
A versenyjog fejlődése alapvető hasonlóságokat és eltérése-
ket is mutat az Egyesült Államokban és Európában a 19. szá-
zad második felétől a 20. sz. első felének végéig. A verseny 
szerepét és történetét régebbre is visszavezethetjük – akár 
az ókorba is –, de a modern versenyjog lényegében az el-
múlt közel 130 évben alakult ki, ugyanakkor a 19. század 
végi fejlemények sok hasonlóságot mutatnak a társadalmi 
felfogás vonatkozásában a későbbi történelmi időszakok-
kal. A versenyről alkotott felfogás fejlődését egy alapvető 
ciklikusság jellemzi, akárcsak a világgazdaságot. A fékte-
len szabad verseny és a kis- és középvállalkozások favorizá-
lásán át, a köznyelvben monopóliumoknak hívott vállalatok 
háttérbe szorításáig rendszeresen visszatérő és erősödő-gyen-
gülő felfogásokkal találkozunk. Az egyes országokban lezajló 
eltérő fejlődési folyamatoknak gazdasági, társadalmi és ter-
mészetesen politikai okai is voltak, ugyanakkor az eltérő ál-
lami berendezkedés is éreztette hatását az egyes államok ver-
senyhez való hozzáállása vonatkozásában.

A klasszikus versenyjog, az ún. antitröszt jog hazájának azon-
ban kétségkívül az amerikai kontinens tekinthető, figyelem-
mel az Egyesült Államok és Kanada fejlett gazdasági és tár-
sadalmi berendezkedésére, így a versenyjog gyökereit is itt 
találhatjuk.

Nemzetközi 
kitekintés: 
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A modern 
versenyjog alapja: 

az Egyesült Államok
Bár a kanadai jogszabály volt időben az első, az Egyesült Államok szabályozása volt az, amely 

végül meghódította a világot. Hosszú évtizedekig azonban az Egyesült Államok volt az 
egyetlen iparilag fejlett olyan állam, amely a kartelleket − legalább elvi szinten − eluta-

sította. A Sherman Act 1890. évi elfogadását két év hosszas vita előzte meg a szenátusban és annak elfo-
gadását követően is megosztott maradt. A törvény az egy évvel korábban elfogadott kanadai jogszabályhoz 

képest szűkszavúbb volt, ugyanakkor hasonló elveken nyugodott: keretszabály jelleggel tiltotta a piaci összeját-
szás minden formáját és a monopolizációt is.

A jogszabálynak nevet kölcsönző Sherman szenátor a 19. század második 
felében megjelenő trösztök elleni közfelháborodás enyhítése és a trösztök 
elleni fellépés okán terjesztette a szenátus elé törvényjavaslatát. A 19. szá-
zad második felére az Egyesült Államokban számos iparágban jelentős kon-
szolidáció zajlott le, amelynek következtében az iparági szereplők között 
jelentős együttműködés vagy kereszttulajdonlás alakult ki. A trösztökkel 
párhuzamosan ez idő tájt jelentek meg lényegében a modern kartellek is.

A korabeli karikaturisták ábrái jól mutatják a kérdéses közhangulatot, 
amelyet meghatározott az is, hogy a társadalomban sokan nemcsak a kis-
kereskedők tönkretevőiként tekintettek a nagy trösztökre, hanem mint a 

gazdasági élet és a kormányzati hatalom jelentős befolyásolóira is.

Az elfogadott és hatályba lépett Sherman Act alapján az első igazán nagy ügy az olajbáró John D. Rockefeller Stan-
dard Oil vállalata ellen indult. Rockefeller eleinte a Pennsylvania olajmezőin termelők között szervezett kartel-

leket, majd azok felvásárlására fókuszált. 1879-ben hozta létre az első amerikai titkos trösztöt, amely még a 
Standard Oil ellen indult eljárás idején sem volt ismert az amerikai kormányzat előtt. A vállalat hamar ki-

vívta az egyes államok haragját és Roosevelt elnök nyomására eljárások is indultak, de az igazi „áttörést” 
1906-ban az amerikai Igazságügyminisztérium által indított szövetségi eljárás jelentette, mely eljá-

rás végén a bíróság egyhangúan a kormányzat javára döntött a tröszttel szemben, amely döntés 
a Legfelsőbb Bíróság előtt is megállta a helyét.

A joggyakorlat alakulása és a szabályozási változások következtében 
1914-ben az USA-ban egy önálló, független szervezetet hoztak létre 

a monopol és kartellellenes szabályok kikényszerítése érde-
kében Federal Trade Commission néven, amely 1915. 

március 16. óta a mai napig felelős a szövet-
ségi versenyszabályok betarta-

tásáért.

2. 

Az első 
európai jogalkotó:

Németország
Az 1. világháborút megelőzően Németországban erős iparosodás volt megfigyelhető, elsősor-

ban a nagyipari termelés és nagyvállalatok irányában. A német vállalatok jellemzően az export-
piacok irányába nyitottak, amely jelentősen erősítette a saját kormányukkal szembeni alkupozícióju-

kat, hiszen bármilyen korlátozás a nemzetközi versenyképességet csökkentette volna. 1900-ra kb. 400 
kartell működött Németországban, mondhatni a „kartellek országává” vált. Erre az időszakra az 

a más országokban is felbukkanó közfelfogás terjedt el, hogy sem a túl sok, sem pedig a túl kevés verseny nem 
előnyös, a kartellek pedig a túltermelésre adott természetes válaszok, amelyek szükségszerűen úgyis megjelennek 

és megszüntethetetlenek.

A kartellekkel kapcsolatos jogi problémák Németországban már az 1880-as években megjelentek. A bíróságok elé ke-
rülő ügyek közül a legjelentősebb a szász cellulóz ügy volt, amely ügy tényállása szerint a cellulóz, vagyis fapép termelők 
Szászországban kartell-megállapodást kötöttek 1893-ban termékeik közös értékesítőn keresztüli eladására, amely megál-
lapodás megszegése pénzügyi szankcióval járt. Egy kartelltag megsértette a rendelkezést és emiatt a kiszabott szankciót 
vele szemben peresítették a megállapodásban résztvevők, amely ügy kapcsán az eljáró bíróság arra az álláspontra jutott, 
hogy a kartell-megállapodás sem a közjóval nem ellentétes, sem pedig a személyi szabadságot nem sérti, így jogszerű. Né-

metországban így tehát a kartellszerződések kikényszeríthető szerződésekké váltak. 

A jogalkotás Németországban így 1923-ig váratott magára, ugyanakkor Adolf Menzel már 1894-ben általános jogsza-
bályt javasolt a kartellek szabályozására. Bár parlamenti nyomásra a kormányzó párt létrehozott egy kartellirodát, de 
az 1914-ben kitört világháború miatt már nem lehetett működőképes. Ahogy a kartelliroda a világháború előtt, úgy 
az 1923-as törvény is a parlament, a Reichstag nyomására jött létre. 1923-ban a német parlament elfogadta 
a gazdasági hatalommal való visszaélés ellen fellépő jogszabályt. Ez volt az első olyan jogsza-

bály Európában, amely átfogó – igaz laza – jogszabályi keretet hozott létre azzal a céllal, hogy 
a versenykorlátozásokat csökkentse. Az 1923. évi norma a gazdasági minisztert hatalmazta fel, hogy 

a gazdaság egészét vagy a társadalmi jólétet veszélyeztető kartellekkel vagy ahhoz hasonló szerveződé-
sekkel szemben fellépjen. A törvény egyben egy kartellbíróságot is létrehozott, amely nem a rendes 

bíróságok része volt, sokkal inkább mint egy kvázi közigazgatási szerv működött. Az 1923-as tör-
vény alapján kevés döntés született, egyrészt a miniszter sem élt e jogosítványaival gyakran, 

másrészt így a Kartellbíróság sem tudott sok döntést hozni.

Az 1920-as években így a német vállalatok jelentősen megerősödtek és a világ-
gazdaságban is jelentős szerepet kaptak. Ugyanakkor a kartellizá-

lódás is jelentősen erősödött, hiszen 1929-re már több 
mint 3000 kartell működött, szemben az 1900-

as évek elejének 400 kartelljével.

4. Az európai 
jogalkotás úttörője:

Ausztria
A modern versenyjog európai gyökerei az Osztrák-Magyar Monarchia történel-

mében találhatóak. Ausztriában a 19. század második felére már kiábrándultak a 
liberalizmus ideájából, amelyre válaszul a liberalisták a versenyjog létrehozatalának 

ötletével álltak elő. Az 1890-es évekre a kartellek igen elterjedtté és erőssé 
váltak, az osztrák kartellek pedig jellemzően titkosak voltak, ugyanakkor 

a társadalom ebben az időben még az ismert kartellek esetén is inkább stabi-
lizáló szerepet látott bennük, semmint káros szerveződéseket.

A 19. század végi osztrák jogalkotási folyamat csírái Adolf Menzel nevéhez köthetőek, aki a 
19. század végén megfogalmazta, hogy a kartellek károsak, mert kiiktatják a versenyt, de le-
hetnek előnyösek is, amennyiben az általuk hozott előnyök meghaladják a hátrányokat. A 
kartellek ilyen kétarcú megítélése sokáig hatott az európai hozzáállásra. Menzel úgy vélte, 
a káros és hasznos kartellek szétválasztásához, megkülönböztetéséhez jogalkotásra van 
szükség. Két elvet alakított ki ahhoz, hogy közigazgatási úton lehessen fellépni: a) az 

államnak információkat kell tudnia szerezni a kartellekről, így javaslata szerint min-
den kartellnek engedélyt kell kérnie és be kell jegyeztetnie magát az államnál; b) a 

kartellek önálló entitást kell alkossanak, rájuk vonatkozó külön jogszabályok-
kal. Az osztrák jogalkotó végül 1897-ben javaslatot tett hasonló tartalmú 

normára, melynek központi gondolata a verseny szabadsága volt és a 
mai napig modernnek mondható javaslatokat fogalmazott meg. 

A jogszabálytervezetből végül nem lett hatályos jogforrás, 
de jelentős hatással bírt a későbbi jogforrásra mind 

a javaslat maga, mind az általa elindított 
gyakorlati és elméleti vita.

3. 

Az első modern 
versenytörvény: 

Kanada
A jogirodalom általában az 1890-es amerikai Sherman Act-re ve-

zeti vissza a modern versenyjog eredetét, ugyanakkor 1889-ben 
Kanadában már elfogadtak egy, a későbbi amerikai szabá-

lyozáshoz nagyon hasonló jogszabályt. A kanadai törvény 1889. 
május 2-án lépett hatályba és kifejezetten tilalmat tartalmazott az ár-
rögzítésekre és a monopóliumok létrehozására. A tilalom megsértése 
esetén a jogszabály lehetővé tette a jogsértővel szemben pénzbüntetés 

kiszabását, valamint súlyosabb esetben a két évet meg nem haladó 
börtönbüntetés kiszabását is.

„Bárki, aki jogellenesen konspirál, összeáll, megállapodik vagy meg-
szervez mással vagy bármely vasúti-, gőzhajó-, gőzössel vagy 

közlekedési társasággal, hogy (…) megakadályozza, korlá-
tozza, vagy csökkentse ilyen termék vagy árucikk elő-

állítását vagy termelését, vagy növelje az árát, 
(…) bűnös vétség elkövetésében.”

1. 

Forrás: Daily Graphic, 
1880. július 19.

Forrás: Puck magazin, 
1906. május 23.: 
Roosevelt csatázik a 
Standard Oil trösszttel


