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Tárgysorozat:

1. Jelentés a Miniszter Úr Őnagyméltóságának a Kartelbizottság és az 
Árelemző Bizottság együttműködésére vonatkozó döntésről.

2. Folyó ügyek

3. Muttschenbacher Emil bizottsági tag jelentése a vetőmagkartel ellen 
lefolytatott vizsgálatról

4. Előadói jelentés a gummikartelnek az 1931:XX. tc.-be ütköző szerződé-
ses kikötése tárgyában.

5. Előadói jelentés az elektromos cikkkartelnak az 1931:XX. t.c.-be ütköző 
szerződéses kikötése tárgyában

6. Előadói jelentés az ásványolajkartelnak az 1931:XX. törvénycikkbe üt-
köző szerződéses kikötése tárgyában

7. Előadói jelentés a Wender gyógy- és tápszerművek r.t. és a Kőbányai 
Polgári Serfőző és Szent István Tápszerművek r.t. között a folyékony ma-
látakivonatokra /:textmalt, pekmalt:/ vonatkozó szerződés tárgyában.

8. Előadói jelentés a nyersbőr bevásárlási kartel tárgyában

9. Előadói jelentés a bőrkondícókartel tárgyában

10. Előadói jelentés a kocsikenőcs és gépzsír kartel tárgyában

11. Előadói jelentés a vízüvegkartel tárgyában

12. Előadói jelentés a bérfestőegyezmény tárgyában

13. Jelentés az Árelemző Bizottsághoz megvizsgálására áttett ügyekről. 

A kartelbizottság 
1932. június 13-i ülése

A kartelbizottság 
1932. augusztus 12-i ülése

Nyersbőr bevásárlási kartel
A három legnagyobb bőrgyár borjú-

börre nézve bevásárlási kartelt 
kötött. Kizárólagos bevásárlók. 
A bőr ára kg-kint a kartel mű-
ködése következményeképpen 1 

P 40 f-ről 80 fillérre esett. A kar-
tel legnagyobb mértékben káros: 
bevásárlási monopóliumot gya-
korol. Budapesten jelenleg kb. 
20.000 drb. marhabőr van besó-
zott állapotban értékesítetlenül. 
Ez a kartel odáig megy, hogy 
nem ezt a raktáron lévő több-
letkészletet dolgozza fel, hanem 

a külföldről hoz be, az itteninél 
silányabb minőségű bőrt. Ezzel az 

eljárással elérték azt, hogy a bőr árát kg.-ként 35-
40 fill-ig nyomják le és ezt az árat tartani képesek. 

A bőrgyáraknak külforgalmi kompenzációs joguk van, 
a bőrt tehát kompenzációs eljárással kapcsolatban sike-

rült az országba behozniok. Azt állítják, hogy a kivitel is le-
hetséges volna kompenzációért, a bőr kiszállíttatnék külföldre. 

A helyzet állítólag az, hogy már néhány vaggon bőrnek külföldre 
vitele máris árkiegyenlítést okozna. Ettől fél nagyon a bőr-

kartel. Tavaly a borjúbőr ára 9-10 pengő volt, ma 3 P. 60 
fill. egy borjúbőr, de ebből az összegből az ügynök 1 P. 20 
fill-t kap, úgyhogy a gazda egy borjúbőrért 2 P. 40 fill-t 
kap. A bőrvásárló kereskedők áremelő versenyét a kartel 

úgy szünteti meg, hogy a kereskedőknek havi 400-1000 P-ig terjedő lelé-
pési díjat fizet azért, hogy álljanak el a vásárlástól. A kartel a nagyvágók-
kal is szerződve van, azok sem emelhetik a bőrárakat.

A kartel közérdek ellenes működésére  még 
az alábbi számadatok is fényt derítenek:

Ma egy 600 kg-os ökör ára kb. 300 pengő. Ez összegből a m. év decembe-
rében a bőr értéke 53 pengő, a faggyúé 52 pengő volt, összesen tehát 135 
pengő. A bőr árát ma a kartel 26 pengőre szorította le, a faggyú ára pedig 
csak 27 pengő. E kettő együtt 53 pengő, ez élősúlyban 8 filléres, tehát igen 
jelentékeny ársüllyedést jelent a gazda számára.

A bőrárak a következőkép alakulnak: 

Ha a cipőfelsőbőr árát 1913-ban 100-nak vesszük, akkor ez a bőr ke-
rült 1926-ba 93%-ba, 1929-be 102-be, ma pedig 158-ba /százalékos árak/. 
Ezek a nagykereskedelmi készbőr árak borjúbőr árban kifejezve. E szá-
mok jelentése az, hogy a borjúbőr ára 58%-kal nagyobb mértékben esett, 
mint a cipőfelsőbőr ára. Azaz a kartel sokkal olcsóbban vásárolja a 
nyersbőrt és drágábban állítja elő, mint 1913-ban.

A kartel szerint állítólag a magyar bőrből csak speciális cikkeket lehet ké-
szíteni, amelyeknek itt nincs piacuk. Ez ellentmondás, mert ha az itteni bőr 
olyan nagyon olcsó, akkor olcsón lehet gyártani a finom minőségő készá-
rut is, az olcsó finomcikknek pedig lesz piaca Magyarországon is.

A bizottság nem tudta megállapítani azt, vajon nem kapnak-e a bőrgyárak 
külföldi bőr behozatalára hivatalos úton kedvezményes értékű devizákat.

Az ülésről készült feljegyzés
„A tárgysorozatnak a mezőgazdaságot érdeklő részeiből az alábbiak bírnak jelentőséggel.

Ásványolajkartel
Panasz történt az ár és a minőség ellen. Az árelemző bizottság fogja 
megállapítani az árakat és előírja majd a minőséget. Meg kell állapítani 
az egységes minőségvizsgálati módszereket. Állítólag a kartelnek nincs 

monopóliuma, elegendő számú outsider-je van. A kartelszerződés szerint 
a kartel nem szállít petróleumot a nem fizető kereskedőknek. A Ker. Min. 
előadója ezen szerződési pontot semmissé akarja nyilvánítani, azonban a 
bizottság a javaslat felett napirendre tért. E kérdés jogi kérdés, tárgyalá-
sára tehát nem a kartelbizottság hivatott.”

Magyar Nemzeti Levéltár: 
K-184 (Földművelésügyi Minisztérium) 
Év: 1932
Tétel: 41.
Alapszám: 51.140
Iktatókönyvi szám: 88.831
(A levéltári szám a teljes 3. pontra vonatkozik)
 

3.1 Az ülés meghívója (tárgysorozata)

Az ülésre szóló meghívó (tárgysorozat) nem található.
 
3.2. Az ülésről készült feljegyzés

„Az ülés tárgya a szénkereskedői kartel.

Két megállapodás van: a szénkereskedők és a bányák kö-
zött és a szénnagykereskedők és a középkereskedők között. 
Azonkívül egy harmadik megállapodás is van a MÁK és a 
Salgó között. E szerződési rendszerek célja a karteltörvény 
kijátszása. A MÁK. és a Salgó szerződése monopolisztikus 
helyzetet teremt Budapest szénellátásánál. A 10 nagykeres-
kedő arra kötelezte magát, hogy 37.500 vaggon szenet vesz 
át a két bányától. Ez a mennyiség Budapestnek csaknem tel-
jes évi szénfogyasztása. A 10 kereskedő más szenet nem ad-
hat el pönále terhe mellett. Közszállításban csak a bányák 
előzetes jóváhagyásával vehetnek részt. A bányák nincsenek 
korlátozva, késedelmes szállítás esetére sem. A nagykereske-
dők szerződésileg 7500 vaggon szenet adnak át a középke-
reskedőknek 20-40 filléres haszonnal.

E szerződések nehéz helyzetbe hozzák a szerződésen kívül 
álló bányákat, és azon kereskedőket /:10%/ kik nincsenek 
bent a szerződésekben. Az érdekképviseleti szervek vezetői 
mind el vannak helyezve, tehát támogatják ezeket a karte-
leket, de nem maguk a kereskedők. A kartel központi irodát 
vezet a népmozgalom lebonyolítására, ezért a kereskedők 
kb. 500 főnyi irodai alkalmazottnak felmondtak, az ügynö-
kök pedig szintén elvesztették foglalkozásukat.

A fogyasztói oldalról a kartel bűne az, hogy a fogyasztó 
kénytelen lesz brikettet vásárolni; a kartel főcélja, hogy az 
évek óta összegyűlt porszenet értékesítse. Nincs kikötve, 
hogy milyen brikettet adnak, tehát rossz és porladó brikettet 
fognak adni, ez árdrágítás. Az árelemző bizottság nem fo-
gadta el a bányák árkalkulációit, erre a bányák önkéntesen 
megállapított új árakat ajánlottak fel. Így pl. tatai darabos: 
régi ár 5.20, uj ár 4.65; dorogi darabos: régi ár 5.25, uj ár 
4.95, stb. Az árcsökkentés mértéke 50-60 fillér, azonban ez 
nem reális árcsökkentés, mert csupán a kartel által már ma-
gasabban megállapított árakat szállították le a régi árszint-
re. A kartel a bányától 20 fillérrel olcsóbban kapja a sze-
net, de 70 fillérrel drágábban adja tovább a kereskedőnek és 
rossz szenet akar szállítani.

Minthogy külföldi szén nem jöhet be, a kartel közgazdasá-
gilag veszedelmes és közgazdasági monopóliumot is biztosít 
a két bánya részére, nemcsak jogi monopóliumot. A legna-
gyobb kartelből kimaradt bánya a pécsi, ez azonban csak 
vidékre szállíthat szenet a kartel szerint. A két bánya az or-
szág összes fogyasztásának 70%-át látja el. A kartel pénzin-
tézetekre támaszkodik, ezért pressiót képes gyakorolni.  
A kartel célja nem racionalizálás, hanem illegitim áremelés. 
A bizottság megállapította, hogy ma semmiféle indoka sincs 
annak, hogy a szénárak lényegesen magasabbak legye-
nek, mint a háború előtt. Ma a bányamunkások accordban 

dolgoznak és heti 3 napi munkával, 8 órai munkaidő alatt, 
ugyanakkora órabér mellet, mint békében, ugyanannyi sze-
net szállítanak a felszínre, mint a békében 6 napos heti mun-
kaidő mellett, napi 12 órai munkával. Ennek oka az accord 
munka és a jobb műszaki berendezés. Az anyagok ára sem 
emelkedett, a külföldi anyag vámmentesen jön be, a külföl-
dön az iparcikkek ára meg 40-50%-al alacsonyabb mint bé-
kében. A bányák hivatkoznak a nagy sociális terhekre, holott 
e terhek 1q szénnél csak 13 fillért tesznek ki. Mindezek dacá-
ra a szénárakat a háború előttihez képest 250%-al emelték.

Magyarországon nyersanyag-kartelre szükség nincs. A szén-
kartel a legveszedelmesebb kartelfajta, az u.n. submissiós 
kartel, amely monopóliumot teremt. A két bánya csak a 10 
nagykereskedőnek ad el, azok mástól nem vásárolhatnak, 
sulyos büntetés terhe alatt, a bányák ellenben bárkinek sza-
badon adhatnak el. Külföldi verseny nincs és nem lehetséges, 
tehát a kormány nem élhet a kartel ellen a behozatal fegy-
verével. A kartel újabb közvetítőket állít termelő és fogyasz-
tó közé. A kartel hatalmát mutatja ez a szám: a bankzárlat 
előtt évente 60-80 millió pengő értékű szén jött az országba.

A Kartelbizottság határozata:

A bizottság megvizsgálta a kartelt s arra a meggyőződésre 
jutott, hogy több pontja alkalmas a közjó és a közgazdaság 
egyetemes érdekeinek veszélyeztetésére, ezért az 1931. évi 
XX. t. c. 6.§-a első bekezdésének 2-ik pontja alapján arra 
kéri a Kereskedelemügyi ministert, méltóztassák e §-ban 
megállapított módon megkísérelni azt, hogy:

1./ a kartel árdrágítása lehetetlenné tétessék

2./ a kartelbe kapcsolódott kereskedelem bizonytalan és 
függő helyzete megszüntessék

3./ a kartel által létesített koncentráció következtében na-
gyobb számú tisztviselő munkanélkülivé válását megakadá-
lyozni,

4./ megakadályozni, hogy a kartel a közszállításoknál, a 
közszállítási szabályokkal ellentétben jogtalan előnyöket te-
remthessen magának,

5./ szüntessék meg a kartelen kívül álló szakmabeli bánya-
vállalatok indokolatlan hátrányba helyezését.

Végül kéri a Bizottság a ministériumot, hogy a kartellel le-
folyt tárgyalásáról a további javaslatok megtétele végett a 
Bizottságot értesíteni szíveskedjék.” 

Szénbányászok
Forrás: Fortepan


