
A kartellek a piacgazdaság rosszindulatú daganatai 
 
    
A közelmúltban a Gazdasági Versenyhivatal Versenykutató Központja dr. Belényi 
Andreának, a központ vezetőjének irányításával neves külföldi és hazai előadók 
közreműködésével nemzetközi kartellkonferenciát rendezett. Pieter Kalbfleisch, a holland 
versenyhatóság elnöke a konferencián hangsúlyozta, hogy a társadalommal folyamatos 
párbeszédre van szükség ahhoz, hogy a hatóság kellő információk alapján fellépjen a 
fogyasztókat megkárosító kartellek ellen. A hatékony párbeszéd csak úgy valósítható meg, ha 
a média az emberek tudatában ébren tartja a verseny hiányának veszélyeit. Ezért szólok e 
konferenciáról, mert a média - a Népszavát kivéve - nem adott hírt a jelentős eseményről. 
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök megnyitóbeszédében kiemelte, hogy a Gazdasági 
Versenyhivatal a közjó védelmében hatékonyan cselekszik azért, hogy a piacon az erősebb ne 
éljen vissza erejével, ne akadályozza meg a szűkös erőforrások szükségletek szerinti 
elosztását. Barátaink a versenytársaink, ellenségeink a vevők, nyilatkozta az egyik kartell 
vezetője. E torz, a versenyt tagadó magatartás a piacgazdaság lényegét megsemmisíti, mert az 
erőszakos és bürokratikus koordinációval szemben a piac legfontosabb előnye a verseny. A 
versenyt korlátozó, felszámoló, hosszú távra szerveződő kartellek jelentős nemzetgazdasági 
veszteséget okoznak, mert így az adófizetők pénzéből lényegesen kevesebb jószágot lehet 
előállítani. Hazánkban a különböző - információs, szívességi, színlelt, ajánlatelfojtó, 
áregyeztetéses, körbenyeréses - kartellek átlag 20 százalékos drágulást okoznak a 
közbeszerzési piacon. Magyarországon a közbeszerzések értéke mintegy 1700 milliárd forint, 
így 340 milliárd forint veszteséget szenved el a nemzetgazdaság és a lakosság. A Gazdasági 
Versenyhivatal és az Európai Unió versenyhivatalai engedékenységi politikával igyekeznek 
visszaszorítani a kartellezéseket. Figyelemre méltó Philip Lowe-nak, az Európai Bizottság 
Versenyjogi Főigazgatósága főigazgatójának a konferencián megfogalmazott felhívása, amely 
szerint a kartellek elleni harc kiemelten fontos európai feladat. Dr. Takács Imre, 
Hajdúszoboszló, az Országgyűlés MSZPfrakciójának tanácsadója " Útonállók" korlátozzák a 
szabadságot Szerintem most már kellene tennie valamit az emberi szabadságjog 
képviselőjének. Nem veszi észre vagy nem akarja észrevenni, hogy egy "törpe minoritás" az 
ország útjain akadályozza a közlekedést és ezzel is gátolja az emberi szabadságjogokat. Az 
"útonállók" most már azt is meg merik tenni, hogy felírják és lefényképezik azokat a 
gépjárműveket és tulajdonosait, akik vannak olyan bátrak, hogy ki is fejezik nemtetszésüket. 
Az úttest egyik oldalát 5-15 gépjárművel eltorlaszolják, tetszésük szerint irányítják a 
forgalmat, a másik oldalon sütnek-főznek, és át-átmászkálnak az úton a meglévő közlekedést 
akadályozva - ezt nem is titkolják -, balesetveszélyt is okozva. A híradások szerint ebből az 
indokolatlan és balesetveszélyes cselekedetükből már baleset is bekövetkezett. Nem vitatom, 
hogy amikor meglátom a horgászbotos árpádsávosokat, nagyon mérgesek leszünk, sőt ostoba, 
populista jelszavaikat vagyunk kénytelenek nézni 15-20 percig. Az elbizonytalanított 
rendőrök pedig csak elnézően mosolyognak. Szerintem gyorsan és határozottan tenni kell 
valamit az ombudsman uraknak, amíg nem lesz késő. 
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