását megelőzően akár kartellszerű, akár más olyan 
megállapodás jött volna létre, amely a fent hivatkozott 
törvény értelmében a kereskedelemügyi miniszternek 
bemutatandó lett volna. Továbbá vitatták azt is, hogy az 
általuk kibocsátott körlevél kartellszerű, vagy más olyan 
megállapodásnak lehetne tekinteni, amely bemutatási kö-
telezettség alá esne.

A törvényszék a panaszlottak által nem vitatott körle-
vélből megállapította, hogy

„a Joss M. és Lőwenstein fehérnemügyár Rt. valamint 
a Wieselthier Emil féle fehérnemügyár Rt. a körlevél-
ben arról értesítette a vevőit, hogy a kemény gallérok, 
valamint a kézelők árát 10%-kal, a félkemény gallérok 
árát pedig 15%-kal felemelte”.30

A bíróság kiemelte, hogy az 1931. évi XX. tc. 1. §-a ér-
telmében

„az olyan megállapodás, vagy határozat, mely az áru-
ra vonatkozóan az áralakulás tekintetében a gazdasági 
versenyt korlátozó, vagy a versenyt más módon szabá-
lyozó kötelezettséget állapított meg, csak írásba foglalás 
esetén volt érvényes, valamint a t.c. 2. §-a szerint pedig 
az 1.§ alá eső megállapodást, vagy határozatot annak 
létrejöttétől számított 15 nap alatt a Magyar Királyi ke-
reskedelemügyi miniszterhez kellett bemutatni.”31

A törvényszék álláspontja szerint a körlevél egymagában 
olyan határozat volt, amely a hivatkozott jogszabály 2. 
§-a értelmében annak létrejöttétől számított 15 nap alatt 
a kereskedelemügyi miniszternek bemutatandó lett vol-
na, ugyanis véleménye szerint ez a körlevél nyilvánvalóan 
azt a célt szolgálta, hogy az azt kiállító, illetve aláíró rész-
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vénytársaságok áruikat ezentúl magasabb árakon tudják 
értékesíteni, így végső soron a gazdasági versenyt az ár-
alakulás tekintetében egyértelműen korlátozták.

A bíróság utalt arra, hogy a fent nevezett részvénytársa-
ságok, illetve annak felelős igazgatósági tagjai a törvény-
ben megszabott határidő alatt bemutatási kötelezettségük-
nek eleget nem tettek, következésképen a panaszlottak 
vétkességét meg kellett állapítani.

A törvényszék nem fogadhatta el a panaszlottak igazo-
ló nyilatkozataiban előadott védekezését, amely szerint a 
körlevelet kizárólag azért bocsátották ki, hogy az egyik 
gyár vásárlói ne hivatkozhassanak arra, hogy a másik gyár 
még a régi árak alapján szállított. A bíróság szerint a pa-
naszlottak e védekezése is a gazdasági verseny korlátozá-
sára irányuló azon közös elhatározásra engedett következ-
tetni, amely jelen esetben

„a körlevél alakjában burkolt módon foglaltatott írás-
ba; – már pedig az 1931. évi XX. t.c.-ben lefektetett 
törvényhozói akarat kifejezetten is utalt az egyes cégek 
azon eljárására, amikor is írásba foglalt megállapo-
dás, vagy határozat nélkül végeredményben elhatáro-
zásukat olyannak kellett tekinteni, amely a hivatkozott 
törvény 1. §-ában meghatározott célt szolgálta és ezen 
elhatározás kihatásaiban a közgazdaság, vagy a közjó 
érdekét veszélyeztette.”32

A bíróság pénzbüntetést szabott ki, tekintettel arra, hogy 
a feljelentett cégeknek a körlevélben kifejezésre juttatott, 
nyilvánvaló akaratelhatározására, ami nem jelentett mást 
a gyakorlatban mint a hatósági ellenőrzés nyilvánvaló el-
kerülését és az áraknak a fogyasztóközönség hátrányára 
történő szabályozását.

Az eljáró bíróság a panaszlottakat az 1931. évi XX. tc. 
14. §-a alapján fejenként 150 pengő pénzbírsággal sújtot-
ta. Nem kerülte el a törvényszék figyelmét az a körülmény 
sem, hogy a Wieselthier Emil-féle Fehérneműgyár Rt. 
igazgatósági tagjai közül három tagot 1932. szeptember 
20-án töröltek. A bíróság szerint ugyanakkor ez a körül-
mény nem mentesítette őket a felelősség alól, ugyanis a 
mulasztás elkövetésének idejében a részvénytársaság be-
jegyzett igazgatósági tagjai voltak, így az akkor elkövetett 
mulasztásukért felelősséggel tartoztak.

Szintén kartellmulasztás miatt indult eljárás a Budapes-
ti Királyi Törvényszéken az 1931. évi XX. tc. 14. §-ának 
1. pontjába ütköző mulasztás miatt a budapesti Zsolnai-fé-
le Porcelán és Fayence Gyár Rt. I. rendű, a Kőszénbánya’ 
s Téglagyár Társulat II. rendű, valamint a Lloyd Kerámia-
ipari Rt. III. rendű panaszlott cégek ellen. 

A Magyar Királyi Kincstári Jogügyi Igazgatóság a pa-
naszlott cégek ellen az 1931. évi XX. tc. 14. §-ában meg-
határozott mulasztás miatt indított eljárást, ugyanis állás-
pontja szerint a nevezett cégek

„a falak kádak és homlokzatok stb. burkolására vonat-
kozóan a termelés, forgalom és áralakulás tekintetében 
a gazdasági versenyt szabályozó így az 1931. évi XX t. 
c. 1. §-a alá eső megállapodást kötöttek 1933. április 
hó 5-én, amelyet csak 1933. április hó 26-án tehát az 

idézett törvény 2. §-ában meghatározott 15 nap eltel-
tével vagyis elkésetten mutattak be a Magyar Királyi 
Kereskedelemügyi Miniszternek.”33

A panaszlott cégek igazoló nyilatkozataikban, valamint a 
II. rendű panaszlott a tárgyaláson azzal védekezett, hogy a 
megállapodás nem 1933. április 5-én, hanem 1933. április 
12-én jött létre, hiszen a II. rendű panaszlott csak ekkor 
írta alá a megállapodást tekintettel arra, hogy eddig hú-
zódtak el a megállapodás egyes pontjaira nézve az egyez-
tetések. Szerintük a bemutatott megállapodásra az 1933. 
április 5-i keltezés csak tévedésből került, ugyanis csak 
egy tervezet készült el ebben az időpontban, de ezt kö-
vetően a szerződés két ízben is változtatáson ment még 
keresztül. A végleges megállapodás csak akkor jött létre, 
amikor II. rendű panaszlott 1933. április 12-én aláírta a 
szerződést. Ebből pedig az következett, hogy 1933. április 
26-ig a bemutatás határnapjáig a törvényben meghatáro-
zott 15 napos határidő nem telt el.

A bíróság utalt arra ítéletében, hogy „valamely szer-
ződés létrejöttének időpontjául azon időpont tekintendő 
mikor a szerződést valamennyi szerződő fél aláírja. A je-
len esetben a kartel megállapodás létrejöttnek mindaddig 
nem volt tekinthető míg azt a II. rendű panaszlott is alá 
nem írta.”34 A bíróság számára bizonyítást nyert az a kö-
rülmény, hogy az 1933. április 5-i keltezés után jött létre 
a végleges megállapodás, ugyanis azt csak 1933. április 
12-én írta alá a II. rendű panaszlott úgy, hogy a tervezeten 
egy hiba folytán az eredeti dátum maradt.

„Ennélfogva minthogy a kartel törvény 2. pontja sze-
rint valamely kartel törvény alá eső megállapodás a 
megállapodás létrejöttének napjától számított 15 nap 
alatt jelentendő be s a fentiek szerint a szerződés 1933. 
április hó 12-én jött létre, és 1933. április hó 26-án be-
mutattatott, mulasztás hiányában tehát a panaszlottak 
ellen az eljárást meg kellett szüntetni.”35

Jelen tanulmányomban az utolsó elemezni kívánt esetben 
a Budapesti Királyi Törvényszék a Magyar Királyi Kincs-
tári Jogügyi Igazgatóság feljelentése folytán eljárást foly-
tatott le az Ásványolajgyár Rt. I. rendű, a Hazai Kőolaj-
ipar Rt. II. rendű, a Kőolaj Finomítógyár Rt. III. rendű, 
a Magyar Belga Ásványolajgyár Rt. IV. rendű, a Magyar 
Fantó Művek Rt. V. rendű, a Magyar Olaj és Vegyipar Rt. 
VI. rendű, a Nyírbogdány Petróleumgyár Rt. VII. rendű, a 
Shell Kőolaj Rt. VIII. rendű, a Steaua Magyar Kőolaj Rt. 
IX. rendű, a Vacuum Oil Kőolaj Rt. X. rendű, valamint 
a Szőregi Petróleumgyár Rt. XI. rendű budapesti cégek 
ellen az 1931. évi XX. tc. 14. §-ának 1. pontjának meg-
sértése miatt.

A Magyar Királyi Kincstári Jogügyi Igazgatóság állás-
pontja szerint a Szőregi Petróleumgyár Rt.-nek a kartellbe 
való belépése folytán 1933. július 12-én egy újabb meg-
állapodás jött létre a panaszlottak között, amelyet csak 
1933. szeptember 12-én, azaz a törvényben megszabott 15 
napos határidő eltelte után mutattak be a kereskedelem-
ügyi miniszternek. Az I., a II., a III., az V., a VI., a VII., a 
X. és a XI. rendű panaszlottak igazoló nyilatkozataikban 
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és a tárgyaláson azzal védekeztek, hogy ők a bejelentési 
határidő lejárta előtt aláírták a Szőregi Petróleumgyár Rt. 
XI. rendű panaszlottal létrejött csatlakozó megállapodást 
és azt átadták R. Andornak, az ásványolaj nyilvántartási 
iroda igazgatójának. A Magyar Belga Ásványolaj Rt. IV. 
rendű alperes részéről azonban a megállapodás aláírása 
csak 1933 novemberében, a Shell Kőolaj Rt. VIII. ren-
dű panaszlott részéről pedig 1933. szeptember 7-én tör-
tént meg, vagyis a szerződés bemutatása annak tényleges 
létrejötte előtt megtörtént. A IV. rendű panaszlott Magyar 
Belga Ásványolaj Rt. igazoló nyilatkozatában és a tár-
gyaláson azzal védekezett, hogy a Szőregi Petróleumgyár 
Rt. XI. rendű panaszlott a szerződést 1933. augusztus 25. 
után írta alá, ő maga pedig szeptember 9-ét követően, így 
a szerződés bemutatása időben megtörtént.

A királyi törvényszék a megállapodás aláírásának idő-
pontjára vonatkozóan a 68.400/1914. I. M. sz. rendelet 27. 
§-a alapján bizonyítást, azzal kapcsolatban pedig szóbeli 
tárgyalást rendelt el. A kihallgatott tanúk, valamint a be-
mutatott okiratok alapján a királyi törvényszék megállapí-
totta a következő tényállást.

„1933. július 12.-én jött létre egy tervezet az I-X r. pa-
naszlottak között a Szőregi Petróleumgyár Rt. XI. r. 
panaszlottnak csatlakozása tárgyában az 1933. január 
28.-án I-X r. panaszlottak között már létesített megálla-
podáshoz. Ezen tervezet 36. pontja értelmében a Szőre-
gi Rt.-nek 1930 július hó 18-ig kellett határozni, hogy 
a szerződést aláírja-e. Ez időpontot szóbelileg 1933 jú-
lius hó 20-ig hosszabbították meg a felek. 1930. július 
20.-án a Szőregi Rt. aláírta a szerződéshez való csat-
lakozását, amelyben kijelentette, hogy 1933 augusztus 
1.-i hatállyal tekinti magát a szerződés tagjának. A kar-
tel tagjai 1933. július 25.-én a Szőregi Rt. csatlakozása 
tárgyában taggyülést tartottak és akkor a Hazai Kőolaj 
Rt. II. r. és Magyar Belga ásványolaj Rt. IV. r. panasz-
lottak kivételével aláírták az 1933. január 28.-iki meg-
állapodás eredetijét, amit átadtak a Szőregi Rt.-nek. 
R. Andor az Ásványolaj nyilvántartási iroda – a kartel 
nyilvántartási szerve – igazgatója 1933. augusztus hó 
3-án beadványt intézett a Magyar Királyi Kereskede-
lemügyi Minisztériumhoz, amelyben bejelentette, hogy 
a Szőregi Rt. 1933. augusztus 1.-i hatállyal csatlako-
zott a kartelszerződéshez, és haladékot kért 1933. évi 
augusztus hó 31-ig azon célból, hogy a cégszerű alá-
írásokkal ellátott eredeti példányt bemutathassa. Erre 

1933. évi szeptember hó 6-iki kelettel felhívást kapott 
a kereskedelemügyi minisztériumtól, hogy a megálla-
podást haladéktalanul mutassa be és mulasztását iga-
zolja. Amire szeptember hó 14-én azt a bejelentést tette, 
hogy már 1933. évi szeptember hó 12-én bemutatta a 
Magyar Belga Ásványolaj Rt. IV. r. panaszlott kivéte-
lével mindenki által aláírt szerződést. Az a szerződési 
példány, amelyet a Szőregi Rt. aláirt, a Hazai Kőola-
jipar Rt. II. r. panaszlott által 1933. október hó 4-én 
a Magyar Belga Ásványolaj Rt. IV. r. panaszlott által 
pedig 1933. november 23. és 30.-a kötött íratott alá, 
vagyis mindenki által az aláírás csak 1933. november 
30.-ával történt meg.”36

A királyi törvényszék kifejtette, hogy „valamely szerző-
dés létrejöttének időpontjául azon időpont tekintendő, mi-
kor a szerződést valamennyi szerződő fél aláírta”.37 Jelen 
esetben a kartellmegállapodás mindaddig nem jött létre, 
amíg azt a IV. és a VIII. rendű panaszlottak nem írták alá. 
A bíróság számára bizonyítást nyert az a körülmény, hogy 
az 1933. július 12-én létrejött akaratelhatározást mint ter-
vezetet a Szőregi Rt. XI. rendű panaszlott 1933. július 20-
án aláírta, a kartelltagok pedig 1933. július 25-én, a Hazai 
Kőolaj Ipar Rt. II. rendű és a Magyar Belga Ásványolaj 
Rt. IV. rendű kivételével aláírták az 1933. január hó 28-i 
megállapodás eredeti változatát. Az 1933. szeptember 12-
én a Kereskedelemügyi Minisztériumhoz benyújtott akta-
jegyzetet a Magyar Belga Ásványolaj Rt. IV. rendű pa-
naszlott még nem írta alá. Ezt a IV. rendű panaszlott csak 
1933. november végén tette meg, így az csak 1933. no-
vember végével jött létre érvényesen. Megállapította tehát 
a bíróság, hogy a Szőregi Rt. csatlakozása tárgyában létre-
jött megállapodás bemutatása késedelembe nem esett, így 
az eljárást a panaszlottak ellen meg kellett szüntetni.

A jogesetek elemzése alapján megállapítható, hogy a 
rendes bíróságok, a törvényszékek előtt lefolytatott kar-
tellmulasztásokkal kapcsolatos eljárások megindításában 
a jogügyi igazgatónak és a kereskedelemügyi minisz-
ternek kiemelt szerep jutott. A miniszter beavatkozási 
jogköre és a jogügyi igazgató keresetbenyújtási joga a 
kartellfelügyelet közjogi jellegű szabályozásának volt a 
következménye, hiszen a közérdek és a közgazdaság vé-
delme került előtérbe a 20. század első felében, amikor az 
első világháborút követően a tisztességtelen piaci maga-
tartásokkal szemben felléptek, és kartellek működését en-
gedélyezték törvényes keretek között.38

Varga, Norbert
Die Einleitung des Gerichtsverfahrens in Kartellfällen nach dem Inkrafttreten des Gesetzes Nr. 20 von 1931 
(Zusammenfassung)

Der Charakter des ungarischen Kartellrechts lässt sich in 
tiefgreifender Weise anhand der Rechtsprechung darstel-
len. Die zugänglichen Gerichtsdokumente enthalten – in 
der Regel – nur die Urteile des Gerichts erster, bzw. zwei-
ter Instanz, daraus folgt, dass es nicht zu viele archivali-
sche Quellen gibt, in der die ganze Prozessdokumentation 

auffindbar ist. Demzufolge stehen uns – in erster Linie 
– die Informationen aus den Verfügungsteilen und Be-
gründungen der Urteile zur Verfügung, um die materiell-
rechtliche und besonders die prozessrechtliche Regelung 
aus dem Blickwinkel der Rechtspraxis untersuchen zu 
können. Im Rahmen dieses Aufsatzes legt der Autor Wert 
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auf die Darstellung des Gerichtsprozesses – d. h. vom 
Gericht erster Instanz – mit besonderer Hinsicht auf die 
Prozesseinleitung und auf die Rolle des Schatzkammerdi-
rektors für Rechtswesen. Innerhalb des Kartellrechts stand 
das Kartellpolizeirecht im engen Zusammenhang mit der 
Kartellaufsichtsmacht des Staates, und diese Macht bein-
haltete auch das Ordnungsstrafverfahren. Laut dem unga-
rischen Kartellgesetz (Gesetz Nr. 20 von 1931) wurde mit 
Ordnungsstrafe sanktioniert, der die Vorlage der Kartell-

vereinbarung oder des Beschlusses versäumte – wenn der 
Grund dieses Versäumnisses nicht nachgewiesen wurde –, 
ferner der die Datenmitteilungspflicht nicht erfüllte oder 
die Durchsetzung der Maßnahme hinderte. In den archi-
valischen Quellen haben sich grundsätzlich die Urteile 
erhalten, die sich auf die Prozesse beziehen, die eben ge-
rade wegen dem Versäumnis dieser obengenannten Vor-
legungspflicht angestrengt wurde, und die Analysierung 
dieser Urteile steht im Schwerpunkt des Aufsatzes.
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