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„Jóllehet valószínőleg nem engedhetünk meg  
magunknak tökéletesen mőködı piacokat,  
a valóságos piacok mőködését számtalan  

módon szabályozzuk, és jó volna tudni, mit  
érhetünk el az efféle szabályozási intézkedésekkel.”   

(George J. Stigler, 1967) 
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Köszönetnyilvánítás 

Noha tudományos értelemben nem ık adták a legtöbb segítséget, elsı helyen a 

családomnak köszönöm meg mindazt, amit a tudományos tevékenységem és 

fokozatszerzésem érdekében tettek: Szüleimnek és Nagyszüleimnek, akik azon kívül, hogy 

nagy odaadással neveltek két testvéremmel együtt, nem elégedtek meg azzal, hogy érzékeltem 

a világot magam körül, hanem mindig a dolgok továbbgondolására, a tények mögé nézésre 

sarkalltak. Külön köszönöm nekik, hogy gondoskodtak arról, hogy gyermekként sajátítsam el 

az angol és német nyelvek ismeretét – e praktikus készség nélkül ezt a dolgozatot nem tudtam 

volna elkészíteni. Köszönöm Férjemnek, Zolinak, hogy annyi áldozatot vállalt, szeretettel, és 

Gyermekeimnek, Tamásnak (5) és Dénesnek (2), hogy mindehhez alkalmazkodtak. 

Köszönöm témavezetımnek, Török Ádámnak azt a sok-sok órát és azt a 

felbecsülhetetlen tudást, amit velem és hallgatótársaimmal személyes és e-mailes PhD-

konzultációink során nagylelkően megosztott. Köszönöm fınökasszonyom és társ-

témavezetım, Farkas Beáta bizalmát, türelmét, jó tanácsait, buzdítását, valamint a 

tulajdonában lévı, kincset érı német források rendelkezésemre bocsátását. Köszönöm 

Darányi Mónikának és Domján Katalinnak, hogy TDK-dolgozatuk megírása során velük 

együtt mélyedhettem el az I. világháború utáni Németország gazdaságának megismerésébe, 

valamint Mészáros Tamásnak, hogy e munkám írása idején A kartellek természete, avagy a 

versenyszabályozás dilemmái címmel írt nálam szakdolgozatot. Köszönöm Bajmócy 

Zoltánnak, Botos Katalinnak, Kovács Árpádnak, Körösi Istvánnak, Mozsár Ferencnek, 

Trócsányi Lászlónak és Voszka Évának értékes és építı jellegő megjegyzéseiket. Köszönetet 

mondok továbbá minden kollégámnak és barátomnak, akik beszélgetésekkel, bátorítással, 

hittel mellettem voltak e hosszú utamon. 

Az intézmények közül elsı helyen a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárát 

illeti köszönet a forrásmunkák szinte végtelen táráért, továbbá a Gazdasági Versenyhivatal 

Versenykultúra Központját, hogy éveken keresztül ellátta könyvtárunkat témám 

szempontjából kiemelkedıen értékes szakirodalommal. És köszönöm a Szegedi 

Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának, hogy mind ez idı alatt színvonalas 

munkahelyet biztosított a számomra. 
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Bevezetés, a dolgozat felépítése                         

A versenykorlátozó megállapodások – széles körben elterjedt nevükön kartellek – 

szabályozásának története nem sokkal több, mint száz évre nyúlik vissza. A szabályozás az 

USÁ-ban 1890-ben elfogadott Sherman Act óta azonban folyamatos fejlıdés, változás alatt áll 

a világ összes fejlett piacgazdaságában. A mai versenyszabályozási rendszerek közül a két 

legnagyobbnak az Amerikai Egyesült Államokét és az Európai Unióét tekinthetjük. A 

folyamatos változás ellenére szokás az EU versenypolitikáját a közösségi politikák „szürke 

eminenciása”-ként is nevezni (Török 1999a), tekintve hogy a közösségi versenyszabályozás 

alapjait az 1957-es, az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó Római Szerzıdés már 

tartalmazza, és a Szerzıdés ezen cikkei a mai napig változatlan formájukban hatályban 

vannak. 

Dolgozatunk megírásával több célt kívánunk szolgálni. Mindenekelıtt – ahogy ezt a 

cím is sugallja – az Európai Közösség kartellszabályozásának német gyökereit szeretnénk 

feltárni. Azért tartottuk fontosnak e célt kitőzni magunk elé, mert kutatásaink során azt 

tapasztaltuk, hogy a hazai és nemzetközi szakirodalom tényként kezeli, és rendszerint egy-két 

mondattal utal csak rá, hogy a közösségi kartellszabályozásra a német gondolatok és 

szabályozás nagy hatással voltak, de ennek a megállapításnak a szakmai alátámasztása 

rendszerint elmarad. Mi most arra teszünk kísérletet, hogy ezt a megállapítást részletesen 

„kibontsuk”. Ezzel egyúttal vizsgálódásunk körét is lehatároljuk: dolgozatunkban a 

versenykorlátozó megállapodásokra és azok szabályozására koncentrálunk. a 

versenyszabályozás egyéb területeit, illetve tágabb cél- és eszközrendszerét csak annyiban 

érintjük, amennyiben azt témánk szempontjából relevánsnak tartjuk. 

Vannak dolgozatunkkal további céljaink is. Tapasztalatunk szerint a magyar 

közgazdasági szakirodalomban az angolszász dominancia folyamatosan tetten érhetı. Ezt – 

bár kétségtelen, hogy az amerikaiak sok szempontból maradandó értékeket teremtettek és 

teremtenek a közgazdaságtudományban – némileg sajnálatosnak tartjuk, több okból: 

Magyarország európai ország, (gazdaság)történetében sok és erıs szál főzi a német 

gazdasághoz. Ráadásul Németországban – az amerikaival párhuzamosan – hatalmas fejlıdés 

ment végbe a közgazdasági gondolkodásban, arról nem is beszélve, hogy az Európai 

Gazdasági Közösség megalakulásakor a „német kérdés” az integráció elsıdleges 

mozgatórugója volt. Hibának tartjuk tehát, ha pusztán az amerikai mővekre alapozzuk hazai 
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közgazdasági mőveltségünket, tudásunkat, így célunk a hazai szakmai tudás bıvítése a német 

irányú ismeretekkel. Reményeink szerint munkánk ebbıl a szempontból hiánypótló lesz a 

magyar szakirodalomban. 

További tapasztalatunk az, hogy a magyar közgazdasági gondolkodás és oktatás 

látókörében a versenyszabályozás csak valahol a peremen foglal helyet, noha a piacnak a 

verseny immanens eleme, és a legtöbb piacgazdaságban létezik versenyszabályozás, a maga 

kifinomult cél- és eszközrendszerével. Ezen felül az Európai Unió tagállamaiban a hazai 

versenyszabályokon felül az uniós szabályokat is alkalmazni kell, ráadásul 2004. május 1. óta 

a tagállamokban a közösségi versenyjog már közvetlenül is alkalmazható. E fontos és evidens 

tények ellenére a magyar közgazdász társadalom és egyetemi hallgatóság versenyszabályozási 

ismereteit felületesnek látjuk, ilyen irányú tudásunk továbbfejlesztésében komoly potenciált 

látunk. Bízunk abban, hogy munkánkkal ezt a hazai szakmai tudást is gyarapíthatjuk. 

A fenti hiányosságok talán abból fakadnak, hogy a versenyszabályozás a jog és a 

közgazdaságtan határterülete, amit a többség inkább a jogtudományok közé sorol, már csak 

azért is, mert a versenyjog a jogtudomány egyik önálló ága. Márpedig – véleményünk szerint 

– ez a téma a két tudományág legfontosabb metszete. Értjük ez alatt azt, hogy a verseny 

szabályozását illetıen a két tudományterület kölcsönös függısége erısebb, mint bármilyen 

más gazdasági jogi szabályozási téren. Noha a jog – különösen a közgazdászok szemében – 

csak egy eszköz az adott gazdasági-gazdaságpolitikai rendszerben megfogalmazódó célok 

elérésére, a versenyszabályozási rendszerek mögött húzódó jogi-jogpolitikai megfontolások 

különbözıségei nagy hatással vannak az adott jog által szabályozott piac szerkezetére és 

mőködési mechanizmusaira is. Ráadásul 2002 óta az Európai Bizottság Versenyügyi 

Fıigazgatósága is arra szólít, hogy a versenyszabályozásban a közgazdasági megközelítést 

(’more economic approach’) kell alkalmazni (BKA 2007). 

Ebbıl az következik, hogy dolgozatunkban a jogtudományhoz tartozó tudományos 

forrásokat is segítségül hívunk, módszertanként pedig sokkal inkább alkalmazzuk a gondolati 

levezetéseket, mint a matematizálást. Ez a megközelítés ráadásul messzemenıen illeszkedik a 

freiburgi iskola gondolkodásmódjához is, és mivel ezt a közgazdasági irányzatot részletesen 

tanulmányozzuk, továbbá megállapításaink egy részét rájuk vonatkozóan, illetve az ı 

munkásságukra alapozva tesszük, úgy gondoljuk, hogy a választott módszertan alkalmassá 

tesz bennünket céljaink elérésére. 

Dolgozatunkat a következıképpen építjük fel: elıször a versenykorlátozó 

megállapodások fogalmát, fajtáit elemezzük, és megnézzük, hogyan jönnek létre és mőködnek 
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– vagy éppen bomlanak fel – a kartellek. Ezen fejezetben elsısorban a piaci szerkezetek 

elméletének (Industrial Organization – I/O) amerikai eredető logikáját alkalmazzuk.  

Külön fejezetet szentelünk a versenyrıl, a versenykorlátozó magatartásokról, és a 

versenyszabályozásról 1957 elıtt született legfontosabb német tanoknak. A német 

gondolatokban való elmélyülés elıtt teszünk egy rövid gazdaságtörténeti kitérıt Németország 

gazdaságának azon korszakába, amelybe az 1957-es német és európai közösségi 

versenyszabályozás gyökerei visszanyúlnak: történetesen az I. világháború utáni idıszakot 

vizsgáljuk meg abból a szempontból, hogy ezen idıszak milyen értelemben jelentette a 

vonatkozó korabeli gondolatok keretrendszerét. Ezt követıen mutatjuk be az 1920-as években 

e kérdésben legaktívabb freiburgi jogászprofesszor, Robert Liefmann versenyszabályozási 

elképzeléseit. Tesszük ezt azért, mert úgy véljük, hogy ı – az adott, és elızıleg már 

bemutatott korabeli gazdasági környezetben – nagyon alaposan végiggondolta a kartellek és 

azok szabályozása kérdéskörét, és munkásságával – mint ahogy ezt terveink szerint be is 

bizonyítjuk – lényegesen hozzájárult mind az 1957-es német, mind pedig az európai 

közösségi kartellszabályozás mentességi rendszerének megszületéséhez.  

Az 1930-as években azonban új korszak kezdıdött a Freiburgi Egyetem 

társadalomtudományi szellemi mőhelyeiben: Walter Eucken vezetésével megalakult a ma már 

önálló közgazdasági irányzatként számon tartott freiburgi iskola, amely a mai napig mőködik. 

Jelentıségét nem csak az európai közösségi versenyszabályozás, de a német szociális 

piacgazdaság és az EU általános gazdaságpolitikai értékrendje szempontjából is 

kiemelkedınek gondoljuk, ezért ezen tudósoknak a piaccal, az állammal, a versennyel és 

annak szabályozásával kapcsolatos tanait részletesen ismertetjük és elemezzük. Az errıl szóló 

fejezet végén az állam szerepérıl az ı munkásságukat követıen, elsısorban az USÁ-ban 

megfogalmazott elméleti megállapításokat azzal a céllal idézzük fel, hogy bebizonyítsuk: amit 

az amerikai közgazdászok az 1960-as, ’70-es és ’80-as években az állam piaccal kapcsolatos 

szerepérıl és feladatairól megfogalmaztak, azt a németek több évtizeddel korábban leírták. 

A következı fejezetben a versenykorlátozó magatartások szabályozását elméleti 

szempontból közelítjük meg: jogtudományi forrásokból merítve elemezzük a szabályozás 

mögötti jogpolitikai célokat is, végiggondoljuk a versenypolitikai alapokat, valamint szót 

ejtünk egyéb gazdaságpolitikai megfontolásokról is. A szabályozásról szóló fejezet végén, 

egyfajta tájékozódást nyújtandó, áttekintjük a korai versenyszabályozási rendszerek fejlıdési 

útját. E fejezet végén áttekintjük, hogy Németországban hogyan alakult a kartellek 

szabályozása a II. világháború végétıl az 1957-es kartelltörvény megszületéséig és 
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alkalmazásáig, az ezt követı fejezetben pedig – mindezek tükrében – bemutatjuk, hogy az 

1957-es, az Európai Gazdasági Közösséget megalapító Római Szerzıdés milyen 

kartellszabályozási rendszert vezetett be. 

Dolgozatunk végén megvizsgáljuk, hogy a mai EU-s versenyszabályozás mit vetett el, 

és mit ırzött meg a német hagyományokból. 
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1 A versenykorlátozó magatartások természetéről – I/O 

szemléletben 

Közgazdasági elméleti tanulmányainkból tudjuk, hogy a gazdálkodás alapja a csere, 

melynek „helye” a piac (Kopányi 1993). A piacon verseny van, amely azonban sok tényezıtıl 

függ. A kompetitív piac modelljében a piacon végtelen számú tökéletesen informált szereplı 

van, egy-egy szereplı piaci részesedése elenyészı, a be- és kilépés szabad, az ár a kereslet és 

kínálat egyensúlyában alakul ki és az egyes szereplık nem tudják befolyásolni, a termék 

pedig homogén. Noha a modell „csak” elméleti, és a gyakorlatban a piacok ezen feltételeknek 

maradéktalanul rendszerint nem felelnek meg, a modell mégis jó kiindulópont, hiszen 

összehasonlítási alapul szolgál a valós piaci szerkezetek elemzéséhez. A gazdasági verseny 

hatásai az allokációs hatás (melynek kifejezıje az ár), a termelékenységre vonatkozó hatás 

(melynek következménye a lehetı legalacsonyabb ár), valamint az innovációs hatás (a 

fogyasztók folyamatos megnyerése céljából). A gazdasági verseny közgazdaságtani 

természetérıl elmondhatjuk, hogy az állandósult bizonytalanság „a piacgazdaság immanens 

vonása” (Boytha et el. 2001, 14. old.).  

Jacquemin és de Jong egy korai I/O1 szemlélető, az európai iparszerkezetet elemzı 

mővükben a piaci struktúra meghatározó jellemzıit a következıkben definiálták (Jacquemin – 

de Jong 19812): 

• az eladók és vevık száma, 

• a termék vagy szolgáltatás természete, 

• a piaci résztvevık rendelkezésére álló ismeret és információk mennyisége, 

• az eladók és vevık kisebb vagy nagyobb mozgékonysága. 

Mint láthatjuk, a szerzık a neoklasszikus elmélethez képest olyan új, „puha” 

kategóriákat vezettek be, mint például a termék vagy szolgáltatás „természete”, vagy a 

szereplık „mozgékonysága”. Anélkül, hogy ezeket a fogalmakat különösebben részletezték 

volna, rámutattak arra is, hogy a vállalatok magatartását nem csak a piac tényei határozzák 

meg, hanem a vállalat belsı szervezete által elfogadott és követett különbözı politikák (pl. 

árpolitika, K+F-politika), továbbá a más vállalatokkal folytatott együttmőködési, összejátszási 

törekvések is. Vagyis a valós piacok korántsem olyan egzakt törvényszerőségek szerint 

                                                 
1 I/O: Industrial Organization, piaci szerkezetek elmélete. 
2 Az eredeti könyv 1977-es kiadású. 
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mőködnek, mint ahogy azt az elmélet látja. A szabadversenyes modellhez képest a valóságban 

a piac(ok) jellemzıi (mimeo): 

• A végtelen számú kis szereplıhöz képest a piacok legtöbbjén néhány, koncentrálódott 

vállalatot találunk. 

• A termékek a legtöbb piacon nem homogének, hanem differenciáltak. 

• A fogyasztói preferenciák nem állandóak, hanem idıben változnak. 

• Nem igaz, hogy szabad a be- és kilépés, leginkább belépési korlátok léteznek. 

• Nem csak a fogyasztói preferenciák, de – az idıtényezı becsatolásával – minden 

körülmény változik. A piac tehát alapvetıen nem statikus, hanem dinamikus 

természető. 

• A valóságban nincs tökéletes informáltság, a bizonytalanság a verseny lényegéhez 

tartozik, ami hat a rövid távú egyensúlyra is. 

• Bármilyen meglepı lehet egyesek számára, a vállalatoknak nem kizárólagos célja a 

profitmaximalizálás. 

A piac hatékonyságának fokmérıi a fenti két szerzı szerint a profit, a növekedés, a 

kapacitáskihasználtság és a termékminıség. Könnyen beláthatjuk, hogy minél összetettebb 

egy termék vagy szolgáltatás, annál nehezebb az optimális kapacitást megválasztani, illetve a 

termék minıségét fejleszteni (Shy 1995, Cabral 2000).  

A piacot és a piacon lévı versenyt akkor tudjuk vizsgálni, ha meg tudjuk határozni a 

piac „határait”. Az elmélet az egymást közvetlenül helyettesítı termékek mentén javasolja a 

határvonalat meghúzni, ez azonban nem mindig egyszerő. Porter például bevezeti a „kiterjedt 

vetélkedés” fogalmát (Porter 2006, 31. old.), mivel szerinte az iparági verseny messze nem 

csak a versenytársak között folyik. A versenyt a versenytársakon kívül meghatározzák az új 

belépık, a (tágan értelmezett) helyettesítés fenyegetése, valamint a vásárlók és a szállítók 

alkupozíciója. Ezen szereplık és tényezık együttesen formálják a versenystratégia színterét. 

Mivel egy adott piacon jelenlévı vállalatok összejátszásra, együttmőködésre való 

hajlandóságát a belépés fenyegetése nagymértékben befolyásolja, tekintsük át röviden, 

melyek a legalapvetıbb belépési korlátok. A piacra való belépés két módon történhet: új 

vállalat megjelenésével, vagy felvásárlás révén történı behatolással. A neoklasszikus elmélet 

szerint mindaddig, amíg a piacon az ár a fedezeti pont felett van, a piacra vonzó a belépés, és 

új szereplık jelennek meg (Samuelson – Nordhaus 1995). Az új belépı(k) megjelenése tehát 

mindenképpen a verseny fokozódásához vezet. A piacon lévıknek érdeke az új belépı(k) 

távol tartása – azaz a verseny csökkentése, vagy legalábbis a verseny erısödésének 
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megakadályozása –, ezért a piacon már jelen lévık gyakran effektíve tesznek is azért, hogy 

belépési korlátok legyenek, és ezek valóban elrettentsék a külsı szereplıket a piacon való 

megjelenéstıl. Ezt többek között összejátszás révén tehetik meg. 

A belépési korlátoknak több csoportosítását ismerjük, ezek közül most Porter 

csoportosítása mentén tekintjük át ıket (Porter 2006): 

1. Nagy tıke- és technológiaigényő ágazatokban „labdába sem rúg”, aki egy bizonyos 

sorozatnagyságot nem tud produkálni. Ez a korlát tehát a méretgazdaságosságból 

fakad. 

2. A piacon már jelen lévık igyekeznek saját termékeiket minél több módon 

megkülönböztetni, és ezen eszközökkel hőséges vevıi/fogyasztói kört kiépíteni. Egy 

új szereplınek ezt értelemszerően elölrıl kell(ene) kezdenie. 

3. A tıkeszükséglet önmagában belépési korlátként jelentkezhet. 

4. Amennyiben a piacon való megjelenés felvásárlás révén történik, az adott szereplınek 

áttérési költségei merülnek fel. Ha ezek egy bizonyos szintet meghaladnak, 

megakadályozhatják a belépés megvalósulását. 

5. Nem egyértelmő, hogy egy új szereplı hozzáfér a meglévı forgalmazási csatornákhoz. 

Ha ezt magának kell kiépítenie, az egyértelmően korlátozza a belépését. 

6. A mérettıl függetlenül vannak olyan tényezık, amelyek tekintetében az új belépı 

költséghátrányban van. Ezek közül legalapvetıbbek a saját gyártási technológia, a 

kedvezı hozzáférés bizonyos alapanyagokhoz, a kedvezı helyszín, esetleg a már bent 

lévık által élvezett kormányzati támogatás, de ide tartozik a tanulási vagy tapasztalati 

görbe is. 

7. A kormány politikája is befolyásolhatja a belépést.3 Belépési korlátot jelenthet a 

mőködési engedély elıírása, továbbá a nyersanyagokhoz való hozzájutás korlátozása a 

kormányzat részérıl. Egyértelmő a kormányzat piacbefolyásoló szerepe a szabályozott 

iparágakban: a korlátokat itt a különbözı minıségi, biztonsági, környezetvédelmi stb. 

elıírások jelentik. 

A belépésre a piacon már jelen lévık agresszíven reagálhatnak. Ennek valószínősége 

azon esetekben a legnagyobb, ha az adott piacon már korábban is erélyes ellenlépések 

történtek az új belépıkkel szemben; ha a piacon már jelen lévık jelentıs erıforrások 

birtokában szállhatnak harcba; ha nagymértékő az elkötelezettség, vagy nagy összegő, 

                                                 
3 Arra, hogy a piacon már jelen lévık hogyan „használhatják” a kormányzati politikát az új belépık távol 
tartására, a freiburgi iskola tanainak értelmezésekor még visszatérünk. 
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kivonhatatlan beruházások valósultak meg korábban; illetve ha lassú az iparág növekedése. A 

belépés valószínőségét mindazonáltal a potenciális belépı jövıbeli várakozásai is erıteljesen 

befolyásolják (Török 2003).  

Láthatjuk tehát, hogy a belépési korlátok dinamikusak, ráadásul a piacon már bent 

lévı vállalatok és egyéb körülmények egyaránt alakítják ezeket. A felvásárlás révén való 

behatolás tekintetében fontos azt is észben tartani, hogy esetenként egy piacon gyökeret vert 

vállalat pusztán e ténybıl fakadóan le tudja küzdeni a belépési korlátot más piacon (ez 

ugyanis a vállalat szempontjából „pusztán” termékskála-bıvítés). 

Szóltunk már arról, hogy a tapasztalat és a méret belépési korlátként jelenik meg a 

kívülállók (újak) számára. Ez a korlát mindig jelentkezik, de a bent lévık szempontjából 

hátrány is lehet: a kívülállót technikai fejlıdésre készteti, míg a bent lévıket „elkényelmesíti” 

a versenyben. Ezáltal a többi belépési korlát hatását csökkenti. Ráadásul a kívülálló újítása, 

melyre épp a bent lévık tapasztalata kényszeríti, új tapasztalatot is jelent a piacon, immár az 

új szereplı számára. A régi mondással élve „a babérokon ülés” tehát a bent lévık figyelmét 

elvonhatja olyan innovációktól, amelyek könnyen semmissé teszik a múltbeli tapasztalatot.4 

Ez különösen igaz a mai modern, gyorsan változó gazdasági-technológiai környezetben. 

Evidens, hogy a piacon már jelen lévı vállalatok nem csak az összejátszásban és a 

belépési korlátok (közös) megteremtésében lehetnek érdekeltek, hanem a piaci verseny 

fenntartásában is. Ennek alapvetı fajtái az árverseny, a reklámcsata, új termékek bevezetése, 

illetve az termékhez/szolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítı szolgáltatások bıvítése. Melyek 

azok a strukturális tényezık, amelyek éles vetélkedést eredményeznek a piaci szereplıktıl? 

Ezek közül a legfontosabbak a következık (Porter 2006): 

• A piacon nagy számú, nagyjából egyforma erejő versenytárs van. 

• Az iparág növekedési üteme lassú, így kialakul a piaci részesedésért folyó játék. 

• Az iparágban magasak az állandó vagy tárolási költségek. 

• A piacon a megkülönböztetés vagy az áttérési költségek hiánya áll fenn. 

• A versenytársak sokszínőek. 

• A szereplıknek erıteljes a stratégiai érdekeltségük a piacon maradásban. 

• Magasak a kilépési korlátok, melyeknek fı forrásai a speciális eszközök, a megkötött 

szerzıdések, a stratégiai összefüggések, de lehetnek érzelmi jellegő korlátok, illetve 

kormányzati és társadalmi kötöttségek is. 

                                                 
4 Schumpeter ezzel merıben eltérıt állít az innováció ideális környezetérıl – bıvebben lásd késıbb. 
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Porter a kilépési korlátok fontosságát is hangsúlyozza (mimeo). Véleménye szerint a 

belépési és kilépési korlátok együttes hatását kell vizsgálni az iparág elemzésekor, ezek 

ráadásul gyakran összefüggnek egymással. 

 

1. ábra: A belépési és kilépési korlátok együttes hatása 

  kilépési korlát 
  alacsony magas 

belépési korlát 
alacsony 

alacsony, biztos 
megtérülés 

alacsony, kockázatos 
megtérülés 

magas 
magas, biztos 
megtérülés 

magas, kockázatos 
megtérülés 

Forrás: Porter 2006 alapján saját szerkesztés 
 

A belépési korlátok áttekintése után térjünk át a kartellek vizsgálatára. Mindjárt az 

elején tisztázzuk ezt a fogalmat! Pepall, Richards és Norman I/O szemlélető könyvükben 

például nem is használják a kartell kifejezést, helyette „árrögzítésre irányuló összejátszások”-

ról, sıt, „összeesküvés”-rıl (Pepall – Richards – Norman 2008, 454. old.) beszélnek. 

Mottának az Európai Közösség versenypolitikáját részletesen bemutató könyvében a 

kartellekrıl szóló fejezet az Összejátszás és horizontális megállapodások címet viseli (Motta 

2007), és a szerzı konzekvensen ezt a két kifejezést alkalmazza. Carlton és Perloff könyvének 

fejezetcíme értelmében a kartell közös döntéshozatal az oligopóliumban, sıt, a szerzık a 

kartell szinonimájaként a „kooperatív oligopólium” kifejezést is használják (Carlton – Perloff 

2006, 151. old.). Véleményük szerint „a vállalatok minden piacon ösztönözve vannak arra, 

hogy összehangolják termelési és árképzési tevékenységüket annak érdekében, hogy a piaci 

output korlátozásával és a piaci ár növelésével növeljék együttes és egyéni profitjukat. Az 

olyan vállalatszövetséget, amelyik explicit módon megegyezik tevékenységeinek 

összehangolásában”, tekintik kartellnek (mimeo, 151.old.). 

Mi ezen a helyen csak annyit kívánunk megjegyezni, hogy dolgozatunkban az 

összejátszások és versenykorlátozó megállapodások szinonimájaként használjuk a kartell 

kifejezést, akkor is, ha a szó eredetileg az iparági szereplık között köttetett írásos 

szerzıdésekre vonatkozott, amelyekben általában a termelés mennyiségét és az eladási árat 

fektették le, teljes nyilvánosság mellett. A modern kartellek azonban a legritkább esetben 

alapulnak (nyilvános) írásos megállapodáson – de errıl még részletesen fogunk szólni késıbb. 

Ha a kartell sikeres, az ár a kompetitív piacinál magasabb lesz, és így 

fogyasztóitöbblet-veszteség keletkezik. A kartell nyeresége azonban kisebb, mint a 

fogyasztók vesztesége, a kettı különbsége pedig a holtteher-veszteség. Ennek megmérésére 
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elıször Arnold Harberger vállalkozott, 1954-ben (Harberger 1954). A(z amerikai) 

közgazdasági szakirodalom ezt követıen kezdett el empirikus kutatásokat végezni a holtteher-

veszteségre vonatkozóan, amit Harberger-háromszögnek neveztek el (a szakirodalom 

fejlıdését e téren bemutatja (Hines 1998)). 

A kartellek létrehozása mögött meghúzódó elsıdleges indíték tehát a profit növelése. 

Ha jobban belegondolunk, ez azonban nem is annyira nyilvánvaló. Ahogy Pepall, Richards és 

Norman is írja: „az 1990-es évek elejéig a kormányok nem aggódtak túlságosan az 

összejátszások miatt. Milyen lehetséges érvek támasztják alá ezt az álláspontot? Van-e okunk 

azt gyanítani, hogy a profit ösztönzése ellenére a piac ellenösztönzıt is biztosít, ami 

akadályozza az összejátszást és fenntartja a versenyt? A válasz – legalábbis részben – igen.” 

(Pepall – Richards – Norman 2008, 455. old.) Vagyis: nem egyértelmő, hogy egy adott 

vállalat a versenyzés vagy az összejátszás révén ér-e el nagyobb profitot? Sok – elsısorban 

amerikai – piacelemzı tanulmány és könyv a játékelmélet módszertanát hívja segítségül 

annak megállapítására, hogy az adott piacon az adott vállalat számára melyik magatartás a 

kedvezıbb. A játékelmélet vonatkozó gondolatmenetét és megállapításait az alábbiakban 

röviden áttekintjük, de elıtte néhány megjegyzést teszünk. 

Anélkül, hogy a játékelmélet zseniális, színtiszta logikáját kritizálnánk, meg kell 

jegyeznünk, hogy ha a valós piaci helyzeteket a játékelmélet eszköztárával kívánjuk elemezni 

és értékelni, akkor erısen korlátozzuk a saját mozgásterünket. Minél több tényezıt kívánunk 

ugyanis figyelembe venni, ami egy adott szereplı viselkedését az adott helyzetben 

meghatározhatja (ami Citizen Kane, az aranypolgár történetébıl okulva akár az is lehet, hogy 

az illetı vállalatvezetıt szerették-e eléggé gyerekkorában5), a felírandó egyenlet annál 

bonyolultabbá válik. Elméleti szinten megfogalmazva tehát nem vagyunk meggyızıdve arról, 

hogy a szereplık olyan fokú racionalitást tanúsítanak, mint amilyet a játékelmélet feltételez a 

részükrıl. Óvakodva vesszük tehát a kétségtelenül sok mindent magyarázni képes 

játékelméleti bizonyításokra való túlzott támaszkodást, és nem kapcsolnánk ki az intuíciót a 

kartell-helyzetek értékelésekor. Annyit azonban elismerünk, hogy a kartell a benne lévı 

vállalatok számára egy, a játékelméletbıl ismert fogolydilemma-helyzetet jelent. 

A fogolydilemma a mai napig foglalkoztatja a legkülönbözıbb hátterő tudósokat 

azóta, hogy 1950-ben Merrill Flood és Melvin Drescher elıször felvetették. Nevét Albert W. 

Tuckertıl kapta, aki 1951-ben írt róla cikket, a problémát krimi formájába öltöztetve (Mérı 

                                                 
5 Citizen Kane, Az aranypolgár a korai amerikai filmmővészet egyik leghíresebb figurája, akinek az üzleti sikerei 
mögötti motivációit sokan próbálják megfejteni – ám nem tudják, mert rossz helyen keresik. 
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2007). A dilemmát egy lehetséges változatában a 1. szövegdobozban olvashatjuk, lényegét a 

2. ábra szemlélteti. Ha végiggondoljuk a helyzetet, rájövünk, hogy mindkét szereplınek az a 

racionális döntése, hogy vall. Ezzel – a fenti példa alapján – mindketten kapnak 5-5 évet, míg 

ha egyikük sem vallott volna, 1-1 évvel megúszhatták volna. 

 

 

1. szövegdoboz: A fogolydilemma 

A rendırség elfog két régóta körözött tettestársat, akik együtt egy súlyos 
bőnt követtek el, Közvetlen bizonyíték nincs arra, hogy valóban ez a két 
ember volt a tettes, csupán egy súlyos gyorshajtás bizonyítható 
egyértelmően rájuk. A vizsgálóbíró nagyon szeretné végre lezárni az ügyet, 
ezért a következı ajánlatot teszi külön-külön mindkét fogolynak, akiket 
külön cellákba helyezett el: „Ha beismerı vallomást teszel, és ezzel 
segítesz tisztázni ezt az ügyet, szabadon engedlek, azt a kis 
sebességtúllépést pedig elfelejtjük. Ebben az esetben a társadat 10 évre 
bevarrjuk a börtönbe, és a dolog ezzel végleg lezárul. Ez az ajánlat azonban 
csak akkor érvényes, ha a társad nem vall, s így nem segít nekünk az ügy 
tisztázásában. Ha ı is vall, akkor nem sokat ér a te vallomásod, hiszen 
anélkül is tudunk mindent. Ebben az esetben mindketten 5 évet kaptok. Ha 
egyikıtök sem tesz vallomást, lelketek rajta, de akkor rendkívül szigorúan 
fogjuk megítélni azt a csúnya száguldozást, és mindkettıtöket 1-1 évre 
lecsukunk. Végül: tájékoztatlak, hogy társadnak pontosan ugyanezt az 
ajánlatot tettem. Holnap tíz órakor várom a választ – tizenegy órára szabad 
lehetsz!” 

Forrás: Mérı 2007, 46-47. old. 
 

2. ábra: A fogolydilemma 

  „B” 
  vall nem vall 

„A”  
vall -5, -5 0, 10 
nem vall -10, 0 -1, -1 

Forrás: Mérı 2007 
 

A játékelmélet keretei között John F. Nash módszerébıl kiindulva lehet legjobban 

modellezni az oligopóliumok viselkedését (Forgó 1995). Nash elıször a kétszereplıs 

kooperatív játékokat vizsgálta (Nash 1996a), majd figyelme késıbb az ún. non-kooperatív 

játékok irányába fordult (Nash 1996b). Csak ezután kezdett saját elméletének az oligopol 

piaci szerkezet vizsgálatában való alkalmazhatóságával foglalkozni (Nash 1996c). Most csak 

nagyon röviden fogalmazzuk meg: a Nash-egyensúly azt takarja, amikor a játékban résztvevı 

egyik játékosnak sem éri meg eltérni a stratégiájától az összes többi játékos adott stratégiája 

mellett. A fenti esetben például egyetlen Nash-egyensúly van: hogy mindkét szereplı vall. 
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Az I/O tudománya azonban már évtizedekkel ezelıtt feltárta, hogy a fogolydilemmán 

alapuló érvelés nem magyaráz mindent – még a játékelmélet keretei között sem. Pepall, 

Richards és Norman fogalmaz úgy, hogy „kell lennie valamilyen lehetıségnek arra, hogy a 

cégek kikerülhessék ezt a logikát, és olyan ösztönzıket hozhassanak létre, amik fenntartják a 

kartell-megállapodásokat” (Pepall – Richards – Norman 2008, 463. old.). Reinhard Selten volt 

az a közgazdász, aki – John F. Nash gondolatmenetét továbbfejlesztve – megtalálta a választ 

erre a kérdésre6 (Shepsle 1999, Laitin 1999): a Cournot-féle statikus modell helyett dinamikus 

modellel kell dolgozni, ahol játékok ismétlıdnek (repeated game). Ez a körülmény 

lehetıséget ad arra, hogy a kartelltagok a „jó” magaviseletet megjutalmazzák azzal, hogy 

kitartanak a megállapodás mellett, ugyanakkor a „rossz” viselkedést azzal büntessék, hogy 

biztosan feloszlatják a kartellt. Selten ráirányította a figyelmet, hogy ismételt játékban a 

kartellen belüli kooperatív viselkedés lényegesen jövedelmezıbbé válik (Selten 1999). 

Az ismételt játékok matematikai felírása bonyolult, de viszonylag egyszerően 

megtalálható(k) a játék Nash-egyensúlya(i). Selten modelljében véges sokszor ismételt játékot 

feltételezett, olyan megfontolások alapján, mint hogy például 

• a kitermelt nyersanyagok kimerülnek, a tartalékok csökkennek; 

• a szabadalom által védett terméken az oltalom véges idı alatt lejár; 

• a menedzsment-döntéseket menedzserek hozzák, akik véges ideig vannak a helyükön. 

Ez utóbbi érvet Selten részérıl nagyon érdekesnek tartjuk – véleményünk szerint ezzel 

tulajdonképpen ı is behozta az „emberi tényezıt” a modellbe. Tétele, amelyért 1994-ben a 

Nobel-díjat kapta, a következı: ha egy egyedi egyensúllyal rendelkezı játékot véges sok 

alkalommal játszanak le, a megoldás az egyensúly lejátszása minden alkalommal. Az ismételt 

játék Nash-egyensúlya az egyedi Nash-egyensúly végesen ismételt lejátszása lesz (Tasnádi 

2005). 

Ez a gondolatmenet azonban még mindig nem adja meg a teljes képet a kartellek 

viselkedésének elemzéséhez. Hogyan kerülhetı ki Selten tételének logikája? Erre a kérdésre a 

megoldás lehet (Zamir 1992, Forges 1992): 

• a cégek nem tudják, hogy mikor van vége a játéknak; 

• egynél több Nash-egyensúly van; 

• ún. „hihetı fenyegetések” léteznek a piacon – ez legalábbis egy ideig stabil kartellt 

tarthat fenn. 

                                                 
6 És ezáltal kvázi hozzásegítette Nash-t a közgazdasági Nobel-díjhoz, amelyet – John Harsányival együtt – 1994-
ben kaptak meg. 
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A valóságban sokszor elıfordul, hogy a fenti feltételek teljesülnek – és különösen a 

fenyegetések megléte alapvetı fontosságú. Mi a helyzet akkor, ha a játék végtelen 

idıhorizonton ismétlıdik? A modellt praktikusan úgy tudjuk kezelni, ha azzal a 

modellfeltevéssel élünk: nem tudjuk, hogy az ismételt játéknak mikor van vége. De 

alkalmazhatjuk az iterációs módszert is: minden fordulónál számíthatunk arra, hogy a játék a 

forduló után folytatódik (vagyis annak valószínősége pozitív). „Tehát, míg a cégek tudatában 

vannak, hogy a játék nem fog örökké tartani, nem tudnak utolsóként tekinteni egyik idıszakra 

sem.” (Pepall – Richards – Norman 2008, 475.old.) 

A végtelen idıhorizont feltételezése mellett figyelembe kell vennünk az ún. néptételt 

vagy közös tételt (folk theorem) is, amely a következıképpen hangzik: tegyük fel, hogy egy 

végtelenszer ismételt játéknak van egy olyan kimenete, amelyben a kifizetések minden egyes 

cég számára meghaladják az egyszer lejátszott játék Nash-egyensúlyának kifizetéseit. Ekkor 

bármilyen megvalósítható kifizetés-kombináció, amelyet minden egyes vállalat elınyben 

részesít a Nash-egyensúlyi kifizetésekkel szemben, részjáték-tökéletes egyensúly lehet 

valamilyen egyhez közeli kamatláb mellett az ismételt játékban (Friedman 1971). 

Az így felépített modell végkövetkeztetése tehát az, hogy végtelenszer (határozatlan 

ideig) ismételt interakciók keretei között a cégek közötti összejátszásnak valódi lehetısége 

van, amíg a diszkontráta nem túl magas és interakciójuk folytatásának valószínősége nem túl 

alacsony. A versenyhatóságoknak tehát jó okuk van aggódni a hosszú ideig stabilan 

fennmaradó kartellek miatt. 

1.1 A megállapodás és az összejátszás fogalma 

Amennyiben modern kartellekrıl van szó – és mi többnyire ilyenekrıl beszélünk –, 

akkor nagyon valószínő, hogy hivatalos és/vagy írásbeli kartellegyezményt nem fogunk 

találni. Ilyen megállapodás híján a kartell összejátszás formájában valósul meg az adott 

piacon. Az összejátszás lehet explicit, egyértelmő kooperáció, de lehet összehangolás is, 

amely nem feltétlenül jelent a résztvevı vállalatok között kooperációt, de még 

kommunikációt sem. Az összehangolás két fajtája a hallgatólagos összejátszás (tacit 

collusion) és a tudatos megfelelés (conscious parallelism) (Carlton – Perloff 2006). Stigler 

egyenesen úgy vélte már 1964-ben, hogy az oligopóliumok elmélete explicit megállapodások 

nélkül is alapulhatna a kartellek elméletén (Stigler 19687). A kartell-megállapodások 

megkötésének másik lehetséges terepét az ipari szövetségek adják. Ezek elınye, hogy 

                                                 
7 Az 1964-es cikk egy 1968-as győjteményben megjelent. 
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csökkentik a találkozás és a tevékenységek összehangolásának költségeit a piacon lévı 

vállalatok számára, ami megkönnyíti a kartellek létrehozását és fenntartását. Márpedig tudjuk, 

hogy a legtöbb iparágban léteznek rendszeresen találkozó ipari szövetségek. 

Akár egyértelmő összejátszásról, akár összehangolásról van szó, mindkettıt nehéz 

felfedni. Mindazonáltal az elmélet ad néhány fogódzót a felderítéshez, méghozzá a sikeres 

összejátszás létrejöttéhez vezetı piaci jellemzık megnevezése révén. Ezek a következık: 

• elég erıs a profitindíték; 

• az összejátszás módszerei a cégek számára könnyen átláthatók; 

• a kooperáció létrehozásának költségei kellıen alacsonyak; 

• a kooperáció fenntartásának költségei megérik; 

• a piac feltételek (pl. kereslet és kínálat) stabilak. 

Egyes szerzık úgy vélik, hogy hallgatólagos összejátszás esetén nincs szükség 

versenypolitikai beavatkozásra. Ezt a véleményt legerıteljesebben Motta képviseli (Motta 

2007), két alapvetı kérdést fogalmazva meg a vizsgálatot illetıen: egyrészt mi tekinthetı 

megfelelı bizonyítéknak; másrészt pedig az minek tekintendı, amikor a vállalatok 

összejátszás nélkül is képesek magasan tartani az árakat. Véleménye szerint az összejátszás 

nem feltétlenül takar törvényen kívül helyezendı összejátszási megállapodást. Ebbe a 

kategóriába csak az explicit magatartás-összehangolást sorolja. Az összejátszás ugyanis 

végeredményben piaci kimenetel (pl. magas ár), nem pedig viselkedési mód. 

Az összejátszás a gyakorlatban ugyanis a következı logika szerint alakul (Tirole 

1986): a piaci körülmények lehetıvé teszik az összejátszást. Azonban lehet olyan piaci 

szereplı, aki a kooperatív magatartás felhagyásában érdekelt (mint általában a monopolista). 

A résztvevıknek képesnek kell lenniük arra, hogy idıben felismerjék, ha valaki megszegte a 

megállapodást. Ha pedig ez igaz, akkor léteznie kell egy büntetésnek8, amely a megállapodást 

megszegı vállalat nyereségét csökkenti. Ez leginkább agresszív piaci viselkedés, nem 

pénzügyi (vagy fizikai) büntetés. Ebbıl viszont az következik, hogy összejátszás csak akkor 

tartható fenn, ha a versenytársak ismételt piaci versenyben vesznek részt, különben nincs 

lehetıség büntetésre. Innentıl kezdve a piac dinamikus modellezése szükséges. Ha az eltérés 

észlelése gyors, a (piaci) büntetés valószínő és hiteles, akkor hallgatólagos összejátszás jöhet 

létre. Hallgatólagos összejátszásnál azonban nehéz lehet a koordináció: a piacon keresztüli 

„üzenés” költséges lehet, és sok hibát követhetnek el a vállalatok a számukra optimálishoz 

                                                 
8 A büntetés gazdaságtanával Gary Becker munkásságán keresztül érdemes megismerkedni (Becker 1976, 
Szántó 2005). 
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képest. Áremelés után, az „alkalmazkodási idıszakban” a vállalat összességében piacot veszít. 

Ha viszont árat csökkent, azt a többiek a hallgatólagos megállapodás megszegésének 

tekinthetik, és megbüntethetik. 

Következésképpen, kifejezett összejátszásnál nem kell a piacon költséges 

kísérletezésbe fogni, mert lehetséges a közvetlen egyeztetés. Motta ezért inkább az 

összejátszást elısegítı tényezık felderítésére helyezi a hangsúlyt. Véleménye szerint ezt az 

ösztönzési korlát felıl kell közelíteni: ki mit nyer, mit veszít a részvétellel. Ez alapján „az 

összejátszás annál valószínőbb, minél kisebb profitra tehetnek szert a benne részt vevı 

vállalatok a felrúgásával, minél kisebb a profitjuk a büntetés következtében, és minél nagyobb 

súllyal veszik figyelembe a jövıbeli (amikor az „összejátszás megsértésébıl származó 

veszteségek” esedékesek) eseményeket.” (Motta 2007, 147.old.) Az összejátszást ún. 

strukturális tényezık is elısegíthetik. Ezek, Motta nem teljesen konformista rendszerezésében 

(mimeo), a következık: 

1. Koncentráció: „Minden más tényezı változatlansága mellett az összejátszás annál 

valószínőbb, minél kisebb az iparágban szereplı vállalatok száma.” (mimeo, 147.old.) 

Ez fıleg akkor van így, ha emellett a vállalatok hasonlók. Ha ez nem áll fenn, a 

koncentráció hatása az összejátszás valószínőségére nem egyértelmő. A koncentráció 

az összejátszás kialakulásában is segít. 

2. Belépés: „Minél könnyebb egy iparágba való belépés (azaz minél enyhébbek a 

belépési korlátok), annál nehezebb fenntartani az összejátszás következtében kialakuló 

árakat.” (mimeo, 148.old.) Egy új belépı egyrészt viselkedhet agresszívan („sorból 

kilógó”, maverick vállalat), vagy belép az összejátszásba – ekkor viszont a profit 

csökken. Ennek ellenére a belépık létezése nem szükségszerően szünteti meg az 

összejátszást. A piacon lévık várható agresszív viselkedése végül meggátolhatja a 

belépést. 

3. Kereszttulajdonlás és a versenytársak közötti egyéb kapcsolatok: „Ha egy vállalatnak 

részesedése van egy versenytársában, akkor ez növeli az összejátszás esélyét” (mimeo, 

149.old.), ugyanis egyszerőbbé válik az árazási és marketingstratégiák kidolgozása. 

Javul az információáramlás és a nyomon követés. Ehhez képest bármilyen agresszív 

piaci stratégia kisebb profitot eredményez.9  

                                                 
9 Motta ezen a ponton egy nagyon érdekes versenypolitikai ajánlást fogalmaz meg: „Összességében tehát 
indokoltnak tőnne, ha a vállalatok számára tilos lenne kisebbségi (a foriori, befolyásoló) részesedést szerezni 
versenytársaikban.” (mimeo, 150.old.) 
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4. A megrendelések rendszeressége és gyakorisága: „A rendszeres megrendelések 

elısegítik az összejátszást.” (mimeo) Egy szokatlanul nagy megrendelés ösztönözné a 

megállapodás felrúgását, a megrendelések gyakorisága viszont szintén elısegíti az 

összejátszást, mivel gyors büntetést tesz lehetıvé. 

5. A vevıi erı: Egy erıs vevı a verseny fokozására használhatja alkuerejét, vagy 

fenyegethet. Egyrészt azzal, hogy megrendeléseit más eladókhoz vagy lehetséges 

belépıkhöz csoportosítja át, másrészt pedig hogy saját maga fogja elıállítani a 

terméket. De egy ilyen szereplı akár a megrendelés koncentrálásával is 

megakadályozhatja az összejátszást. (Az erıs vevık beszerzési aukciókat is 

rendezhetnek.) 

6. Keresletrugalmasság: „A keresletrugalmasság általában az összejátszásra vonatkozó 

ösztönzési korlát mindkét oldalát befolyásolja, vagyis az összejátszás 

fenntarthatóságára kifejtett összhatása nem egyértelmő.”10 (mimeo, 151.old.)  

7. Keresletváltozások: „A kereslet idıbeli megváltozásainak összejátszásra gyakorolt 

hatása a keresleti sokkok természetétıl függ.” (mimeo, 151. old.) Például erıteljesen 

innovatív piacokon kevésbé valószínő az összejátszás. Az összejátszás esélye 

egyenesen arányos a kereslet növekedésével. A kereslet állandósága ugyanakkor 

„segíthet az összejátszás fenntartásában, amennyiben növeli a piaci történések 

megfigyelhetıségét.” (mimeo, 151. old.) 

8. A termék homogenitása: Motta ezen a ponton is vitatkozik az elmélettel, azt állítva, 

miszerint egyáltalán nem egyértelmő, hogy homogén termékek esetén könnyebben 

létrejön összejátszás, mint differenciált termékeknél, mégpedig azért, mert a vásárlói 

lojalitás is befolyásoló tényezıként jelenik meg. 

9. Szimmetria: összejátszást elısegítı tényezıként tartják számon; fontossága azonban 

különbözı iparágakban eltér egymástól. Különbözı empirikus elemzések 

mindazonáltal hasonló végkövetkeztetésre jutnak: az eszközök egyenletesebb 

elosztása a kisebb és nagyobb vállalatok ösztönzési korlátait egyaránt lazítja, és ezzel 

elısegíti az összejátszást. 

10. Több piacra kiterjedı kapcsolatok: Motta szerint az az általánosan elfogadott 

összefüggés sem egyértelmő, mely szerint a több piacra kiterjedı kapcsolatok segítik 

                                                 
10 Ezzel Motta alapvetıen ellentmond az I/O kézikönyvek egyik alaptételének, mely szerint a kereslet 
rugalmassága az összejátszást gyengíti. De aztán ı is így folytatja: „A keresletrugalmasság azonban befolyásolja 
az összejátszás esetén elérhetı maximális ár szintjét, ami miatt magasabb keresletrugalmasság esetén kevésbé 
kell aggódnunk az összejátszás lehetısége miatt.” (Motta 2007, 151.old.) 
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az összejátszást. Viszont szerinte is igaz, hogy egy ilyen helyzet általában növeli a 

vállalatok közötti ügyletek gyakoriságát. 

11. Készletek és többletkapacitások: Motta e téren is óvatosságra int bennünket. Szerinte 

például a Green-Porter modell alapfeltevése, mely szerint tökéletes megfigyelhetıség 

érvényesül, nem feltétlenül teljesül. Felhívja továbbá a figyelmet, hogy az 

információcserének több fajtája lehetséges – a vállalatok például megfigyelés révén is 

győjthetnek információt. 

Összességében tehát megállapítjuk, hogy az összejátszás létrejöttének 

valószínőségének, valamint fenntartásának stabilitását számos, önmagában is dinamikus, az 

adott piacon belül és kívül lévı tényezı befolyásolja. Ez a versenyhatóságok feladatát 

megnehezíti, és az egyedi mérlegelés irányába viszi – de ezt részletesebben késıbb fejtjük 

majd ki. 

1.2 A kartell létrehozása és fenntartása 

A kartell tehát tulajdonképpen kísérlet arra, hogy több szereplı monopolizálja a 

piacot, és – egyként fellépve – együtt realizálják a monopolista profitot, amelyet aztán 

felosztanak egymás között (Pepall – Richards – Norman 2008). Ez a törekvés azonban több 

nehézségbe ütközik. Elsı és leginkább egyértelmő az a késztetés az egyes vállalatok részérıl, 

hogy – a piacinál magasabb ár mellett – egyéni kibocsátásukat növeljék. A kartellben való 

részvételtıl az egyes szereplık számára visszatartó erıt jelenthet a leleplezıdéstıl és 

büntetıeljárástól való félelem is. Posner például úgy találta, hogy a kartellek aktívabbak 

akkor, amikor a szabályozó hatóságok kevésbé fegyelmezetten hajtják végre a 

versenyszabályozást (Posner 1970). Ráadásul a tiltás miatt a megállapodásnak titkosnak kell 

lennie, amit így egyéni szinten könnyebb megszegni. Így van ez még akkor is, ha néhány 

nemzetközi kartell, mint például az OPEC vagy a De Beers gyémántkartell, nyíltan 

mőködnek. Ennek ellenére „a csalások és a megállapodások felrúgása végigkísérték 

gyakorlatilag az összes jelentıs kartell történetét” (Pepall – Richards – Norman 2008, 459. 

old.). 

A gazdasági elméletalkotók és a versenyjogot alkalmazó szakemberek véleménye is 

megoszlik a tekintetben, hogy a kartellek mennyire stabilak, azaz mennyire lehet bízni abban, 

hogy maguktól is felbomlanak. Értelemszerően ennek a valószínősége határozza meg a 

versenykorlátozó magatartások szabályozásáról alkotott elképzeléseket is, ezért erre a 

dilemmára szánunk egy kis idıt.  
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Carlton és Perloff például azt állítják, hogy „a fogyasztók szerencséjére minden egyes 

tagjának érdekében áll megszegni a kartellmegállapodást. (…) Ebbıl kifolyólag a kartellek 

kormányzati beavatkozás nélkül is hajlamosak fölbomlani. (…) Ezért csak azok a kartellek 

képesek jelentıs ideig megtartani piaci erıfölényüket, amelyek nem bomlanak fel 

együttmőködés hiánya miatt, és amelyek olyan piacokon tevékenykednek, amelyekre nehéz a 

belépés.” (Carlton – Perloff 2006, 151-152. old.) İk ugyanis abból indulnak ki, hogy egy 

versenyzı piac több outputot állít elı (alacsonyabb ár mellett), mint egy kartell, tehát – a piac 

szereplıi szempontjából – „kollektív nyereség” származik az output csökkenésébıl és az ár 

emelkedésébıl. Ebbıl kiindulva három feltételt fogalmaznak meg, amelyek szükségesek 

ahhoz, hogy kartell jöhessen létre: 

1. a kartellnek képesnek kell lennie árat emelni anélkül, hogy ezzel jelentıs mértékő 

versenyt gerjesztene a nem kartelltag vállalatok részérıl; 

2. a kartellalakításért járó várható büntetésnek kicsinek kell lennie a várható 

nyereségekhez képest; 

3. a megállapodás kialakításának és betartatásának alacsony költségekkel kell járniuk a 

várható nyereségekhez képest. 

A hivatkozott könyv szerzıi szerint „a vállalatok csak akkor lépnek be a kartellbe, ha 

arra számítanak, hogy az fel fogja emelni és magasan is fogja tartani az árat. Minél 

rugalmatlanabb a kartell terméke iránti keresleti körbe, annál magasabb árat szabhat a kartell, 

és annál nagyobb profitra fog szert tenni.” (mimeo, 159. old.) Ugyanakkor, ha a kartell árat 

emel, ezáltal a piac vonzóvá válik, és új belépık jelenhetnek meg. Ilyen esetben a kartell nem 

tudja fenntartani a magas árat, sıt, a kartell maga is instabillá válik. Ezen logika mentén 

érthetı meg legkönnyebben a belépési korlátok jelentısége a kartellek fenntarthatóságát 

illetıen (Tirole 1988). 

De nemcsak a belépési korlátok tehetnek instabillá egy kartellt. Ugyanilyen 

veszélyként jelenik meg a mőködı kartell számára az is, ha más iparágak közeli helyettesítı 

termékekkel el tudják csábítani az adott piacról a kartell vevıit/fogyasztóit. Ráadásul 

amennyiben egy kartellizált piacon magas ár alakul ki, akkor ezek a szereplık erısen 

érdekeltté válnak ezen közeli helyettesítı termékek révén indirekt módon befolyásolni a 

kartellizált piacot. Láthatjuk tehát, hogy a kartell semmiképp sem statikus kategória. 

A két amerikai közgazdász felhívja a figyelmet arra is, hogy „sokat tudunk azokról a 

kartellekrıl, amelyek lebuknak, de nagyon keveset azokról, amelyeket nem fedeznek fel. 

Ezért nem tudjuk, hogy azok a kartellek, amelyek a bíróságon találják magukat, valóban 
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sikertelenek voltak, vagy egyszerően pechesek.” (Carlton – Perloff, 156. old.) Mindenesetre 

szerintük négy tényezı tarthatja alacsonyan a költségeket: kevés az érintett vállalat; a piac 

erısen koncentrált; valamennyi vállalat közel azonos terméket termel, valamint léteznek 

kereskedelmi szövetségek. 

A kartellmegállapodást akkor könnyebb betartatni, ha a megállapodás megszegése 

könnyen felfedezhetı. A következı kérdés tehát logikusan az, hogy milyen tényezık 

könnyítik meg a csalás felfedezését? Ezek: kevés vállalat mőködik a piacon; az árak nem 

ingadoznak egymástól függetlenül; az árak széles körben ismertek, és valamennyi kartelltag 

egyforma terméket értékesít, az ellátási lánc azonos pontján (Shy 1995). A kartelltagoknak 

tehát nem áll érdekükben csalni, ha határköltség-görbéik viszonylag rugalmasak; ha állandó 

költségeik teljes költségükhöz képest alacsonyak; továbbá ha vevıik kis, gyakori 

megrendelésekkel jelentkeznek, vagy egy közös ügynökön keresztül értékesítenek. 

Az I/O logikája szerint fogyasztók mindenképpen nyernek a kartellek kudarcaiból.11 

Ugyanis a kartell megszegése többlet-termeléssel jár – ez viszont csökkenti az árat. Ha a 

kartelltagok is így gondolkodnak, akkor az új piaci belépıket – feltéve, hogy nem sikerült 

ıket elriasztani/távol tartani a szemlátomást vonzó piactól – is célszerő „bevenni” a kartellbe. 

Azonban a kartell létszámának növekedése a kartell fenntarthatóságát csökkenti, hiszen egyre 

kisebb lesz a kartelltagok profitja, miközben egyre könnyebb lesz a csalás (egyre nehezebb 

kideríteni, hogy ki követte el). Ebbıl következıen – legalábbis I/O szemléletben – a kartellek 

a résztvevı vállalatok csalása, vagy a kartellen kívüli verseny miatt szoktak maguktól 

felbomlani. Mindazonáltal az amerikai piaci szerkezetek elmélete is megtalált már néhány 

olyan tényezıt, amely mégis azt segítheti elı, hogy egy kartell akár hosszú idın keresztül 

fennmaradjon. Stiglitz azt emeli ki, hogy a piacokon nincsen tökéletes informáltság, ami miatt 

egyensúly sem biztos, hogy van. Ha pedig az információ megszerzése költséges, akkor az 

monopolizál, és belépési korlátot is teremt (Stiglitz 2006). 

A kartellszabályozás létjogosultságát az a felismerés adja, hogy a kartell ugyan instabil 

(a fogolydilemma miatt), de ez nem jelenti azt, hogy soha nem is fordul elı. Az elmélet két 

dolgot mond számunkra: összejátszás elıfordul, de nem valószínő, hogy örökké tart. Továbbá, 

mivel az antitröszt költséges, akkor kell érvényesíteni, amikor az összejátszás számottevı 

alkalommal és ideig fennáll (Hylton 2003). Stigler már említett híres cikkében figyelmeztet: a 

kartell nem az ár fixálására irányul, mert azt a legkönnyebb leleplezni (Stigler 1968). A kartell 

                                                 
11 Ez az egyik legalapvetıbb különbség az angolszász és a német / kontinentális európai szemlélet között – de 
erre majd késıbb mutatunk rá. 
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fenntartása annál nehezebb, minél ıszintébbek a vevık – az ıszinteséget pedig 

informáltsággal lehet javítani.12 

A szabályozás fejlıdését külön fejezetben tárgyaljuk, a kartellek fenntartása kapcsán 

csak annyit mondunk: a tapasztalat azt mutatja, hogy a felfedett kartellek döntı többségét 

„besúgás” segítségével fedezték fel, amely rendszerint az iparágban lévı elégedetlen vagy 

kizárt cégektıl, néha korábbi alkalmazottaktól érkezik. „A gondos közgazdasági érvelés és a 

kitartó munka segíthet felderíteni és bíróság elé vinni13 az árrögzítésre irányuló 

összeesküvéseket. De ez a feladat nem könnyő és a végrehajtásához szükséges erıforrások 

egyáltalán nem jelentéktelenek. A mai napig a szerencse és a kartelltagok nézeteltérései 

valószínőleg nagyobb szerepet játszottak a kartellek ellen vívott csatában, mint a tiszta 

közgazdasági elemzés.” (Pepall – Richards – Norman 2008, 515.old.). Azonban a besúgás 

ellenére sem könnyő jogilag is bizonyítani a kartell létezését, jogilag elfogadható módon. A 

sikeres bizonyítás majdnem mindig a kartelltagok figyelmetlenségének „köszönhetı” 

(lehallgatott telefon, maradandó feljegyzés). Ennek kivédése céljából a kifinomultan 

összejátszó cégek meg tudják teremteni a verseny illúzióját – azaz álcázás céljából néha 

versenyeznek egymással, ami megnehezíti a felderítést, másrészrıl enyhíti a kartell által 

okozott kárt.  

A besúgás elısegítésére az USÁ-ban elıször 1993-ban alkalmazták az engedékenységi 

politikát, amit az EU 1996-ban alkalmazott elıször, ám csak a 2000-es években tett széles 

körő gykorlattá (Buccirosi – Spagnolo 2006). Ez azonban messzire visz eredeti témánktól, 

ezért most csak annyit mondunk el róla: az engedékenységi politika révén a szabályozó a 

kartelltagokat egy „vérre menı” fogolydilemmával szembesíti: a bírság teljes elengedése áll 

szemben a leleplezıdés veszélyével.  

Mielıtt a verseny szabályozásának fejlıdésével foglalkozunk, áttérünk egy másik 

közgazdaságtani gondolkodási keretbe, és a német elképzeléseket ismertetjük a piacról, a 

versenyrıl, a kartellekrıl, és azok szabályozásáról. 

                                                 
12 Ennek klasszikus ellenpéldájaként említhetjük a közbeszerzési pályázatokat. 
13 Az Amerikai Egyesült Államokban a bíróságok töltik be a versenyhatóság szerepét. (Megj.: a szerzı.) 
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2 A piaci verseny és annak szabályozása – német szemléletben 

Dolgozatunkban az Európai Közösség kartellszabályozásának német gyökereit 

kutatjuk. Munkánk során az hajtott bennünket, hogy utánajárjunk annak az általában csak 

felszínesen megemlített ténynek, miszerint az Európai Közösség kartellszabályozása a német 

gondolatokon alapul. Kutatásaink elıször az 1957-es német versenytörvényre irányították 

figyelmünket, valamint a szociális piacgazdaság modelljéhez, amely ezen törvénynek a 

társadalmi-gazdasági-politikai, sıt: gondolati közegét jelentette. De a szociális piacgazdaság 

modellje – a közhiedelemmel ellentétben – nem a II. világháború után született. Eredetének 

feltárása a két világháború közötti Freiburgba vezet bennünket. E tekintélyes német 

egyetemen az 1930-as évek elejéig Robert Liefmann jogászprofesszor foglalkozott 

legaktívabban a kartellek szabályozásával. İ az általánosabb kereteket (piac, állam, 

szabályozás) nem vizsgálta, inkább a különbözı eszmerendszerekhez viszonyítva (angolszász, 

szocialista) próbálta elhelyezni a német versenyszabályozási elképzeléseket, amelyek – mint 

majd látjuk – igen nagymértékben eltértek az angolszász eredető szabadversenyes 

kapitalizmus modelljétıl. 

Az 1930-as évektıl kezdve pedig a késıbb freiburgi iskolaként elhíresült tudományos 

mőhely alapozta meg a II. világháború utáni német szociális piacgazdaság és 

versenyszabályozás rendszerét. A freiburgi iskola nem tekinthetı Liefmann munkássága 

folytatásának, sıt: alapvetı kiindulópontjuk teljesen eltérı. Míg Liefmann hitt a magán-

piacszabályozásban, addig a freiburgi iskola a versenyt tartotta a legjobb szervezıerınek. 

Mindazonáltal – mint ahogy ezt dolgozatunk során bemutatjuk – az Európai Közösség 

kartellszabályozása mind a két irányzatot magáévá tette, és a Római Szerzıdésben 

kombináltan juttatta érvényre. Nagyon egyszerően kifejezve: a 101. cikkely (1) bekezdése a 

freiburgi iskola, míg (3) bekezdése a liefmanni hagyomány megjelenése a szabályozásban. 

Annak érdekében, hogy ezt megmutassuk, az alábbiakban bemutatjuk a fenti két 

elméleti keretet. 

2.1 Robert Liefmann kartellekre vonatkozó megfigyeléseiről és 

következtetéseiről  

A német gondolatokat ismertetı fejezetünkben elıször Robert Liefmannal 

foglalkozunk. Liefmann legfontosabb megállapításait az 1920-as években publikálta. Azt 

gondoljuk, hogy munkásságának megértéséhez elengedhetetlen, hogy a korszak német 
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gazdaságtörténetét is figyelembe vegyük, ezért mielıtt rátérünk Liefmann elképzeléseinek 

ismertetésére, teszünk egy gazdaságtörténeti kitekintést, a gondolatok kereteinek megadása 

végett. 

2.1.1 Az első világháború utáni német nemzetgazdaság külső és belső 

keretrendszeréről 

Az elsı fejezetben megismertük a versenykorlátozó megállapodások, összejátszások 

alapvetı természetét. Elemzésünkbıl láthattuk, hogy a versenykorlátozásra való késztetés, 

illetve a kartellek fenntarthatósága számos külsı körülménytıl függ. Azt gondoljuk, hogy egy 

adott versenyszabályozási rendszer céljait, tartalmát és eszközeit hasonlóképpen 

meghatározzák az adott piac, sıt, az egész gazdaság és társadalom jellemzıi.  

Állításunk szerint az 1957-ben elfogadott Római Szerzıdés kartellszabályozási 

rendszerére erıs hatást gyakorolt a német szellemi és szabályozási örökség. Az 1950-es 

évekbeli német versenyszabályozási elképzelések viszont szükségképpen az I. világháború 

utáni idıszak tanulságaiból táplálkoztak. 

Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy az Európai Közösség kartellszabályozása német 

gyökereinek feltárása során figyelmet kell szentelnünk annak a (gazdaság)történeti 

korszaknak, amely oly nagy hatással volt mind Európa gazdasága egészének, mind pedig 

dolgozatunk konkrét témájának, a kartellszabályozásnak a fejlıdésére. Véleményünk szerint a 

legnagyobb hatást a versailles-i békeszerzıdés és az ebbıl fakadó jóvátételi problémák, a 

korabeli német társadalmi környezet, a gazdálkodást meghatározó nagyszámú termelési 

kartellek és az egyre erısödı szakszervezetek, valamint a hiperinfláció és a Németországba is 

begyőrőzı gazdasági világválságra adott gazdaságpolitikai válaszok gyakorolták. Mivel 

elsısorban ezeket a társadalmi-gazdasági-történelmi eseményeket szeretnénk most bemutatni, 

e fejezet szerkezetét – az idısík helyett – ezen témakörök határozták meg. 

A békediktátum gazdasági vonatkozásai 

Mint ismeretes, az I. világháború a németek részérıl villámháborúnak indult, de aztán 

– az elsı évek sikerei ellenére – a németek vereségével ért véget: 1918. október 4-én 

fegyverszünetet kértek Thomas Wilson14 amerikai elnöktıl (Fulbrook 1990). Folyamatos 

jegyzékváltást követıen Wilson kihirdette a fegyverszünettel kapcsolatos 14 pontját. Ebben 

többek között ígéretet tett arra, hogy a nyíltan megtárgyalt békeszerzıdések után nem lesz 

több titkos nemzetközi megállapodás. A kereskedelem szabadságának nem szabnak határt 

                                                 
14 1919-ben tevékenykedését Nobel-békedíjjal ismerték el. 
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korlátozó intézkedésekkel, a lehetıségekhez mérten minden gazdasági akadály meg fognak 

szüntetni. Wilson még arra is javaslatot tett, hogy a késıbbi politikai és területi sértetlenség 

megóvására létrehozzanak egy közös érdekeket szolgáló nemzetközi szervezetet (Ködmön 

2008). Ezek után a németek november 11-én a compiègne-i erdıben, egy vasúti kocsiban 

aláírták a fegyverszüneti egyezményt, ami után megkezdıdhetett a békeszerzıdés és a 

jóvátételi pontok tárgyalása. 

A wilsoni ígéretekkel ellentétben 1919. május 7-én Versailles-ban Németország 

képviselıinek a kész békeszerzıdést nyújtották át (Németh 2007).15 1919. június 28-án 

Németország – más lehetısége nem lévén – aláírta a békeszerzıdést. Ezzel a háború jogilag 

befejezıdött, de az igazságtalannak titulált béke miatt mindez csak idıszerő állapot lehetett. 

A versailles-i szerzıdésekkel megváltozott a gazdasági térszerkezet. Németország 

olyan óriási nagyságú és stratégiai fontosságú területekrıl volt kényszerő lemondani, amirıl a 

legpesszimistább elképzelések se szóltak (Winkler 2005). Keynest, aki az angol 

pénzügyminisztérium képviseletében jelen volt a békefolyamatok tanácskozásain, 

elkeserítette a békekonferencia menete (Keynes 2000). Eredetileg 1919-ben megjelent 

mővében erısen bírálta az egész jóvátételi kötelezettségi rendszert. Azt vallotta, hogy a 

vesztes Németországra kirótt hatalmas összeg nem csak a német gazdaságot teszi tönkre, 

hanem egész Európát meggyengíti. Értelemszerően Németország háborús vereségét és katonai 

összeomlását így nagymértékő gazdasági visszaesés kísérte (Tokody 1972). 

A szövetségesek jóval nagyobb fizetési kötelezettséget állapítottak meg 

Németországra nézve, mint amekkorát az valaha teljesíteni tudott volna. Így nem csoda, hogy 

a jóvátételi összeg 1921-es nyilvánosságra kerülését követıen egyre nagyobb visszhangot 

kaptak azon követelések, miszerint a németeknek kell megfizetni a szövetségeseknek 

valamennyi költségét (Grass 1999). Keynes jóslatai hamar igazolást nyertek. Golo Mann, 

Thomas Mann testvére is írta: „a béke háborúkkal volt terhes” (Mann 1998, 11.old.).  

A békediktátum nem teljesítése következtében, többszörös francia felhívás után – 

melyre nem érkeztek a franciák számára elfogadható válaszok – a francia csapatok 1923 

januárjában megszállták a Ruhr-vidéket, melyre a németek passzív rezisztenciával 

válaszoltak16 (Ádám 1998). Ekkor már látszott, hogy a jóvátétel szabályozásában 

Németország fıként Nagy-Britannia és az Amerikai Egyesült Államok segítségére 

számíthatott, mivel ık érdekeltek voltak a vesztes országok adósságszolgálatának 

                                                 
15 Ezen oknál fogva tekintenek a németek a szerzıdésre diktátumként. 
16 A passzív ellenállás az 1923-ban kibontakozott hiperinfláció egyik kiváltó oka volt. 



27 

 

tisztázásában és a világgazdaság stabilizálásában. Ebben a szellemben született meg a Dawes-

terv, amelyet 1924. április 11-én17 hoztak nyilvánosságra (Kerekes 1985). A Dawes-terv 

nemzetközi ellenırzés alá helyezte a pénzügyeket, s a jóvátételi fizetéseket a német gazdaság 

és valuta teljesítményéhez kötötte. A jóvátételrıl szóló szerzıdést végül 1924. október 10-én 

írták alá. Ez végre megoldotta a hosszú évek óta kétséges jóvátétel ügyét, többek között 

azáltal, hogy azt nemzetközi szintre emelte. A Dawes-terv kezelhetıbb feltételeket 

fogalmazott meg, mint azelıtt bármelyik jóvátételi egyezmény (Fulbrook 1990). 

Mindennek következményeként 1924 után beindult a tıkebeáramlás az országba – 

elsısorban az Amerikai Egyesült Államokból –, stabilizálódott a német valuta, és általános 

gazdasági konjunktúra kezdıdött. A terv elfogadásának hatására elkezdıdött a külföldi 

katonai csapatok fokozatos kivonása is. Ennek hatására a német ipari termelés nagy lendületet 

kapott. A Dawes-terv általi fellendülésnek azonban voltak árnyoldalai is, melyek közül a 

legfontosabbként azt említhetjük, hogy Németországnak a külföldi tıkétıl való függısége 

megnövekedett (Kaposi 1998). 

Társadalmi környezet 

Az I. világháborút követıen Németországban eluralkodott a káosz, több mint egy éven 

át tüntetések és sztrájkok követték egymást. Forradalmi hangulat uralkodott az ország egész 

területén. Nyilvánvaló volt, hogy a helyzet konszolidálásához változásokra volt szükség. 

1918. november 9-én kikiáltották a köztársaságot, majd – egyik elsı intézkedésként – 

elfogadták, hogy a munkásságot a szakszervezetek képviselik, illetve bevezették a nyolcórás 

munkaidıt (Fulbrook 1990). 

A háború befejezıdése után az egyik legfontosabb törvénykezési feladat az alkotmány 

létrehozása volt, mely 1919. augusztus 14-én lépett hatályba. Az alaptörvény addig nem 

tapasztalt szabadságot hozott a német állampolgároknak, másrészrıl azonban mégsem sikerült 

tökéletesen megfogalmazni, mivel a legfıbb hatalom az elnök kezében volt, és nem a 

birodalmi győlésében, valamint a győlés akár saját magát is megszüntethette18. Az alkotmány 

mindemellett tartalmazta a véleménynyilvánítás szabadságát, a törvény elıtti egyenlıséget, a 

nık egyenjogúságát, és a munkához való jogot. Kimondta az egyenlı és titkos választójogot, 

a magántulajdon sérthetetlenségét, valamint bevezette a nyolcosztályos iskolarendszert 

(Tokody 1975). 

                                                 
17 Németország ekkor már túl volt a történelem addigi legnagyobb hiperinflációján, melyet alább tekintünk át. 
18 Ezért volt viszonylag könnyő törvényesen diktatúrát bevezetni. 
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A háború vége az emberekben Európa-szerte egyfajta megkönnyebbülést jelentett, de 

Németországban a háború elvesztése inkább letargiát hozott. A társadalomnak újból meg 

kellett tanulnia a békés hétköznapokat (Haffner 2005). Ugyanakkor, a termelés nehezen indult 

újra, így a munkanélküliség magas volt. A gazdaság újjászervezésére vonatkozó 

rendelkezések érintetlenül hagyták a nagybirtoki rendszert, aminek következtében a parasztok 

– akik közül sokan a frontról tértek vissza – nem kaptak földeket, ezáltal az ı helyzetük sem 

stabilizálódott idıben (Fulbrook 1990). 

Az I. világháború után egész Európában élelmiszerhiány volt – ez Németországot 

fokozottan jellemezte. Az emberek mindennapjainak részévé vált az éhezés. Ez 

megváltoztatta az emberek gondolkodását is (Keynes 2000). Az árszínvonal állandó 

emelkedése és az élelmezési-ellátási gondok növekedése miatt a bérbıl és fizetésbıl élık 

sorsa a világháború elıttihez képest jelentısen rosszabbra fordult a háborút követı két-három 

évben. Mindeközben a lakosság és a közélet bénultan figyelte a békeszerzıdés folyamatát. A 

német társadalom, amely számára néhány évvel korábban a háború a gyızelem dicsıségével 

kecsegtetett, ekkorra több mint hat millió tagját veszítette el (Fraknói 1955).  

A passzív ellenállás idején a munkanélküliek száma 1,5 millióra emelkedett, ami a 

késıbbiekben tovább növekedett. A hiperinfláció idıszakában azok, akiknek vagyonát fıként 

reálgazdasági javak képezték, ebben az idıszakban még vagyonosabbak lettek, míg azok, 

akiknek fıként pénzbeli jövedelmük volt – nyugdíjasok, kisbefektetık, munkások, 

alkalmazottak és hivatalnokok –, sokat vesztettek (Mann 1997).  

A „Reichsmark” bevezetése után stabilizálódott a pénzügyi helyzet, ami megnyugvást 

hozott az egész országnak. Ezzel együtt a további spekulációk lehetısége is megszőnt. A 

munkanélküliek száma az 1924. júliusi 12,4%-ról év végére 7,3 %-ra csökkent, az órabérek az 

1924. januári 57 pfennigrıl egy év alatt 72,5 pfennigre nıttek. Ezen kívül nem elhanyagolható 

adat, hogy a májusi 54,7%-ról novemberre 45,5%-ra esett vissza azon munkások aránya, akik 

hetente 48 óránál többet dolgoztak (Winkler 2005). Tehát a munkavállalók helyzete – a 

várakozásokat teljesítve – végre javulni kezdett. 

A Dawes-terv 1924-es elfogadása után – elsısorban a külföldi tıke beáramlásának 

következtében – a gazdaság felélénkült, új munkahelyek is létrejöttek, azonban a nagyfokú 

gépesítések miatt a munkanélküliek száma jelentıs maradt (Grass 1999). 1924-tıl viszonylag 

békés idık következtek Németországban. Ezekben az években a teljes országos közlekedést 

újjáépítették, a vasutat államosították, a mobilitás megnıtt (Berend T. 2008).  
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A hírközlést felgyorsította a rádió, majd késıbb a televízió. Az egészségügy és az 

oktatás is modernizálódott. A társadalombiztosítás jóvoltából a kórházak és rendelıintézetek 

száma és a területi lefedettség bıvült, ezáltal az emberek egészségi állapota javult. Egyre 

többen végeztek középfokú tanulmányokat is, amihez az iskolahálózatnak is igazodnia kellett. 

Az I. világháború után jellemzı volt a városiasodás (Berend T. 1987). 

Összességében, az 1929-es gazdasági világválság németországi hatásainak 

érvényesüléséig (ami a nemzetközi beágyazódottság miatt az amerikai események után rövid 

idıvel bekövetkezett), Németország gazdasága és társadalma az I. világháború – és annak 

rendezése – kudarcai után egy stabil fejlıdési pályára állt, amit aztán az 1929-es világválság 

ingatott meg ismét. 

Termelési kartellek 

Németország már 1890-ben a legtöbb nemzeti iparági kartellel „büszkélkedhetett”, 

ekkor szám szerint 122 bejegyzett kartell mőködött az országban, emellett 10 nemzetközi és 

52 amerikai kartell volt jelen a német gazdaságban (Beck – Peschka 1989). Amíg az Amerikai 

Egyesült Államokban 1890-ben kiadták a Sherman Act-et, addig Németországban erre 

vonatkozóan semmilyen szabályozást nem hoztak létre, sıt, nem is akarták korlátozni a 

vállalatok közötti különbözı együttmőködéseket. Úgy gondolták, hogy a kartellek a 

kíméletlen verseny és az egyes piacokon kialakuló árháborúk miatti instabilitás 

felszámolásában még nagymértékben segíthetnek is. Ezen okoknál fogva, továbbá mivel 

ekkor Németországban a szerzıdés szabadsága volt a (verseny)jogi rendszer egyik vezérlı 

elve, a birodalomban az ármegállapodásokat nemcsak hogy megengedték, de ezeket a felek 

akár bírósági úton ki is kényszeríthették. Kartellek ellen csak nagyon szélsıséges esetben 

indítottak eljárást – ilyen ok lehetett például, ha egy kartell teljesen monopolizált egy piacot, 

vagy ha a fogyasztókat végletesen kizsákmányolta. Így nem csoda, hogy Németországban a 

kartellek száma jelentısen megnıtt a századforduló környékén. 1905-ben számuk már elérte a 

385-öt, és összesen 12000 vállalat volt a tagja valamelyik kartellnek (Motta 2007). 

A német nehézipar már 1914 elıtt a legkoncentráltabb volt a világon (Mann 1997). A 

háború alatt a tıkekoncentráció tovább erısödött, óriáskartellek monopolizálták az árakat és a 

piacokat. Az infláció következményei miatt azonban 1923-ban ezen régi kartellek jelentıs 

része felbomlott, helyüket újak töltötték be. Nem csak Németországon belül, hanem 

nemzetközileg is születtek kartell-megállapodások, amelyekhez a német vállalatok is 

csatlakoztak, így a németek más országok iparába is befektettek, ahol ezáltal némi 

ellenırzéssel is bírtak (Kövics 1992).  
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A német gazdaságtörténetben nem számított újdonságnak, hogy az azonos mesterséget 

őzık szívesen mőködtek együtt: a céhek révén ennek több évszázados hagyománya volt, a 

modern iparági kartellek ezekbıl az együttmőködésekbıl fejlıdtek ki (Liefmann 1930). 

Németországban az iparági együttmőködéseknek tehát volt történeti elızménye. A kartellek 

kialakulásához a 19. század folyamán elsısorban a nagy tıkeigényő iparágakban 

megnövekedı verseny vezetett, azonban a 20. században már úgynevezett modern kartellek 

jöttek létre. A modern kartelleket a modern gazdaság hozta létre, vagyis fıként a nagyvállalati 

méret és a tömegtermelés. A vállalatok ebben a megváltozott környezetben felismerték, hogy 

ha együttmőködnek, elınyösebb helyzetbe kerülhetnek (Pelle 2006). 

Németországban 1923-ig egyáltalán nem szabályozták a kartelleket, ezért számuk 

akkorra már meghaladta az 1500-at. Ebben az – úgymond – vízválasztó évben azonban 

elfogadtak egy kartelltörvényt, ami a hiperinflációra adott egyik válasz volt. A jogalkotók 

ugyanis úgy gondolták, hogy az ármegállapodások hozzájárulnak a termékek 

árnövekedéséhez. A törvényt a 3.5.2. fejezetben ismertetjük. A közben ismét megváltozó 

gazdasági feltételek miatt azonban már nem volt igény a kartellek hatalmának megtörésére. 

Sıt, ezzel ellentétes törekvések jelentek meg: az 1929-es gazdasági válság és az abból 

bekövetkezı folyamatos csıdök hatására 1930-ban egyenesen kötelezıvé tették, hogy a 

sérülékeny ágazatokban mőködı vállalatok kartellekben mőködjenek19. 

A 3. ábrán látható kartellek közül 1925-re 300 darab magától feloszlott. A birodalmi 

kormány szerint 1925 közepén nagyjából 3000 kartell létezett, amelybıl 2500 az iparban, 400 

a nagykereskedelemben, és körülbelül 150 a kiskereskedelemben mőködött. A 

nagykereskedelem központi szervezete szerint viszont ezen a területen csak 30-35 kartell 

tevékenykedett (Liefmann 1930). 

Annak érdekében, hogy tisztábban láthassuk, mi is történt ekkor a vállalkozások 

együttmőködése terén, nézzünk néhány konkrét példát. 1923 végén a Német Gépiparosok 

Egyesületének 137 szövetség volt a tagja, amihez 1203 vállalat tartozott, míg 1924 végén már 

csak 108 szövetség 1160 taggal vett részt benne. 

Az I. világháború után az olyan új és modern iparágak, mint az elektromos és a 

vegyipar szereplıi a különféle kartell-, találmányi és piacegyezményekkel erısen kötıdtek 

angol-amerikai partnereikhez, így ezek tulajdonosai a háborús ellentétek kibékítésében voltak 

                                                 
19 Ezt a kötelezettséget a nemzetiszocialista rezsimben további területekre terjesztették ki. Ezáltal 

akarták ugyanis állami ellenırzés alá vonni az ipart és megerısíteni a hadigépezethez tartozó ágazatokat. Úgy 
vélték, hogy ha a vállalatok szorosabban mőködnek együtt, akkor a német gazdaság erısebb lesz. 
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érdekeltek. Ilyen vállalat volt például az IG-Farbenindustrie vegyesipari óriásvállalat, vagy az 

elektromos iparban az AEG (Kerekes 1985).  

 

3. ábra: A kartellek száma iparáganként 1923-ban 

Iparágak Kartellek 
száma 

Bányászat 51 
Vaskitermelés 73 
Fémkohó és fém-félkésztermék gyártása 17 
Gépipar 147 
Vas-, gızkazán-, készülék-gyártás 48 
Vasúti teherkocsi gyártása 1 
Motor és kerékpár gyártása 8 
Vas és acél áruk gyártása 234 
Elektrotechnika, finommegmunkálás, optika 56 
Fémfeldolgozó ipar 78 
Faipar 44 
Bırmegmunkálás 46 
Nyersanyag kitermelés 30 
Építıipar – 
Kerámiai ipar 10 
Üveggyártás 20 
Kémiai ipar 91 
Olaj és zsíripar 36 
Papír ipar 107 
Textilipar 201 
Ruházati ipar 71 
Sörfızés, maláta, malomipar 97 
Cukor és tápszer ipar 49 
Hajózás és szállítmányozás 4 
Összesen 1 519 

Forrás: Liefmann (1930) alapján saját szerkesztés 
  

1924 után a koncentrációt már nem úgy kell értelmezni, mint a pénz elértéktelenedése 

idején – amikor a vagyonok önkényesen, vertikálisan fonódtak össze a még nagyobb vagyon 

érdekében –, hanem mint az egyes iparágakban egyfajta vagyon-központosulásra (Mann 

1997): a kartellek szabályozták az árakat, termelési normákat állapítottak meg, ugyanakkor a 

gyártástervezés területén is sok újat alkottak. Az ilyenfajta összefonódások miatt az iparnak 

korábban nem látott mértékő hatalma lett az állammal szemben. Ezen elınyöket felismerték a 

munkavállalók is, és a túlerı ellensúlyozására szakszervezetekbe tömörültek, amelyek 

egyfajta munkaértékesítı kartellként mőködtek.  
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A szakszervezetek mint munkaértékesítı kartellek 

A két világháború közötti évek a munkaadók és a szakszervezetek közötti paktumok 

virágkorának tekinthetık Európában (Berend T. 2008). Nem volt ez másképp a háborút 

vesztett Németországban sem, sıt, az elsı ilyen megállapodás megkötése épp 

Németországhoz köthetı: 1918. november 9-én a berlini munkások követték a Spartakus 

Szövetség és a szakszervezeti bizalmiak általános sztrájk- és fegyveres fellépésre szólító 

felhívását, és elsöpörték a császári monarchiát (Luxemburg 1976). A tömegek elérték, hogy 

azokat a követeléseket, amelyekért a német szakszervezetek évtizedek óta harcoltak – 

nyolcórás munkanap, korlátlan egyesülési jog, munkanélküli-segély, általános választójog, 

falun a félfeudális cselédrendszer megszüntetése –, elfogadják (Warnke 1955). Mindezen 

követelések nyomán 1918. november 15-én megszületett a szociális paktum, amely törvényi 

szintre emelte a munkavállalók jogait.  

A fenti követeléseket a Stinnes-Legien-egyezményben ugyan elismerte a kormány, 

viszont a munkások és az iparosok közötti konfliktusokat döntıbíróság elé utalta (Berend T. 

2008). A munkavállalók kezdték felismerni a tömegekben rejlı erıt és hatalmat, egyre inkább 

közösen igyekeztek fellépni érdekeik képviselésére a hatalmat birtokló – és gyakran azzal 

visszaélı – nagyiparosokkal szemben, akik a háború hadigazdaságában óriási vagyonokra 

tettek szert.  Pedig a német dolgozó korábban nem volt esküdt ellensége munkaadójának. A 

német vállalkozó azonban ekkor még nem ismerte fel azt az alaptényezıt, hogy a saját 

munkavállalóinak vásárlóereje az ı legfontosabb piaca is, és hogy hosszú távon is célszerő azt 

megtartani. A német ipar akkor még elsısorban az államnak dolgozott, illetve exportra, és 

nem a tömegek lassan emelkedı életszínvonaláért. Az állam viszont felismerte saját szociális 

felelısségét, és megkísérelt tenni valamit a helyzet javulása érdekében (Mann 1998). 

Az 1920-ban megszületett az üzemi tanácsi törvény (Betriebsratgesetz), amely hően 

tükrözte a lassan már elfeledett bismarcki német hagyományokat, vagyis a munkaadók és 

munkavállalók közös döntésének fontosságát (Franzel 1957). Az elv újjáéledését követıen, az 

1920-as évek végén még a gazdasági kérdéseket is megvitatták egymást közt a felek. A 

szociálpolitikai fejlıdési hullám pedig csak ezek után vett nagyobb lendületet.  

Az Általános Német Szakszervezeti Szövetség (ADGB20) taglétszáma 1926-ban 

körülbelül négy millió fı volt, 644 ezer tag tartozott a Keresztény Szakszervezetekhez, míg a 

szabadelvő Hirsch-Duncker-féle szervezet 163 ezer tagot számlált, a baloldali Szakszervezeti 

Ellenzék pedig 73 ezret. 1930-ig megközelítıleg összesen 4,5-5 millió fı között mozgott a 

                                                 
20 Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund. 
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szakszervezetek taglétszáma, ami a munkások egyre jelentısebb arányú részvételét jelentette 

(FEA 1993). Szociálpolitikai téren a legfontosabb eredmény a szakszervezetek azon jogának 

hivatalosan is megerısített elismerése volt, hogy a munkavállalók érdekeinek képviseletében 

tárgyalópartnerként ülhetett le a munkaadók megbízottjaival a kollektív szerzıdések és 

bérmegállapodások esetében.  

Robert Liefmann volt az, aki munkaértékesítı kartelleknek nevezte a német 

szakszervezeteket, a munkaadók és munkavállalók harcait pedig „egészséges rivalizálásnak” 

hívta (Liefmann 1930). A szakszervezetek lényegének azt tekintette, hogy azok, akik hasonló 

munkafolyamatot végeznek, olyan szervezett tömörülést alkotnak, amelynek keretében 

együttmőködhetnek. 

1927 júliusában a birodalmi győlés – a szakszervezetek javaslatai szerint – nagy 

többséggel elfogadta a munkaközvetítésrıl és a munkanélküli segélyezésrıl szóló törvényt. A 

munkanélküli-biztosítást, valamint a munkaközvetítést egy önálló intézmény végezte, körzeti 

és helyi fiókok segítségével (Winkler 2005). Szükség esetén a birodalom köteles volt kölcsönt 

nyújtani a Birodalmi Munkaközvetítı és Munkanélküli-biztosító Intézetnek. A kormány 

néhány tagja és a vállalkozói szövetségek már ekkor aggódva figyelték az eseményeket, mivel 

a törvény igencsak megterhelte az amúgy is ingatag költségvetést. A támogatásokra kifizetett 

összeg ugyanis az állami alkalmazottak fizetésével együtt az összes kiadások felét jelentették, 

és egyre növekvı tendenciát mutattak (4. ábra). 

 

4. ábra: Támogatások Németországban (1928-1931) 

 1928 1929 1930 1931 
Támogatások (Mrd RM) 1,41 1,72 2,73 3,14 

Forrás: Botos (1987) alapján saját szerkesztés 
 

A gazdasági jólét e kezdetleges jeleit a szakszervezeti vezetık és a szociáldemokrata 

képviselık úgy értékelték, hogy új szakasz kezdıdött meg a kapitalizmus fejlıdésében. A 

korabeli közéleti személyiségek ezt az új korszakot kései vagy szervezett kapitalizmusnak 

hívták, és úgy gondolták, hogy az eddigi szabad verseny korának kapitalizmusát felváltotta 

egy válságoktól mentes szakasz. A szociálpolitikai fejlıdésben azonban a kedvezıtlen 

gazdasági körülmények olykor hátráltató szerepet játszottak, felerısítve ezzel az egyre 

gyakrabban felszínre kerülı szociális feszültségeket. A gazdasági hatalommal rendelkezık – 

hogy felülkerekedjenek a helyzeten – 1923 után mind inkább támadták a kompromisszumhoz 

ragaszkodó weimari rendszert (Beck 1985).  
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Az 1929-ben kezdıdött válság aztán a háború utáni éveknél is súlyosabb 

munkanélküliséget és az ezzel járó nyomorúságos életkörülményeket hozta el a társadalom 

nagy tömegei számára. A segélyalapok kimerültek, a munkavállalók korábban kiharcolt jogai 

ismét elolvadtak a válságban. Az ekkor elmélyült szociális feszültségeket végül a 

nemzetiszocialista hadikonjunktúra „oldotta meg”, munkahelyek százezreit teremtve (Ormos 

2008). 

Hiperinfláció és gazdaságpolitika 

Németország az elsı világháború óriási költségeit eredetileg nem az állampolgárokkal 

tervezte megfizettetni, hanem inkább kölcsönért folyamodott az USÁ-hoz. A hatalmas 

mennyiségő hitelek felvételekor a vezetı politikusok és gazdasági szakemberek azzal 

számoltak, hogy ezen kötelezettségeiket majd a vesztes szövetségi hatalmak jóvátételeibıl 

fogják finanszírozni. Azonban – mint ahogyan az közismert – az elsı világháború 

Németország súlyos vereségével és egy kemény békediktátummal ért véget. Ezáltal a felvett 

összegek fedezetlenekké váltak. A térdre kényszerített ország képtelen volt a rendszeres 

törlesztésre, ezért folyamatosan átütemezésekért folyamodott a hitelezı országoknál. A német 

inflációt tehát – az egykori közhiedelemmel és számos állítással szemben – nem csak a 

jóvátételi követelések okozták, amit kiválóan bizonyít az a tény, hogy a jóvátételi fizetések 

megkezdése elıtt21 már nagymértékben csökkent a nemzeti valuta értéke (Kaposi 1998). 

Az USA az elsı világháború után az aranystandard rendszerét követte. Ugyanebben az 

idıszakban Németország azonban – számos európai országhoz hasonlóan – nem vett részt az 

aranystandard rendszerben, így a pénzállományuk döntı többsége fedezet nélkül került 

forgalomba. Ennek értelmében a német kormány számára erıs volt a csábítás, hogy a 

jelentısen eladósodott költségvetés terhein pótlólagos pénzkibocsátással enyhítsen. Ez viszont 

olyan drasztikus méreteket öltött az 1920-as években, hogy a nemzeti valuta elkerülhetetlenül 

leértékelıdött, s a márka az addigi idık legnagyobb inflációján ment keresztül (Sargent 2005). 

Keynes Németországról már 1923-ban azt írta, hogy a német kormányzat képtelen lesz 

bevezetni stabil pénzt, mivel – más forrásai nem lévén – csak a további pénznyomással képes 

fennmaradni (Keynes 1923). Ebbıl kifolyólag a háborút követı években a kormányok az 

inflációt – hallgatólagosan ugyan, de – elfogadták. A pénz elértéktelenedése révén az állam 

könnyedén folyósított helyreállítási és iparindítási hiteleket, amelyek „gyakorlatilag nemzeti 

ajándékká” (Berend T. 1987, 268.old.) váltak a német lakosság számára.  Így az infláció lett 

1921 közepéig a gazdasági növekedés alapja (Hillgruber 1981). Viszont az államháztartás 

                                                 
21 Az elsı kifizetés 1921 nyarán történt meg. 
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adóssága ezzel párhuzamosan rohamos mértékben növekedett. A Rajna-vidék 1923-as 

megszállása az infláció minden korábbinál nagyobb mértékő szárnyalását eredményezte, az 

államilag támogatott passzív rezisztencia miatt. 

Az egyébként is túlterhelt költségvetés helyzetét csak súlyosbította a Ruhr-vidéki 

termeléskiesés, és a területekrıl kiutasítottak támogatása (Bihari 2002). A keletkezı 

többletköltségeket a kormány már végképp nem tudta a költségvetésbıl finanszírozni, s így 

egyre nagyobb méreteket öltı jegybanki kölcsönökhöz folyamodott, továbbá a gyakoribb 

bankóprés eszközével igyekezett túlélni a helyzetet. Ez azonban csak tovább gerjesztette az 

inflációs spirált. Így az infláció ebben az idıszakban egészen sajátos módon ugyan, de mégis 

„egyszerre volt betegségtünet és gyógymód” (Berend T. 1987, 267.old.), többek közt a német 

gazdaság számára is. 

Ezen folyamat végeredményeként a vágtató infláció 1923 júniusától hiperinflációba 

csapott át. A hiperinfláció mélypontja 1923 ısze volt (lásd 5. ábra). A pénzmennyiség 

növekedése különösen a novembert megelızı néhány hónapra volt jellemzı. Összességében a 

világtörténelem addigi legsúlyosabb inflációja zajlott le a háborút követı évek 

Németországában. Az árszínvonal rohamléptékő emelkedésének megtorpanása 1923 ıszén 

következett be. Gustav Stresemann szeptember végén felfüggesztette a passzív ellenállást a 

megszállt területeken, továbbá november 15-én meghirdette pénzreformját, a német gazdaság 

feltámasztása lehetıségének reményében. A stabilitás helyreállítására tett lépéseket monetáris 

reform is segítette: átmeneti fizetıeszközként bevezették az ún. ”járadékmárkát”, a 

Rentenmarkot. Az új nemzeti valuta értéke egybillió22 inflációs papírmárkával egyezett meg. 

Ha külföldi értékviszonyítási alapot keresünk, akkor pedig 4,2 Rentenmarkért adtak egy 

dollárt. A váltás éppen idıben érkezett az inflációs számrengetegben elfáradt és kiábrándult 

német lakosság életébe. Az új fizetési eszközt gyorsan elfogadták mint fizetési és értéktartó 

pénznemet, ami kiváló alapot teremtett a „konstruktív” jóvátételi megállapodás lehetıségéhez 

(Németh 2007).  

Más változtatásokat is bevezettek az új pénzzel együtt. Alapvetıen módosult például a 

pénzkibocsátás menete. Az új márka kibocsátásának joga az eddigi gyakorlattal ellentétben 

nem a Reichsbankhoz, hanem új intézményhez, a Rentenbankhoz került. Továbbá 

maximalizálták a forgalomba hozható pénzmennyiséget. Szabályozásra került a felvehetı 

hitelkeret nagysága is. Mindezekkel egyetemben három, a gazdaságban igen gyorsan 

lejátszódó pozitív folyamat kezdıdött meg (Sargent 2005):  

                                                 
22 1012 
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• a központi banktól felvett hitellel történı költségvetési kiadások finanszírozásának 

véget vetettek, 

• a költségvetés egyensúlyba került, 

• az inflációt sikerült visszafogni. 

 

5. ábra: Német nagykereskedelmi árindexek (1919-1924) 

1919  március 488 800 
január 262 április 521 200 
december 803 május 817 000 
1920  június 1 938 500 
január 1 260 július 7 478 700 
december 1 440 augusztus 94 404 100 
1921  szeptember 2 394 889 300 
január 1 440 október 709 480 000 000 
június 1 370 november 72 570 000 000 000 
december 3 490 december 126 160 000 000 000 
1922  1924  
január 3 670 január 117 320 000 000 000 
június 7 030 február 116 170 000 000 000 
szeptember 28 700 március 120 670 000 000 000 
október 56 600 április 124 050 000 000 000 
november 115 100 május 122 460 000 000 000 
december 147 480 június 115 900 000 000 000 
1923  július 115 
január 278 500 augusztus 120 

február 588 500 december 127 
Forrás: Sargent (2005) alapján saját szerkesztés 

 

A kormányzatnak azonban – hogy mindezen eredményeket elérjék – határozottan és 

szigorúan kellett fellépnie a kiadások csökkentése, és a bevételek növelése terén. 25 

százalékkal csökkentették az állami tisztviselık számát, minden ideiglenes jelleggel 

foglalkoztatottat elbocsátottak, minden 65 év fölötti munkavállalót nyugdíjba küldtek. A 

háború utáni demobilizáció miatt túl sok munkaerıt alkalmazó állami vasúttól 1923-ban 

120000, 1924-ben további 60000 fıt bocsátottak el (mimeo). A központi bank ebben az új 

gazdasági felállásban következetesen nem kínált pótlólagos hiteleket a kormányzatnak. A 

Rentenmark általi sikeres pénzügyi stabilizáció után 1924-ben bevezették Németországban a 

Reichsmarkot, mely hivatalos fizetıeszközként egészen 1948-ig volt forgalomban. A német 

márka eredményes stabilizációjával együtt járt a kibocsátás és a foglalkoztatottság 

növekedése, valamint a munkanélküliség csökkenése. Az 1923. évhez viszonyítva a 
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következı év már kedvezıbb kilátásokkal biztatta az országot. 1925-ben pedig már 

kifejezetten pozitív folyamatok jellemezték a német gazdaságot. 

Ha a korszak gazdaságpolitikáját próbáljuk átfogóan értékelni, a weimari 

alkotmányból kell kiindulnunk. A Weimarer Nationalversammlung (Weimari Nemzetgyőlés) 

1919-ben megfogalmazta a szuverén, alkotmányos állam létrehozását. Amíg ez az alkotmány 

életben volt, ez teljesült (Ormos 2008). Azt sem szabad azonban figyelmen kívül hagynunk, 

hogy a weimari törvénykezést nagymértékben befolyásolták nagyiparos érdekcsoportok, a 

jogalkotás pedig nagymértékben befolyásolta a gazdaságot. Bizonyos értelemben a háború 

végett vetett a gazdaság függetlenségének az államszervezettıl. Ekkor ugyan – elméleti 

szinten – felvetıdött a „liberale Ordnung”-hoz való visszatérés, amelyben a gazdaság maga 

vállalja a felelısséget a tetteiért (Forsthoff 1971). Ez azonban nem valósult meg, helyette a 

weimari köztársaság intervencionista gazdaságpolitikát látott szükségesnek, állami támogatást 

nyújtott a termelés és az ellátás biztosítására. Ez alapvetıen változtatta meg a háború elıtti 

gazdasági struktúrákat. 

Másrészrıl a gazdaság is beleszólt a jogalkotásba, de nem csak a nagyiparos 

érdekcsoportok oldaláról. Mint láthattuk, a szakszervezetek is erısek és jól szervezettek 

voltak, így ık is egyre inkább hangot adtak elképzeléseiknek. Ez Németországot egyébként a 

mai napig jellemzi (Gedeon 2001). Az ekkor kiépült rendszer azonban veszélyeket is 

hordoz(ott) magában: a szabályozás ilyen keretek között a befolyásos gazdasági csoportok – 

legyenek azok éppen a szakszervezetek – áldozatává válik, az állam nem tudja éjjeliır-

szerepét eredményesen betölteni.23 A veszély hamar valósággá vált: köztudott, hogy 1932-33-

ban, a gazdasági világválságra adott válaszként hová fajult a weimari köztársaság. 

A weimari gazdasági irányítás legfıbb eredményeként mégis azt kell megemlítenünk, 

hogy az 1920-as években elért gazdasági stabilitást és növekedést végsı soron az állam és a 

gazdaság korábban nem tapasztalt együttmőködése alapozta meg, amit egy külön törvényben 

is lefektettek24 (Forsthoff 1971). A törvény értelmében a szövetségi és tartományi 

kormányoknak kötelessége volt gazdaság- és pénzügypolitikai intézkedéseikben az 

összgazdasági egyensúlyt figyelembe venni. Az érintett jogszabály konkrétan elıírta, hogy az 

intézkedéseknek a piacgazdasági rend keretei között egyidejőleg kell az árszínvonal 

stabilitását, a magas foglalkoztatottsági szintet és a külkereskedelmi egyensúlyt tartós és 

                                                 
23 Lásd a freiburgi iskola kritikáját errıl a korszakról a 2.2. fejezetben. 
24 Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft vom 8. Juni 1919 (Az 1919. évi 
törvény a gazdaság stabilitásának és növekedésének elısegítésérıl). 
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arányos gazdasági növekedés mellett teljesíteniük.25 A törvény azt is megfogalmazza, hogy 

ezen célok elérését minden szereplınek elı kell segítenie – tehát azon kívül, hogy az állam és 

a gazdaság újfajta együttmőködésének adott teret, azért is jelentıs, mert mindez a formális 

szabályozás keretei között is megjelent. Ha belegondolunk, ez nem kevesebbet jelent, mint 

hogy az Európai Unió mai gazdaságpolitikai keretrendszerét (növekedés és foglalkoztatás 

alacsony infláció mellett) 1919-ben Weimarban fogalmazták meg elıször. Tudjuk, hogy 

Németországban az I. világháború után évekig tartott ráállni arra a makrogazdasági pályára, 

amely ezen kritériumoknak megfelelt. Hogy ez miért volt ilyen nehéz, azt jelen fejezetben 

áttekintettük. Történelmi ismereteinkbıl azt is tudjuk továbbá, hogy az 1924-ben elindított 

stabilizációs és növekedési folyamat – fıként külsı körülmények folytán – nem tartott sokáig. 

Mindazonáltal lényegesnek tartjuk, hogy Németország már 1919-ben rendelkezett azzal a 

tudással, ami a mai európai uniós gazdaságpolitikai ajánlásoknak is az alapját képezi. A német 

történelem azonban arra is megtaníthat minket, hogy ez az együttmőködés csak jó idıkben 

mőködik, egy válság szele könnyen elsöpri a lojalitást. 

2.1.2 A freiburgi jogász-közgazdász pályája és munkássága 

Robert Liefmann Freiburgban töltötte szakmai életének nagy részét. Mielıtt a 

kartellekkel kapcsolatos gondolatvilágát ismertetjük – meggyızıdésünk, hogy megállapításait 

méltán nevezhetjük gondolatok egy teljesen önálló világának –, elıször életének és 

munkásságának legfontosabb tényeit mutatjuk be. Tesszük ezt azért, mert úgy gondoljuk: 

mindaz, amit ı gondolt és mondott, szorosan összefügg személyes élettörténetével. 

Robert Liefmannról magyar, de angol nyelven sem igazán találtunk információt. Az 

egyetlen magyar nyelvő forrás, amelybıl egyáltalán tudomást szereztünk róla, Török 

Ádámnak a különbözı versenyszabályozási rendszerekrıl szóló cikke volt (Török 2001). 

Azonban azt tapasztaltuk, hogy a cikk megjelenése óta eltelt években sem növekedett 

Liefmann ismertsége hazánkban – de ez nem annyira meglepı, ha azt nézzük, hogy Liefmann 

néhány évvel ezelıtt még a Wikipedián sem szerepelt, csupán 2007 januárjában nyitották meg 

róla az elsı, német nyelvő oldalt.26 Angol nyelven a nevén kívül még most is csak 

születésének és halálának dátumát, valamint végzettségét találjuk meg.27 Ismertségének 

                                                 
25 „Die Maβnahmen sind so zu treffen, daβ sie im Rahmen der marktwirtschaftlichen Ordnung gleichzeitig zur 
Stabilität des Preisniveaus, zu einem hohen Beschäftingungsgrad und auβenwirtschaftlichen Gleichgewicht bei 
stetigem und angemessenem Wirtschaftswachstum beitragen.“ Gesetz zur Förderung der Stabilität und des 
Wachstums der Wirtschaft vom 8. Juni 1919, §1. 
26 http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Liefmann&action=history Letöltve: 2010. február 28. 
27 http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Liefmann Letöltve: 2010. február 28. 
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utóbbi évekbeli valamelyes növekedését a Stolpersteine28 projekt adta meg számára, amely 

Günter Demnig kezdeményezésére indult 2000-ben, Európa-szerte. A Stolperstein szó szerint 

„buktatókövet” jelent, valójában olyan, a járdákban elhelyezett emlék-macskakövekrıl van 

szó, amelyekre a járókelık – a kezdeményezık szándéka szerint – felfigyelnek.29 A köveken a 

nácizmus áldozatainak adatai szerepelnek – méghozzá ott, ahol az adott személyek egykor 

laktak. Freiburgban 2006-ban került elhelyezésre az elsı Stolperstein30, éppen Robert 

Liefmann emlékére, a Goethestraβe 33. számú ház elıtt.31 Más forrás nem állván 

rendelkezésünkre, Robert Liefmann életének fıbb állomásait a Wikipedia német nyelvő 

vonatkozó oldala alapján ismertetjük.32 

Robert Liefmann 1874. február 4-én született Semmy Liefmann zsidó kereskedı és 

felesége, Auguste Juliane gyermekeként Hamburgban. Közgazdasági és jogi tanulmányait 

Freiburgban, Berlinben, Münchenben és Brüsszelben végezte. Max Weber ösztönzésére a 

vállalkozói szövetségekkel és a kartellekkel kezdett foglalkozni – ebbıl doktorált, majd 1900-

ban habilitált. 1904-tıl a freiburgi egyetem közgazdász professzora volt, 1907-ben az USÁ-ba 

tett tanulmányi látogatást. Kutatásai mindvégig a vállalkozói formákra, különösen a 

kartellekre és trösztökre irányultak. 

Az 1920-as években miaszténiás betegsége következtében egy idıre még 

kerekesszékbe is kényszerült. A család evangélikus kikeresztelkedése ellenére 1933-ban a 

„Volljude”, azaz teljesen zsidó kategóriába kerültek, így Liefmann ettıl kezdve házi ırizetben 

élt, egyetemi munkáját nem folytathatta. A méltatlan körülmények ellenére a család nem 

költözött el Freiburgból. 1940-ben, 64 évesen két nıvérével, valamint az összes badeni és 

pfalzi zsidóval együtt a dél-francia Gurs-nál lévı táborba deportálták, ahol nagyon rossz 

körülmények között élt haláláig, amely 1941. március 20-án következett be a közeli Morlaás-

ban. Szerencsétlenségére éppen nem érte meg, hogy a New Yorki Egyetem meghívására az 

USÁ-ba kijusson – de legalább a nıvérei ily módon kiszabadultak a koncentrációs táborból. 

A Liefmann-házat a nemzetiszocialista államhatalom a deportálást követıen 

kisajátította. A II. világháború végéig az épületet a Gestapo használta, majd a háború után a 

                                                 
28 http://www.stolpersteine.com/  
29 E helyen jegyezzük meg, hogy Magyarországon is találunk már a járdákban ilyen köveket, konkrétan 
Szegeden is van néhány. Információ: http://www.macskako.net/  
30 http://www.freiburg-im-netz.de/stolpersteine/stolpdoku.php  
31 Érdekességképpen jegyezzük meg, hogy a freiburgi iskola hagyományait ápoló és továbbvivı Walter Eucken 
Institut, amely a freiburgi egyetem intézete, a Goethestraβe 10. szám alatt, mintegy 100 méterre Liefmann 
egykori otthonától található. 
32 http://de.wikipedia.org/wiki/Robert_Liefmann Letöltve: 2010. február 28. A legújabb frissítés éppen munkánk 
ideje alatt került az oldalra! 
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francia hadsereg vette birtokba, akik 1949-ben átadták Baden-Württemberg tartománynak. A 

Liefmann-ház 2000-ig rendırségi épületként szolgált. Ma a freiburgi egyetem tulajdona, és 

vendégházként üzemel.33 

Liefmann végrendeletében nagy összeget hagyományozott a freiburgi egyetemre abból 

a célból, hogy kutatásait folytassák. Egyetemünk könyvtárában két mőve elérhetı (Liefmann 

1928, Liefmann 1930). 

2.1.3 Kartellek, konszernek és trösztök 

Liefmann a versenyszabályozásról egyik legnagyobb összefoglaló mővében, a 

Kartelle, Konzerne und Trusts c. könyvében ír, amelyet elıször Németországban adtak ki 

1924-ben, majd az 1920-as évek folyamán többször is. Angol nyelven elıször 1932-ben jelent 

meg, oxfordi kiadásban (ennek válatozatlan utánnyomása: Liefmann 2001).34 

Liefmann gazdasági-társadalmi környezetét fentebb bemutattuk. Ezek mellett azonban 

fontos az elméleti környezet vizsgálata is. Ebbıl a szempontból Liefmann, németországi 

közgazdász professzorként két nagy elméleti rendszernek, az angolszász, ún. szabadversenyes 

kapitalizmusnak és a szocialista állam- és gazdaság-elképzeléseknek – mind földrajzilag, 

mind intellektuálisan – az ütközıpontjában helyezkedett el. Már említett könyvében mindkét 

rendszert folyamatosan bírálja, s mindkettı németországi képviselıinek „üzenget”, éles 

kritikai megjegyzések formájában. A szabadversenyes kapitalizmus elméleti rendszerét nem 

tartja reálisnak. Azt mondja ugyanis, hogy ha szigorúan értelmezzük annak állításait, végsı 

soron szabadversenyes kapitalizmusban is minden termelı a saját termékének teljes 

monopolistája, és minden szerzıdés a verseny korlátozására irányul. Ezenkívül – véleménye 

szerint – egy-egy piac soha nem stabil. Elméletileg folyamatosan a tökéletes verseny és a 

monopólium végletei között ingadozik, akár az extrém pontokat elérve is. Ráadásul ıt sem 

kerülte el az 1920-as évek Németországában az a közhangulat, amelyben általános gyanakvás 

övezte a nyugati gyıztes hatalmak ideológiai „traktáját”: politikai szempontból a demokrácia 

kulcsszava mögé bújtatva látták a hatalmi érdekek érvényesítésének nagyon is erıs szándékát, 

és ugyanez volt a vélemény gazdasági téren a szabadversenyes kapitalizmus hirdetésérıl is. 

Ebben az idıben Németországban a liberalizmusellenesség – ami az angolszász 

szabadversenyes kapitalizmus elítélését takarta – összekapcsolódott „az angol szellem” elleni 

küzdelemmel (Karácsony 2005, 72. old.). 

                                                 
33 www.io.uni-freiburg.de/downloads/gaestehaeuser/liefmann.pdf Letöltve: 2010. február 28. 
34 Mivel mi az 1930-as stuttgarti kiadáshoz hozzáfértünk (Liefmann 1930), abból dolgoztunk. A továbbiakban 
külön nem hivatkozunk rá. 
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Másrészrıl Liefmann a szocializmust megvalósíthatatlannak tartja. Azt mondja, hogy 

az állam ne legyen tulajdonos, mivel nem tud „jó tulajdonosként” viselkedni. Részvétele az 

iparban szükségtelen többletberuházásokhoz és hatékonyság-vesztéshez vezet. A szocializmus 

fennkölt célmegfogalmazásait egyszerően túlzásoknak, üres frázisoknak tartja. Az állam 

szerepét elsısorban a szabályozásban látja, de semmiképp sem a piaci folyamatokban való 

aktív részvétel révén. Ebbıl a szempontból elıfutára a freiburgi iskolának, mint ahogy azt 

alább majd látni fogjuk. 

Azt gondoljuk, Liefmannt olvasva bátran nevezhetjük ıt a gazdaságtörténet egy 

eredeti figurájának, aki nem félt attól, hogy a saját korának ingatag politikai-gazdasági-

társadalmi, sıt: elméleti környezetében kritikusan fogalmazzon, és önálló, az akkor – még 

Németországban is – uralkodó fı irányzatoktól (historizmus) merıben eltérı érvrendszerrel 

álljon elı. Munkásságát olvasva – a teljesen sajátos, olvasmányos, és a mai kor embere 

számára is élvezetes stíluson felül – meglepıdhetünk néhány kifejezésen, amelyeket azonban 

konzekvensen használ. Az alábbiakban ezek közül a legfontosabbakat tekintjük át, és a 

továbbiakban ezeket idézıjelbe téve fogjuk mi is használni. A fogalmak liefmanni 

értelmezése során láthatjuk annak a környezetnek félreérthetetlen hatását, amely ıt körülvette, 

és az erre adott kritikai válaszokat, amelyek révén mégis önálló, független gondolkodónak 

tekinthetjük. 

• „Kegyetlen verseny”: a szabadversenyes kapitalizmus szinonimája. Azért kegyetlen, 

mert ebben a versenyben „mindenki mindenki ellen” küzd. A „kegyetlen verseny”-ben 

a fogyasztó a „nevetı harmadik”. Az általa vizsgált, háború35 utáni német termelési 

struktúrában ráadásul a „lehetı legalacsonyabb áron” való értékesítés sokszor 

hatalmas tıkeveszteségeket jelent, ezért nem kívánatos. 

• „Extrém individualizmus”: a szabadversenyes kapitalizmus másik szinonimája. Ennek 

értelmében minden együttmőködés „versenykorlátozó”, beleértve minden szerzıdést 

is. 

• „Egészséges rivalizálás”: az „extrém individualizmus” alternatívája. Lényege, hogy 

azok között, akik „hasonló mesterséget őznek”, van együttmőködés, és a versengés 

nem az egyén, illetve az egyedi vállalatok szintjén történik, hanem iparágak között, 

ipar és kereskedık között, valamint ipar és beszállítók között. Ez Németországban a 

céhek révén több évszázada így mőködik. 

                                                 
35 Az 1924-es kiadásból következik, hogy itt az I. világháborúról van szó. 
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• A szakszervezetek mint kartellek: a szakszervezetek mőködése nagyon sok tekintetben 

a kartellekéhez hasonlít, hiszen végsı soron a szakszervezetek „munkaértékesítı 

kartellek”. Mőködésük vizsgálatát éppen ezért ugyanazzal a módszertannal lehet 

elvégezni, mint az összes többi kartellét. 

• „Régi tıke” vs. „új tıke”: a „régi tıke” az elızı technológiá(k)ba, 

kapacitásbıvítés(ek)be fektetett tıke, míg az „új tıke” ennek analógiájára az új 

technológiá(k)ba, kapacitásbıvítés(ek)be fektetett tıke. A kettı megkülönböztetése a 

tıkekockázat szempontjából fontos. 

• „Friss verseny”: kartellizált, monopolizált iparágakban – amennyiben a gazdasági 

racionalitás törvényei szerint érdemes – új, kartellen illetve monopóliumon kívüli 

szereplık jelennek meg. İk jelentik a „friss verseny”-t, amely egészséges, és a kartellt 

illetve (korábbi) monopóliumot is hatékonyság-növelésre – ha pedig arra van szükség, 

akár felbomlásra – ösztönzi. 

• „Elfogadható ár”: a szabadversenyes kapitalizmus terminológiájában folyton 

használatos, ám teljesen megfoghatatlan elméleti fogalom, amelynek semmilyen 

gyakorlati jelentısége nincs. Senki nem tudja egy adott piacon, hogy mi lenne az ár, 

ha másmilyen lenne a piaci szerkezet. Senki nem tudja megmondani, hogy milyen ár 

az „elfogadható”. Amivel ellenben lehet érdemben mit kezdeni, az az árak stabilitása. 

• „Ellátás” = „ kereslet”: a vizsgált gazdasági szituációban (az 1920-as évek 

Németországa) az ellátás és a kereslet tulajdonképpen felcserélhetı fogalmak. A 

kereslet mai, fogyasztói társadalomban általános koncepciója itt még teljesen 

ismeretlen. 

2.1.4 Kartell: áldás vagy átok? 

Liefmann vonatkozó mővében a fıbb versenykorlátozó szervezıdéseket, azaz a 

kartelleket és a konszerneket, trösztöket vizsgálja. A kartellek értelmezése országonként és 

kultúránként különbözı. Véleménye szerint Németországban az iparági együttmőködéseknek 

nagy hagyományai vannak. İ a modern kartellnek a következı definíciót adja: „önkéntes 

megállapodás egymáshoz hasonló, de egymástól független vállalatok között a piaci 

monopólium biztosítására”. Ez viszont nem újdonság, hiszen az adás-vételben a felek mindig 

is törekedtek a monopóliumra. A korabeli kartellformákat viszont a modern gazdaság hozta 

létre, azon belül is a nagy vállalati méret és a tömegtermelés. A tömegtermeléshez 

nagymérető fix tıkebefektetésre van szükség, így a kockázat is megnı. A kartell így végsı 
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soron a tıkekockázat és a profit szétválásának eredménye. A kartellek kialakulásához 

közvetlenül a nagy tıkeigényő iparágakban tapasztalt „kegyetlen verseny” vezetett. A 

vállalatok felismerték, hogy együttmőködés révén kiküszöbölhetik az elınytelen tényezıket. 

A kartell tehát legjobban olyan iparágakban mőködhet, ahol:  

• tömegtermelés folyik,  

• kevés minıségi különbség van a termékek között, valamint  

• a fix tıke aránya a termék árában nagy. 

A mezıgazdaságot éppen a fentiekbıl következıen nem jellemzi a kartellszervezıdés. 

A kereskedelem pedig alapvetıen nehezen kartellizálható, mivel a befektetett tıke nagy része 

forgótıke. 

Liefmann megvizsgálta néhány más országban is az iparági szervezıdéseket, és 

megállapította, hogy a többi közép-európai országban Németországhoz hasonló, sıt, sokszor a 

német kartellekkel együttmőködı, azok hatására létrejött iparági kartellek mőködnek. Anglia 

az az ország, amely leginkább különbözik a német rendszertıl. Ennek oka szerinte az 

individualista kultúra, amelynek szellemében minden együttmőködés „a verseny 

korlátozásával” egyenértékő. További okok, amelyek miatt alacsony a kartellszervezıdési 

hajlandóság: az alacsony vámszint, nagyobb kitettség a világpiaci hatásoknak, kevésbé zárt 

rendszer. Összességében Angliában kartellek helyett a fúziók létrejötte jellemzı, amely 

Liefmann szerint sokkal ártalmasabb, mint a kartellszervezıdés, hiszen az „egészséges 

rivalizálás” már nem biztosított. Az Egyesült Államokban a kartellszervezıdés a vasúti 

szállítás terén kezdıdött, de a törvény nem engedte. Az amerikai vállalatok ehelyett, az 

angliai mintához hasonlóan, trösztök kifejlıdésének irányába mozdultak el. Ennek 

végeredménye szintén a túlságosan nagy hatalommal rendelkezı óriásvállalatok kifejlıdése 

lett. 

A szabadversenyes kapitalizmus szellemében a „mindenki mindenki ellen való 

küzdése” az élet természetes velejárója. Liefmann szerint ez többet árthat a 

nemzetgazdaságnak, mint amennyit használ, ezért az azonos iparágban tevékenykedık 

együttmőködése sok esetben kívánatos lehet. Ezzel Liefmann állást foglal: a 

gazdaságfejlesztési szempontok legalább olyan fontosak, mint a versenypolitikaiak – amivel 

az Európai Közösség kartellszabályozásának mentességi rendszeréhez szolgáltatott elméleti 

alapot (Török 2001). A küzdelem tehát a termelık egymás közti harcából áthelyezıdött a piac 

két oldalára. Az „egészséges rivalizálás” azonban továbbra is fı rendezıelv maradt. Ráadásul 

nem elhanyagolandó szempont, hogy „az emberek” nem csak fogyasztók, hanem 
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alkalmazottak is, sıt, a nyílt részvénytársaságok és a dolgozói részvényprogramok révén 

egyre inkább részvény-, azaz tıketulajdonosok is, tehát a képlet nem olyan egyszerő. 

Liefmann összegzi a kartellek elınyeit, melyek legnagyobbrészt stabilizációs 

jellegőek, ezért a háború utáni Németország számára kulcsfontosságúak. Ilyen elınyökként 

említi a csökkenı tıkekockázatot, a stabilabb foglalkoztatást, a dekonjunktúrának és a pénz 

leértékelıdésének sikeresebb kezelését, vagy a kisebb áringadozásokat, amelyek véleménye 

szerint az adott társadalmi-gazdasági környezetben sokkal „többet érnek”, mint a kartell 

legalapvetıbb hátrányaként emlegetett, „az elfogadható árnál” magasabb árak. Liefmann 

értelmezésében reális hátrányokként inkább a befagyasztott piaci szerkezetek, a technikai 

fejlıdés akadályozása és a bürokrácia túlburjánzása jelennek meg. 

Érdekes az az okfejtés, amelyet a kartellek alkalmazottaival és a kartellek termékeinek 

kereskedelmét bonyolító vállalatokkal kapcsolatban vezet le. Az alkalmazottak tekintetében 

számos pozitívumot sorol fel, melyek közül a legfontosabb az, hogy a kartellek elınyösebbek 

az alkalmazottak számára, mint a konszernek és trösztök, ez utóbbiak ugyanis a munkáltató 

erejét nagyban megnövelik a szakszervezettel szemben. Ugyanakkor – a kartellen belüli 

vállalkozások közti rivalizálás miatt – a szakszervezet (azaz a „munkaértékesítı kartell”) 

erısödik. Ezen túlmenıen a stabilizáló hatás következtében a bérek, sıt, maga a 

foglalkoztatás is sokkal stabilabb, mint a „kegyetlen verseny”-ben résztvevı vállalatok esetén. 

Szokatlan felvetés Liefmann részérıl, hogy a kartellek segítették az „egészséges” szocialista 

gondolatok fejlıdését: állítása szerint Németországban a kartellszervezıdések hozzájárultak a 

munkások jogainak elismeréséhez, a munkások társadalmi helyzetének javulásához. Ami a 

kereskedıket illeti, Liefmann szerint szabadversenyes kapitalizmusban a kereskedık 

egymással szemben versenyeztetik az iparág termelıit. A kartellek ezt a piaci „hatalmat” 

korlátozzák. Válaszként a kereskedık is önszervezıdést kezdeményezhetnek, amelynek 

eredményeképpen a kereskedelmi lánc rövidül, így a termékek fogyasztói árát a kereskedelmi 

költségek a korábbinál kevésbé emelik. Liefmann egyenesen arra a következtetésre jut, hogy 

Németországban az 1920-as években a termelıi és kereskedelmi kartellek végsı soron 

hozzájárultak a német márka stabilizálódásához. 

Röviden ki kell térnünk arra is, hogy a kartellek biztosan és törvényszerően 

hátráltatják-e a technikai fejlıdést? Liefmann harmincéves megfigyelése során azt állapítja 

meg, hogy ez nem feltétlenül igaz, méghozzá a kartellen belüli rivalizálás miatt: a vállalatok 

nagyobb kvóták reményében érdekeltek a technológiai fejlıdéssel elérhetı 

költségcsökkentésben. Ráadásul nagyobb, illetve együttmőködı vállalatok meg tudnak 
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valósítani nagy tıkeigényő fejlesztéseket, továbbá az alacsonyabb tıkekockázat segítheti a 

fejlesztést. Mai szemmel kissé furcsán tekinthetünk arra a gondolatmenetre, hogy mivel az új 

technológiába fektetett „új tıke” gyorsan amortizálja a „régi tıkét”, akkor, ha a kartell 

hozzájárul ahhoz, hogy vállalatok emiatt ne menjenek tönkre, az jó. 

Hogyan hatnak a kartellek a fogyasztóra? Fontos visszaemlékeznünk arra, hogy a 

fogyasztó itt „ellátott”-ként, vagy még inkább „ellátandó”-ként jelenik meg. Liefmann 

kimondja, hogy míg a „kegyetlen verseny”-ben az ár alkalmazkodik a kereslethez, kartellek 

esetén a termelés. Így gazdasági válság idején is biztosított a termelés, azaz az ellátás. A 

kartell magasabb árai pedig nem jelentenek igazi problémát, hisz a fogyasztás (az ellátás) 

nagy részét a mezıgazdaság és a kereskedelem biztosítja, melyre az ipari kartelleknek nincs 

hatásuk. Az ipari termékek ezen felül sokkal kevésbé elégítenek ki életszükségleteket, így 

keresletük árrugalmassága sokkal nagyobb, mint az élelmiszereké. 

Liefmann, könyve végén, szokatlan gondolatmenetre invitálja olvasóját. Szerinte a 

háború utáni Németország, valamint a világazdasági válság kérdése igazából az, hogy vajon a 

stabil áraknak, vagy az ingadozó áraknak nagyobb a nemzetgazdasági elınye (illetve 

hátránya)? A vállalatok életben maradásának képessége, vagy örök születése-halála jár kisebb 

társadalmi költséggel? Ha a kartellek képesek arra, hogy „kisimítsák” a gazdasági ciklusokat a 

foglalkoztatás, az árak és a termelés (=ellátás) tekintetében, ez miért baj? 

Amikor azt kíséreljük meg, hogy Robert Liefmann gondolatainak a mai közgazdasági 

gondolkodásra gyakorolt hatásait fogalmazzuk meg, alapvetıen a következıket mondhatjuk: 

1. Egyrészt freiburgi közgazdászként, másrészt az állam pusztán szabályozó szerepének 

hangsúlyozása, illetve az állam aktív piaci szerepvállalásának elutasítása révén 

munkásságával az Ordnungspolitik és a második világháború utáni nyugatnémet 

gazdaságpolitika egyik megalapozója. 

2. Igen korán, és meglehetısen pontosan felvázolta azokat a folyamatokat, amelyek – 

más országoktól eltérıen – a német iparági szakszervezetek megerısödéséhez 

vezettek.36 

3. Bár nem feltétlenül széles körben elfogadott álláspont, Liefmann mégis elég korán 

kimondta az USA antitröszt törvényének rossz hatékonyságát, konkrétan hogy az nem 

képes megállítani nagy gazdasági hatalommal bíró, és azzal vissza is élı trösztök 

létrejöttét. 

                                                 
36 Ez aztán az elmúlt évtizedekben a német jóléti állam reformjainak végrehajtása elıtt álló egyik legfontosabb 
politikai akadállyá vált (Gedeon 2001). 
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4. Annak ellenére, hogy az 1920-as években a belépési korlátok elméletét még senki nem 

fektette le, hiszen ennek elsı megfogalmazásai az 1950-es és ’60-as évekre tehetık 

(Török 2003), Liefmann bizonyos értelemben megsejtette a belépési korlátok 

jelentıségét a piaci szerkezetek alakulásában. 

5. Azzal, hogy „szabadversenyes kapitalizmusban végsı soron mindenki a saját 

termékének monopolistája”, Liefmann tulajdonképpen Robinson és Chamberlin 

(1933) elıtt néhány évvel (Kopányi 1993) megfogalmazta a monopolisztikus verseny 

modelljét, még ha nem is nevezte így. 

Összességében, fı gondolatként azt fogalmazhatjuk meg, hogy Liefmann szerint a 

kartellek azért „jók”, mert a munkások nem akarnak forradalmat, mert az ellátás 

folyamatossága biztosított, és mert így nem jönnek létre konszernek és trösztök, amelyek 

nemzetgazdasági hátrányai sokkal nagyobbak, mint a kartellekéi. 

2.2 A freiburgi iskola nemzetgazdasággal kapcsolatos tanairól 

A magyar közgazdasági szakirodalomban méltatlanul alulreprezentált német irányzat 

az 1930-as években alakult ki, és elsısorban – de nem kizárólag – Walter Eucken nevéhez 

köthetı. Mátyás Antal átfogó jellegő elmélettörténeti munkájában (Mátyás 2003) 

mindösszesen három oldalt szán Eucken gondolatainak ismertetésére. Véleményünk szerint – 

részben a neki szánt keretek szőkössége miatt – Eucken munkásságának tömör ismertetése a 

fent idézett mőben nem adja vissza azt a komplex gondolatvilágot, amely a német 

társadalomtudóst és a köré szervezıdı ún. freiburgi iskolát oly erısen jellemezte. 

Azért is tartjuk méltatlannak ezt az alulreprezentáltságot, mert Mátyás maga is 

rámutat, hogy ezen irányzat hatása Németországban ma is nagy37. A hatás elsısorban és 

legközvetlenebbül a II. világháború utáni német szociális piacgazdaság kiépítésekor 

érvényesült, Eucken maga is aktív gazdaságpolitikusként vett részt ennek kiépítésében, 1950-

ben váratlanul bekövetkezett haláláig.38 Azt is látnunk kell azonban, hogy elgondolásai 

megjelentek az egész háború utáni nyugatnémet gazdaságpolitikában, az 1957-es német 

versenytörvényben, de a német Bundesbank antiinflációs monetáris politikáját is 

megalapozták. Ha pedig azt nézzük, hogy a mai Európai Unió monetáris politikájának, 

gazdaságpolitikai koordinációjának, sıt, versenyszabályozásának rendszerét is erısen áthatják 

                                                 
37 A freiburgi egyetemen belül mőködik a Walter Eucken Institut, amely az ORDO nevő periodika kiadója is. Az 
intézet fı célja a freiburgi iskola tanainak továbbgondolása az aktuális gazdasági-társadalmi környezetben. 
38 Szívinfarktus vitte el, egy londoni elıadásának elıestéjén. 
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a német gondolatok, semmiképp sem mellékes, vagy a mai kor számára irreleváns, pusztán 

történelmi csemege Eucken és tudóstársai munkásságának alaposabb megismerése. 

Ostrom például Buchananról és a konstitucionális közgazdaságtan irányzatról szóló 

tanulmányában egyenesen azt mondja, hogy „aki komolyan akarja venni a közgazdaságtant, 

annak el kell olvasnia Walter Euckennek A nemzetgazdaság alapjai (1940/1951) címő mővét, 

elkerülendı az egyszerő elméleti modellek buktatóit, miközben releváns tapasztalat áll 

rendelkezésre egy részletesen kimunkált mőben, amely több szinten reflektál az 

alkotmányossági megfontolások, a közösségi választások és az operatív választások három 

világára” (Ostrom 1999, 131. old.). 

Visszatérve Németországhoz és a 20. század középsı harmadához, elmondhatjuk, 

hogy a freiburgi iskola fektette le a német neoliberalizmus alapjait, amely irányzathoz 

elsısorban a szociális piacgazdaság atyjainak tekintett Alfred Müller-Armack, Wilhelm 

Röpke és Alexander Rüstow tartoztak. Az említett tudósok és a freiburgi iskola felfogása 

között vannak azonban különbségek is: míg Müller-Armack a freiburgiakhoz képest 

eredmény-orientáltabb, intervencionistább felfogást képviselt, Röpke és Rüstow elképzeléseit 

eljárás- és szabály-orientáltnak nevezhetjük (Vanberg 2004). Míg a freiburgiak szerint a 

piacnak van etikus rendje, Müller-Armack szerint az etikus rendet a szociálpolitika teremti 

meg. Anélkül, hogy a kérdésbe e helyen komolyabban belemélyednénk, megállapíthatjuk, 

hogy a 20. század második felében az eredeti – elméleti szinten kidolgozott – szociális 

piacgazdaság erısen erodálódott, talán pont a szociális támogatások miatt. A mai 

Németországban sokan a „Neue Soziale Marktwirtschaft” (új szociális piacgazdaság) iránti 

igényüket fejezik ki (Siebert 2005), amely a freiburgi iskola tanításainak újfent aktualitást ad. 

De ne szaladjunk ennyire elıre, hanem nézzük meg a kezdeteket! A freiburgi iskola – 

mint szellemi mőhely – munkásságának kezdete 1932-33-ra tehetı. Ebben az idıben Walter 

Eucken, Franz Böhm és Hans Grossmann-Doerth egyidejőleg foglalkoztak a kérdéssel: 

milyen hatalma van az egyénnek egy szabad társadalomban? A három tudós hamar elkezdett 

együtt dolgozni. 1933-ban védte meg Böhm habilitációs dolgozatát, melynek címe 

„Wettbewerb und Monopolkampf” (Verseny és monopolharc) volt. Ebbıl a munkából indult 

az elmélet a „rendek interdependenciájáról”. Franz Böhm egyébként a háború után is aktívan 

részt vett a német szociális piacgazdaság kiépítésében, mondhatjuk azt, hogy az 1957-es 

kartelltörvény szellemi atyja volt, a törvénykezési folyamatot végigkísérte. Ami tisztségeit 

illeti, 1945 után hesseni miniszter lett, 1953 és 1965 között a Bundesrat tagjaként, 1948-tól a 

Bundeswirtschaftsministerium tanácsadójaként dolgozott. 
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Az 1930-as években a három freiburgi társadalomtudós élénken foglalkozott a jog és a 

közgazdaságtan összefüggéseivel is. A két tudományterület legerısebb kapcsolódási 

pontjának egyrészt a versenyszabályozást tartották, valamint hogy a piacgazdaság alapja a 

magántulajdonhoz való jog. Ezen kutatásaikból jutottak az állam és gazdaság kapcsolatának 

vizsgálatához, majd az állam feladatainak elemzéséhez. Már ekkor megállapították, hogy az 

állami intervenciónak számos káros hatása van a gazdaság mőködésére. Ordoliberálisnak 

nevezzük ıket, mert vallották, hogy a társadalom és gazdaság alapja a szabadság, a szabad 

piac és a rend. 1937-ben jelent meg elsı közös mővük, mely az „Ordnung der Wirtschaft” (A 

gazdaság rendje) címet viselte. Az általuk képviselt irányzat, az ordoliberalizmus végül a II. 

világháború után szélesedett ki iskolává. Az általuk szerkesztett folyóirat címe is Ordnung der 

Wirtschaft volt. Hármójukon kívül az iskola legfıbb tagjai Constantin von Dietze (1891-

1973), K. Paul Hensel (1907-1975), Adolf Lampe (1897-1948), Friedrich A. Lutz (1901-

1975), Karl Friedrich Maier (1905-1993), Fritz W. Meyer (1907-1980) és Leonhard Miksch 

(1901-1950) voltak. 

Miért éppen Ordnung? Az Ordnung a német nyelvben két dolgot jelent: pozitivista 

értelemben a gazdasági koordináció formáját, normativista értelemben a sokféleségnek egy 

egésszé való összerakását. A rend tehát egyfajta (gazdasági) alkotmány, a játék szabályainak 

rendszere. Nincs köze a „parancs” konnotációhoz, inkább a latin ordo szóhoz köthetı, 

amellyel a latin nyelvben a természet rendjét írták le. A rend megteremtéséhez gazdasági 

elemzésre van szükség, melyhez az emberi intuíciót és a tények összefüggéseit kell 

felhasználni. Szükség van egy rendre, amely nem pusztán gazdaságilag hatékony, hanem 

amely egyúttal felelıs életet, emberi szabadságot tesz lehetıvé. 

A rend tehát mindennek az alapja (Rahmenordnung), amire az emberiségnek belsı 

igénye van. Az elsıdleges rend, az „alaprend” a formális jogi-intézményi keretek összességét 

takarja. Ehhez kapcsolódva mőködnek különbözı alá- és mellérendeltségi viszonyok, 

szervezetek és spontán interakciók. Elméletileg tehát feltétlenül el kell különíteni az 

alaprendet, és azt a rendet, amely a szereplık viselkedését írja le (azaz hogy az alaprendben 

hogyan választanak). 

A freiburgiak által feltett fı kérdés tehát a szabad gazdaság és társadalom alkotmányos 

kereteinek megtalálása (Albert 2005). Liberális alapgondolatuk, hogy a piac maga egy 

alkotmányos, intézményes rend. Eucken szisztematikusan dolgozta ki az általa 

Ordnunstheorie-nak és Ordnungspolitik-nak nevezett tanokat, amelyeket alább részletesen is 

ismertetünk. A freiburgi alapítók hangsúlyozták, hogy a gazdaság fejlesztéséhez az 
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intézményes (gazdasági és jogi) rend kereteinek fejlesztésén keresztül vezet az út. Ebben a 

rendben a jog az egyik eszköz. A freiburgiak, széles értelemben véve, egy mőködıképes és 

humánus társadalmi-gazdasági-politikai rend megfogalmazásán dolgoztak.39 Feltett 

kérdéseikre a válaszokat azonban nem csupán elméleti szinten kívánták megadni, hanem a 

praktikus gazdaságpolitikának is kívántak inputot szolgáltatni: hogyan lehet bevezetni és 

mőködtetni egy kívánatos gazdasági alkotmányt (Wirtschaftsverfassungspolitik). 

Gazdaságpolitikai elképzeléseik lényege az volt, hogy a beavatkozás indirekt: az 

alaprendet formálja, és annak hatásain keresztül hat a reálgazdaságra. Az alaprend 

fejlesztésének azt kell szolgálnia, hogy az egyéni érdekérvényesítés végül a közösség érdekét 

is szolgálja. Az alaprendet ilyen irányban kell módosítani. Vagyis, ha belegondolunk, ık úgy 

képzelték, hogy a Wirtschaftsverfassungspolitik teremtse meg azt a rendet, amelyben Adam 

Smith láthatatlan keze (Smith 1992) ki tudja fejteni jótékony hatását. 

Eucken és Böhm különösen a II. világháború után hangsúlyozták, hogy az a gazdasági 

rend, amelyben mőködünk, politikai választás eredménye. Azt viszont elismerték, hogy a piac 

nem választás révén, szándékos cselekvéssel jött létre, hanem évezredes evolúciós folyamat 

eredménye, de akkor is hangsúlyozták, hogy a gazdasági rend ember által tervezhetı, és 

szándékos reformokkal alakítható. Ez a szándék a szociális piacgazdaság kiépítésében 

egyértelmően tetten érhetı. 

A jog tehát a gazdasági mőködés eszköze, és mint ilyennek, alárendeltnek kell lennie a 

gazdasági alaprendhez viszonyítva. A tematikus jogok együttesen alkotják a gazdasági 

alkotmányt: a kötelmi jog, a társasági jog, a csıdjog, a családjog, az ingatlanjog, a munkajog, 

a közigazgatási jog stb. határozzák meg a gazdasági rendet, ezeken keresztül lehet a 

„játékszabályokat” felállítani.  

A freiburgiak, bár liberálisoknak tartották magukat, hangsúlyozták, hogy a 

liberalizmus az ı értelmezésükben nem azt jelenti, hogy nincs állam, de azt sem, hogy az 

állam természetes jelenség. Szerintük az állam az alkotmányos rendtıl kapott felhatalmazás 

szerint mőködik. Ezt a gondolatot a fejezet végén fejtjük ki részletesen. 

A freiburgiak megállapításai azért is relevánsak számunkra, mert nem csupán 

gazdasági célokat fogalmaznak meg, hanem olyan politikai ajánlásokat, amelyek gazdasági 

hatékonyságot eredményeznek, de a polgárok szabadságát is biztosítják (Gerken – Renner 

2000). Szellemi örökségük megismerésekor dupla paradigmával szembesülünk: az elméleti 

                                                 
39 A korabeli társadalomtudományra egyébként sem volt jellemzı az az éles szétválasztás, amely napjainkban 
tapasztalható. 
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paradigma szerint a gazdasági jelenségek tanulmányozásával meghatározhatók a 

játékszabályok, melyek a gazdasági alkotmányt adják, míg a politikai paradigma értelmében a 

gazdaságpolitikának a gazdasági alkotmányra kell irányulnia, és nem gazdasági 

teljesítménybeli célokat kell kitőznie maga elé (Vanberg 2004). 

Eucken írta egy kései levelében: „én nem napi problémák megoldására teszek 

javaslatot, hanem hosszú távra vetek fel gondolatokat. Elégedett vagyok, ha gondolataim 

további kutatások kiindulópontját jelentik.” (Eucken 1952, 9. old.) Ezen megfontolások által 

vezérelve mutatjuk be Walter Eucken és a freiburgi iskola képviselıinek gazdaságelméleti és 

gazdaságpolitikai gondolataik fıbb elemeit. 

2.2.1 Ordnungstheorie és Ordnungspolitik 

Nem véletlen, hogy fent gazdaságelméleti és gazdaságpolitikai gondolatokat 

említettünk. A freiburgi iskolának ugyanis egyértelmően elválaszthatóak a pozitív és normatív 

jellegő eszmefuttatásai. Az elhatárolás egyértelmősítése végett külön elnevezéssel is illették a 

két területet: az Ordnungstheorie fekteti le az elméleti alapokat, és adja meg a kereteket a 

praktikus gazdaságpolitikai ajánlásokat megfogalmazó Ordnungspolitik számára. 

Álláspontjuk szerint egy hatékony nemzetgazdaságnak két kritériumnak kell megfelelnie: 

elméleten kell alapulnia, amelynek a gyakorlatban is mőködıképesnek kell bizonyulnia. 

Elméletnek és gyakorlatnak tehát ugyanazon problémák megoldására kell irányulnia (Gerken 

– Renner 2000). Különösen Eucken számára volt fontos az elmélet gyakorlati 

alkalmazhatósága – és alkalmazása (Schlecht 1989). 

A piaci rend alapja a verseny, de a verseny nem öncél, hanem eszköz, amelyet az 

emberiség szolgálatába lehet és kell („kann und sollte”, Eucken 1949, 57.old.) állítani. Eucken 

jelzıi a kívánatos versenyre: „funktionsfähig und menschenwürdig” (mőködıképes és 

emberhez méltó, mimeo, 56. old.). A mőködıképes verseny hatékonyságot eredményez, az 

emberhez méltó verseny biztosítja az egyéni felelısségen alapuló szabad életet, hisz a saját 

felelısség vállalása hozza meg a szabadságot! Eucken szerint az ipari forradalom óta senki 

nem oldotta meg az ember szabadsága korlátozásának problémáját, sıt, az azóta bevezetett 

társadalmi-gazdasági rendszerek csak erısítették egyesek hatalmát, mások kárára. Az egyén 

szabadságát tehát két dologtól kell megvédeni: más egyének korlátozó hatalmától, és magától 

az államtól. A Wettbewerbsordnung politikája ezen két cél együttes elérésére irányul, ahogy 

azt alább részletesen is bemutatjuk. 
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Az elméleti alapokat Eucken a Die Grundlagen der Nationalökonomie40 címő, 1940-

ben megjelent munkájában foglalja össze (Eucken 1989).41 Összefoglaló mővének 

létjogosultságát épp az elmélet és gyakorlat között tapasztalt szakadék áthidalásának célja 

jelenti a számára. Véleménye szerint a történeti iskolának – amely a korabeli német gazdasági 

kutatást és oktatást uralta – hiányoznak az erıs gazdasági alapjai. Eucken a gazdasági 

valóságot, a jelent próbálta vizsgálni, ehhez a történelmi megközelítéstıl a közgazdaságtant 

meggyızıdése szerint „meg kellett szabadítania”. Ebben hatott rá Edmund Husserl42, akivel 

személyes barátságot is kialakított. A historizmus kritikájaként Eucken azt vallotta: az 

embereknek érezniük kell, hogy nem puszta elszenvedıi a fejük felett zajló történelmi 

fejlıdésnek.  

Megjegyezzük, hogy van a történeti iskolának olyan tana, amelyet a freiburgi iskola 

képviselıi is elismertek, történetesen hogy a létezı gazdasági-társadalmi rend sok évszázados 

fejlıdés eredménye, és hogy a piac nem szándékolt, tervezett módon jött létre, hanem 

„kifejl ıdött”. Másrészrıl azonban úgy látták, hogy a történelmi fejlıdés tudatosan 

befolyásolható, a „rend” aktív módon alakítható és alakítandó is. Eucken továbbá azt mondja: 

a társadalomtudomány tényekre épül, csakúgy, mint ahogy a ház téglából, de egy halom 

ténybıl ugyanúgy nem lesz tudomány, ahogy egy halom téglából nem lesz ház. A struktúrát 

az elmélet adja meg. 

Ugyanakkor kritizálja a neoklasszikusokat is, mondván: a versenyben a termék és a 

versenytársak nem homogének, ahogy azt a neoklasszikus modell feltételezi.43 Elméletében a 

gazdaságra öt tényezı hat: a szükségletek, a természet, a munka mint termelési tényezı, a 

technikai tudás, valamint a fogyasztói javak készlete. Ehhez hozzájön a környezet: a nép 

életformája, az állami vezetés és a társadalmi struktúra, a maga szokásaival és törvényeivel. A 

jogi-társadalmi szervezıdéshez tartozik még a pénzrendszer és a pénzpolitika, valamint a 

megvalósuló piaci szerkezetek (Marktformen). A piaci szerkezetek (formák) vizsgálata arra 

                                                 
40 A nemzetgazdaság alapjai 
41 Ezen a helyen hívjuk fel a figyelmet arra, hogy Walter Eucken és a freiburgi iskola a nemzetiszocialista 
rezsimben, sıt, a második világháború idején is mőködött. Eucken Hitler hatalomra jutása után hamar a 
Freiburgi Egyetem szenátusának ellenzéki vezérévé állt elı, elıadásaiban nyíltan bírálta a rendszert, több írását 
betiltották. Böhm 1940-ben a zsidóüldözés elítélése miatt elvesztette egyetemi állását, és csak 1946-ban kapta 
vissza. A háború alatt az ellenállás az ún. freiburgi körökbe (Freiburger Kreise) szervezıdött (ez szakmai 
közösségeket és egyházi köröket takart). Alapelvük volt: az egyénnek szabad joga van az ellenállásra, a háborút 
egyértelmően elutasították. Mivel részt vettek az 1944-es Hitler elleni merénylet-kísérletben, utána többüket 
felelısségre vonták, Euckent kihallgatták. Másokat a szövetségesek szabadítottak ki. Hans Grossmann-Doerth 
1944-ben elesett az orosz fronton (forrás: Blümle – Goldschmidt 1993). 
42 1859-1938, német filozófus, a fenomenológia irányzatának megalapítója. 
43 Megjegyezzük, hogy a neoklasszikus modell ezen hiányosságát Eucken az angolszász szakirodalomhoz képest 
meglehetısen hamar feltárja. 
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irányította figyelmét, hogy a gazdasági összefüggések piaci formánként változnak (Mátyás 

2003). Ebbıl a szempontból Euckenre az Industrial Organization (I/O) módszertan 

elıfutáraként is tekinthetünk. 

Eucken meglátása szerint az árképzés szempontjából ötféle piaci szerkezetet 

különböztethetı meg: verseny, részleges oligopólium, oligopólium, részleges monopólium, 

monopólium. A piaci szerkezetek mélyebb elemzésébe azonban nem bocsátkozik, csak annyit 

mond, hogy a tényleges gazdálkodást ezek a piaci formák határozzák meg.44 Számára az 

elmélet és a gyakorlat között a kapcsot az adja, hogy az elméleti keretekhez a gyakorlat 

szolgáltatja a konkrét adatokat. Megállapítja, hogy az állandóan változó valóság miatt az 

elmélet mindig új kihívásokkal szembesül, a közgazdaságtan tehát sosem lesz „kész”. 

Gondolatmenetében kitér arra is, hogy az ı meglátása szerint mi a 

közgazdaságtudomány feladata. Ezt a következıképpen határozza meg: a modern társadalom 

bonyolult tény-összefüggéseivel kapcsolatos egyéni (tudós) intuíciók kitisztítása, ezek tisztává 

tétele mások számára. Felhívja azonban arra is a figyelmet, hogy a közgazdaságtani elmélet 

sokszor ellentmond a gazdasági hatalommal bírók „hangjának”. Ezt az ellenállást viselni 

kell.45 Sok olyan személy beszél (prófétál) a gazdaságról, aki nem ért hozzá. Meggyızıdése 

szerint a nyilvánosság színpadára a közgazdász tudósnak is fel kell lépnie, a harcba be kell 

szállnia. Mindeközben gondolkodásának függetlenségét meg kell ıriznie, nem szabad a 

mindenkori uralkodó véleményeknek megadnia magát. Akkor sem, ha ezzel radikálisnak 

mutatkozik, sıt: a tudós ismertetıjele épp a kérdésfeltevés radikalizmusa. 

Eucken elemzi az ıt körülvevı politikai-ideológiai környezetet is. 1932-ben állami 

strukturális változások szükségességérıl, és a kapitalizmus válságáról beszél. Szerinte a 19. 

században a gazdaságot az állam átpolitizálta. Egy „gazdaságállam” (Wirtschaftsstaat) jött 

létre. Bismarck idején még inkább uralta az állam a gazdaságot. Így az állam rá tudja 

kényszeríteni ideológiáját a társadalomra. Ez a rendszer alkalmas arra, hogy egyes 

érdekcsoportok saját érdekeiket a társadalom érdekeként állítsák be. Az emberiség 

történetében nemigen lehet olyan ideológiát találni, amely a háttérben ne szolgálta volna 

bizonyos érdekcsoportok gazdasági érdekeit. Így maguk a gazdaságpolitikai ideológiák jutnak 

hatalomhoz, és válnak ezáltal veszélyessé. 

Ugyanakkor tudomásul kell venni, hogy a politikai befolyás együtt jár a gazdasági 

hatalommal. A gazdaságpolitikai ideológia fegyverré válik a gazdasági harcban. A probléma 

                                                 
44 Munkásságára általában véve is jellemzı az angolszász matematizáló módszertan teljes hiánya. Ehelyett 
logikai eszmefuttatásokat tartalmaznak mővei, veretes irodalmi stílusban. 
45 Az 1930-as években ez részben (aktuál)politikai üzenet a részérıl. 
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megoldása érdekében a gyökerekhez kell visszatérni: a politikának a gazdasági 

érdekcsoportok háttérbe szorítására kell irányulnia. 

A gazdaságtörténet Eucken számára kudarcok története. A 19. században nem sikerült 

megoldani a társadalmi kérdést: a munkás jövedelme alig volt elég ahhoz, hogy megéljen. A 

weimari köztársaság idején a tömeges munkanélküliség volt a kudarc megnyilvánulása. 

Szerinte az I. világháború elıtti gazdaságpolitika a laissez-faire politikája volt, az I. 

világháború utáni pedig a kísérletek politikája (Tuchtfeld 1989). Eucken szerint egyik sem 

alkalmas a modern, iparosodott társadalom problémáinak megoldására, mert egyik sem 

biztosítja a nemzetgazdasági teljesítmény tartósságát.  

A laissez-faire politikájának euckeni kritikája abból indul ki, hogy már maga a 

kifejezés is félreértésre ad okot. Ez ugyanis nem azt jelenti, hogy a politika nem szól bele a 

gazdaságba. Szerinte a politika legnagyobb kudarca, hogy a szereplık valójában 

kényelmetlennek találják a versenyt, és megpróbálják kiiktatni: kartelleket alakítanak, 

fuzionálnak, és a versenytársak visszaszorítása révén monopolpozíciókra törekszenek. 

Márpedig ha a versenyt magára hagyjuk, annak a vége pont az ilyen monopolhelyzetek 

kialakulása lesz. Ennek két negatív következménye van: a monopólium a piacgazdaság 

mőködıképességét aknázza alá, valamint egyes személyek hatalmának növekedése révén 

mások szabadságát korlátozza. 

Másrészt kritizálja a kísérletek politikáját is. Ennek két kategóriáját különbözteti meg: 

egyik az ún. középutak politikája (Gerken – Renner 2000), amely elmossa a gazdaság és az 

állam közötti határokat, a másik a szocialista és a nemzetiszocialista kísérlet a gazdasági 

folyamatok központi irányítására. A középutak politikája, ami a weimari köztársaságot is 

jellemezte, két problémát vet fel: egyrészt hogy az állam saját hatalma révén a gazdasági 

hatalmat gazdasági erıcsoportok kezére játssza, másrészt hogy mindez az államot végül 

meggyengíti: az államnak látszólag van hatalma, de gyakorlatilag maga is függıségben van. 

Az egész tehát egy ördögi kör. A végeredmény az, hogy az egyén elveszíti saját szabadságát: 

mind az állami, mind a privát hatalom megfosztja ıt ettıl. Az állami intervenció és 

szubvenciók fokozzák az egyén függıségét. Eucken ezen levezetésében nyílt Keynes-kritikát 

fogalmaz meg, ami az 1930-as években radikálisnak tekinthetı. 

Euckennek a központi irányítású rendszerekrıl (így a náci Németországról) alkotott 

véleménye 1942-ben kerül nyilvánosságra, amikor is megjelentet egy könyvet, Wettbewerb 
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als Grundprinzip der Wirtschaftsverfassung46 címmel. Ebben kifejti, hogy a gazdaság 

irányítása nem lehet egy kézben, hiszen a gazdaság sokszereplıs. Ráadásul a hatalmi 

probléma nem oldódik meg, ugyanúgy függıség van, ami ugyanúgy létbizonytalanságot 

eredményez. 1940-ben a német állampolgár sorsa a „hivatal” kezében volt. Összességében a 

weimari rendszer egyenes út volt a központi irányításhoz (Ptak 2004). 

Eucken sokat foglalkozott a hatalom problémájával (munkásságának ezt a vetületét 

dolgozza fel (Lenel 2000)). Eucken írásaiban számos alkalommal rámutat, hogy a gazdasági 

erıfölény/hatalom (Macht) nem új kelető, mindig is volt. Ennek ellenére sokan nem akarnak 

tudomást venni arról, hogy a gazdálkodás az erık harca. Szerinte, aki ezt nem érti, nem érti a 

gazdaságot. Ehhez a harchoz erı kell. Az erıfölény gyakorlati megnyilvánulása és az elméleti 

közgazdaságtan azonban messze áll egymástól. A kapitalizmus tulajdonképpen a 

magánhatalom megnyilvánulása. Eucken igen korán felismerte, hogy a gazdasági erıt nem 

csak a piaci részesedés, hanem a méret is meghatározza. Véleménye szerint éppen ezért nem 

is „Marktstellung”-ról, hanem „Machtstellung”-ról kell beszélni, hiszen a piacon csak az tud 

(ki)várni, akinek van ereje (hatalma).  Eucken azt is felismeri, hogy bezáródó piacon 

könnyebben alakul ki erıfölény!47 Az erıfölényt a függetlenség szintje határozza meg. 

Mit lehet tenni a gazdasági erıfölény ellen? A tapasztalat mutatja, hogy a laissez-faire 

nem állítja meg az erıfölényes/függıségi viszonyok kialakulását. Ezzel visszatérünk az 

alapvetı elképzeléshez: a megoldás egy rend (Ordnung) kialakítása és fenntartása. A 

gazdasági erı korlátozásának legjobb eszköze a verseny. A jogi rendnek biztosítania kell, 

hogy a verseny mőködjön. Ahogyan Böhm fogalmaz: a verseny a legnagyszerőbb és 

legzseniálisabb „Entmachtungsinstrument” (hatalommegfosztó-eszköz) (Böhm 1980). İ volt 

az, aki rendszeresen felhívta a figyelmet: egyedül a verseny az, amely igazán hatékonyan 

képes korlátozni a hatalmat (Herrman – Pillath 1991). Ugyanakkor nem szabad elfeledkezni 

arról sem, hogy az erıfölény megszerzése szorosan összefügg a verseny korlátozásával. 

Éppen ezért kell korlátozni az erıfölényt. Az ordoliberálisok mindig is hangsúlyozták, hogy 

az erıfölénytıl való mentesség a teljes verseny mértéke és célja. Nem lehet precízen 

megmondani, hol az erıfölény határa – ez esetenként és idıben is változó. 

Látnunk kell, hogy az Ordnungspolitik gazdaság- és társadalompolitika is egyben. Az 

Ordnungspolitik koncepciójának legfıbb erısségei abban állnak, hogy érveket sorakoztat fel, 

logikai eszmefuttatásokra felfőzve; hogy hangsúlyozza a demokratikus nyitottságot 

                                                 
46 A verseny mint a gazdasági alkotmány alapelve 
47 Ezzel ı is, akárcsak Robert Liefmann, igen hamar megsejtette a belépési korlátok jelentıségét, még ha ezeket 
nem is így nevezte. 
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(átláthatóságot); hogy konkrét gazdaságpolitikai ajánlásokat nyújt, miközben a gazdaságot a 

társadalmon belülre helyezi. Az Ordnungspolitik a politikai problémákat tudományosan 

közelíti, tudományos standardoknak akar megfelelni.  Eucken és Hayek egyébként ezen a 

ponton mutat leginkább hasonlóságot: a két tudós az alapokról beszél, de nem a „vajon”, 

hanem a „hogyan” kérdést teszik fel. Nem azt, hogy a politika „mennyire”, hanem „milyen 

módon” tehetı leginkább célszerővé (Madarász 2005, Pies 2001). A központi probléma 

azonban ideológiai jellegő marad. 

Az Ordnungspolitik koncepciójának gyökerei között, a gazdasági elméletalkotás és a 

politikai-ideológiai környezet mellett ennélfogva feltétlenül meg kell említenünk az etikai 

elkötelezettséget is (Heienbrok – Przybylski – Segbers 1991). Meggyızıdésünk ugyanis, 

hogy sem normatív elméletet, sem praktikus gazdaságpolitikát nem lehet értékrend-

semlegesen alkotni (Pelle 2000). Annak okát, hogy Eucken mind a központi irányítású 

rendszereket, mind a keynesi gazdaságpolitikát kritizálta, és az egyén szabadságát minden 

egyéb célnál fontosabbnak tartotta, a személyes indíttatásban is kereshetjük. Walter Eucken 

Rudolf Eucken filozófiaprofesszornak, késıbbi irodalmi Nobel-díjasnak volt a gyermeke, akit 

apja gondolkodásmódja kötelez: állandó értékeket kell keresni az életben (Eucken 1924). 

Mindehhez erıs protestáns háttér párosul (Siebert 1907). A szellemi hátteret fiatalkori 

munkáihoz Johann Gottlieb Fichte48 adta, aki szerint a szellemi világ felette áll a 

természetinek, és képes irányítani azt. Elmélete szerint az egész élet „rendbe” szervezıdik – 

ezt a német nyelvben a Lebensordnung szóval nevezte el. A tulajdonképpen idealista világkép 

értelmében mindenhol „rend” van, ez áll minden középpontjában. Eucken csak késıbb 

vetítette mindezt a gazdasági kérdésekre. 

Eucken egyébként az etikai oldalt különösen fiatalkori írásaiban hangsúlyozza, 1926-

ban például a „kapitalizmus szellemi válságáról” beszél Tübingenben (Gerken – Renner 

2000). Azt mondja: a kapitalizmus csak számokban gondolkodik, költségeket és bevételeket 

hasonlít össze, korlátolt, és így eltőnik belıle az élet tartalma, végsı soron meggátolván ezzel 

egy „átfogó szellemi életrend” megalkotását. Ebbıl kifolyólag az emberiség dilemma elé 

kerül: a kapitalizmus kiüresíti az életet, másrészrıl az emberiségnek szüksége van arra, hogy 

javakkal ellássa önmagát (amire a kapitalizmus szolgál). Ezen a ponton hasonlóságot mutat a 

kapitalizmus alternatíváját nem a marxi szocializmusban, hanem egy szabadságon alapuló 

társadalomban keresı német-argentin Silvio Gesell-lel is (Popescu 1997). Eucken egész életét 

                                                 
48 1762-1814, német filozófus, a német idealizmus megalapítója és Schelling, illetve Hegel mellett legfontosabb 
képviselıje. 
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kitöltötte, hogy megkeresse azt a gazdasági és társadalmi rendet, amely ezt a dilemmát 

feloldja. Arra jön rá, hogy a megoldás a „Wettbewerbsordnung” (versenyrend): gazdasági 

hatékonyság egy társadalmi-etikai szövetbe rendezve, ami az erejét adja a rendnek. Gesell 

más irányba megy: ı a kamatmentes szabad pénz bevezetését javasolja elméletében (Gesell 

2004) – de ebben most nem mélyedünk el. 

2.2.2 A freiburgiak az állam és a piac szerepéről 

A gazdaságpolitika sikertelensége mind 1918 elıtt, mind 1918 és 1945 között arra 

sarkallta Euckent, hogy az állam problematikájának kérdését felvesse. Szerinte nem csak 

mennyiségi, hanem minıségi probléma is fennáll. A megoldás szerinte az Ordnung mint 

állapot és mint cél szétválasztásában rejlik. Az állam legyen az Ordnung mint forma, de ne 

akarja a gazdasági folyamatokat befolyásolni. A Wettbewerbsordnung biztosítja egy idıben a 

hatékonyságot és az egyéni szabadságot. A gazdasági szabadság korlátozását a verseny nem 

engedi, az állami hatalom korlátozó erejét pedig az állam saját, önkorlátozó versenypolitikája 

adja, amely a verseny fenntartására irányul. 

A freiburgi iskola szerint a piaci rendnek a következı kritériumokat kell teljesítenie: 

teljesen szabadnak, diszkrimináció-mentesnek és privilégium-mentesnek kell lennie. A piac 

rendje etikai alapokon nyugszik – ez a gondolat a német protestantizmusból ered (von Dietze 

1946, Brakelman – Jähnichen 1994) –, a piac adja az „alaprendet”. Az egyenlıséget és 

torzulás-mentességet a lefektetett játékszabályoknak kell biztosítaniuk. A piac tekintetében a 

freiburgiak a neoklasszikusokat annyiban kritizálták – és értettek egyet a historizmus 

képviselıivel –, amennyiben szerintük a piac nem önmagától létezik, hanem egy evolúciós 

folyamat eredménye, melynek során politikai döntések születtek. Szabad piacon pedig szabad 

verseny van, ahol minden szereplı jogilag egyenlı (mindenki a polgári jog egyenértékő 

alanya), a csereügyleteket és a szerzıdéseket a felek önként kötik – a gazdaságot ezek az 

önkéntes megállapodások mőködtetik. A freiburgiak is látták, hogy a gyakorlat azonban 

sokszor távol áll az elmélettıl, különösen az egyenlıséget és az önkéntességet illetıen. Az 

elmélet praktikus haszna tehát szerintük az, hogy a gyakorlatot az ettıl való eltérés szerint 

lehet értékelni. 

Böhm értelmezése szerint a szabad verseny azt jelenti, hogy minden szereplı jogilag 

egyenlı, a csere és a szerzıdés önkéntes. Ezek jelentik a referenciát a mőködı piacgazdaság 

alkotmányos rendjének fejlesztése számára (Vanberg 2004). Az ez irányba tett elsı lépés a 

18-19. század folyamán a feudalizmusból a polgári jogi társadalom felé történı elmozdulás 

volt. A legnagyobb változás a privilégiumok eltörlése, és a személyeknek a törvény elıtt 
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egyenlıvé tétele volt. A jól mőködı piacgazdaság azonban több ennél az átállásnál: a versenyt 

mindenáron fenn kell tartani, az antikompetitív erık ellenében. Böhm szerint az alkotmányos 

rendet olyanná kell tenni, hogy az alkotmányos rend alatti szinteken ne lehessen olyan 

szerzıdéseket kötni, amelyek a versenyt korlátozzák. Vagyis: a szerzıdéskötés szabadságát ne 

lehessen felhasználni a rend kikerülésére. A kartellt márpedig ilyen szerzıdésnek tartották. 

Azt mondták: az üzleti élet által alkotott saját törvényekrıl nem lehet feltételezni, hogy azok a 

közérdeket szolgálják (ezt fıleg Grossmann-Doerth és Eucken hangsúlyozták). A freiburgi 

iskola ezen a ponton egyébként összetőzésbe kerül von Mises háborítatlan piacának 

elméletével, szerintük ugyanis az üzleti életre nem lehet rábízni a szabályalkotást. Mises 

legszigorúbb követıje az USÁ-ban Murray Rothbard volt, aki szerint pedig nem szabad 

beleszólni abba, hogy a piaci szereplık miben egyeznek meg egymással, még akkor sem, ha a 

kartell versenykorlátozó jellegő (Kirzner 2001, Rothbard 2004). 

A szabad versenyben ugyan a szerzıdések szabadsága alapelv, semmilyen szerzıdés 

nem irányulhat a szerzıdés szabadságának korlátozására, de nem irányulhat az alaprend 

kikerülésére sem. A bíróságok feladata, hogy ezen követelmények teljesülését vizsgálják. A 

szerzıdés szabadsága kapcsán az egyik legnehezebb kérdést épp a kartellek jelentik: ennek 

értelmében a kartell önkéntes, szabad megállapodás?49 Vagy olyan szerzıdés, amely mások 

szabadságát korlátozza, ezért ellentétes az alaprenddel?50 (Salin 1996) Mint láthatjuk, a 

freiburgiak az utóbbi véleményen voltak.51 

A Wettbewerbsordnung tehát reális alternatíva mind a laissez-faire-rel, mind az 

intervencionizmussal szemben. Egy „harmadik útként” (dritter Weg) jelenik meg, Eucken 

maga is így hívta. Ez azonban nem azonos a középutak politikájával, az utóbbi ugyanis az 

érdekcsoportok áldozata, ezáltal célját vesztett és számon nem kérhetı. A 

Wettbewerbsordnung orientációja világos: politikájának lényege, hogy a versenyt a 

fogyasztók szolgálatába állítsa, megakadályozzon minden olyan magatartást, amely a 

fogyasztókat károsítja, döntéshozatalukat korlátozza. A freiburgiak azt mondják: legyen 

teljesítményverseny (Leistungswettbewerb). Ugyanakkor figyelmeztetnek: a 

Wettbewerbsordnung nem jön létre magától, sıt: a vállalatok mindig a verseny alól kibújás 

útjait fogják keresni. Azonban, mint emlékeztetnek, ez nem új jelenség: már a 13. században 

szövetkeztek a városok azonos foglalkozású mesterei egymással, hogy ne kelljen 

versenyezniük. 

                                                 
49 Liefmann, majd késıbb Rothbard így gondolták. 
50 A dilemmát kifejtjük a 3.2. fejezetben. 
51 Ez a legnagyobb különbség Liefmann és a freiburgi iskola látásmódja között. 
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A freiburgi rend szerint a megalkotandó alapelvek (die konstituierenden Prinzipen) 

(Lenel 1989): 

• a versengés mőködıképes árrendszere, 

• a pénz értékállósága, 

• szabad belépés a piacra (nyitott piacok), 

• magántulajdon, 

• a szerzıdéskötés szabadsága (mindazonáltal a szerzıdéskötés nem irányulhat a 

verseny, vagy mások szerzıdéskötési szabadságának korlátozására!), 

• felelısség, 

• a gazdaságpolitika folytonossága (a gazdasági folyamatok önmagukban épp elég 

bizonytalanságot hordoznak, az állam ne erısítse tovább ezeket).52 

A megfelelı Wettbewerbsordnung létrehozásához ezeket együttesen kell 

megvalósítani. Eucken hasonlatával élve: ugyanúgy, ahogy a statikusnak a fejében van, hogy 

egy ház hogy áll össze, ugyanúgy kell értenie a gazdaságpolitikusnak az alapelveket. A 

feltételek persze – a fizikai törvényszerőségektıl eltérıen – állandóan változnak. 

Eucken munkássága során az alábbi problémák vizsgálatát tartotta fontosnak a 

Wettbewerbsordnung kapcsán (Volkert 1991): 

• Hatékonyságból fakadó monopol helyzetek (effizienzbedingte Monopolstellungen): 

lehet, hogy a fenti alapelvek betartása mellett is létrejönnek hatékonyságon alapuló 

monopóliumok, az alapelvekbıl tehát nem verseny jön ki végeredményként. Ezekre az 

esetekre javasolja Eucken egy kartellhivatal felállítását, amely azt hivatott ellenırizni, 

hogy az ilyen monopóliumok a hatalmukkal nem élnek vissza. A monopóliumok 

államosításától Eucken határozottan elzárkózik: az állami monopólium ugyanolyan 

problematikus, mint a magán, sıt, lehet, hogy még problematikusabb, mivel az állam a 

saját monopóliumának törvények meghozatalával további védelmet tud nyújtani, és 

így végképp meg tudja akadályozni versenytárs belépését a piacra.53 

• A jövedelemelosztás alapja a verseny legyen. Ez még akkor is jobb, mint az állami 

újraelosztás, ha vannak hibái, mivel az állami újraelosztás végsı soron egyének 

hatalmának érvényesítése más egyének felett. De be lehet vezetni egy – a renden 

                                                 
52 Ha átgondoljuk az alapelveket, rájövünk, hogy a német szociális piacgazdaság, de az európai gazdasági 
integráció alapjai is szoros összhangban állnak az euckeni alapelvekkel. 
53 Az I/O az államhatalmon keresztüli magánhatalom-érvényesítés problematikájára csak az 1980-as években 
hívta fel a figyelmet. 
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alapuló – korrekciós szisztémát. Ennek alapja lehet például a progresszív 

jövedelemadózás. 

• A szociálpolitikai problémákat szélesebb keretben kell vizsgálni, mint amilyenben 

jelentkeznek. A szociális probléma az iparosodás óta egyre erıteljesebb. A bevetett 

eszközök kontraproduktívak: támogatják az állampolgárt, de megfosztják 

szabadságától (persze a felelısség vállalásától is), „állami rabszolgaságot” hoznak 

létre. A szabadság korlátozása (az egyéni felelısség feloldása) pedig az ember 

lényegének tönkre tétele. Tudomásul kell venni, hogy társadalmi nehézségek mindig 

voltak, és mindig lesznek. Az állam feladata az, hogy minden állampolgárnak 

lehetıséget adjon arra, hogy gondoskodjon magáról.54 A kezdeményezés azonban az 

egyén kezében van – csak így lehet hatékony a társadalmi rend. 

• A munkaerı-piacok tekintetében Eucken két problémát lát: a jövedelmeknek a 

megélhetés szintje alá süllyedését, valamint a munkanélküliséget. Ezen a téren 

megoldások keresésébe azonban nem bocsátkozott. 

Franz Böhm nagyobb szerepet szánt a versenynek, mint Eucken. Véleménye szerint a 

verseny a profitalapú gazdaság morális gerince. Nem puszta ösztönzı, hanem hatalom-

megfosztó mechanizmus. Ebbıl kiindulva semmilyen más versengés nem megengedett, csak 

a Leistungswettbewerb, vagyis amikor valaki úgy jut elınyös helyzetbe, hogy jobbat nyújt a 

fogyasztóknak. Ennek ellentéte az ı kifejezésével a Behinderungswettbewerb (hátráltató 

verseny), amikor annak révén érvényesülünk, hogy akadályozunk másokat (Böhm 1980). 

Eucken úgy írta le a Leistungswettbewerb-et elısegítı gazdaságpolitikát, mint a kertész, aki 

maga nem alkot, csak elıteremti a feltételeket ahhoz, hogy a természetes növekedés a lehetı 

legjobb módon érvényesüljön. Böhm a hasonlatot továbbvitte: egy magas szinten mővelt 

parknak folyamatos kertészkedésre van szüksége… Ezzel a freiburgi iskola megadta az aktív 

versenypolitika legitimitását. 

Az Ordnungspolitik freiburgi értelemben egyébként is elsısorban versenypolitikát 

jelent: olyan versenyfolyamatok állandó biztosítását, amelyek a fogyasztókat szolgálják. 

Konkrét versenypolitikai ajánlásaik azonban nem teljesen konzisztensek. A teljes verseny 

(vollständige Konkurrenz) kimenet-orientált koncepciója például nem illeszkedik a freiburgi 

gondolkodásba. Ez azonban nem csökkenti azon állításuk érvényességét, hogy a verseny nem 

természetes állapot, hanem olyan valami, amire törekedni kell, és amit ápolni kell (kertész-

metafora). 

                                                 
54 Lásd a szociális piacgazdaság „Hilfe zur Selbsthilfe” mottóját. 
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Noha a verseny korlátozásának veszélyét elsısorban a privát hatalomban látták, ık is 

úgy gondolták, hogy az állam is ilyen veszélyt jelent. Az állam ugyanis monopóliumot tud 

teremteni politikái révén: iparjogvédelem, kereskedelempolitika, adópolitika stb. Az állam 

elıször megteremti ezeket, majd függıvé válik tılük. İk ezt „refeudalizációnak” nevezték, a 

mai amerikai szakirodalom rent-seeking-nek (járadékvadászat) hívja. Mivel a hatékony 

verseny kritériuma számukra a privilégium-mentesség volt, elutasították a lehetıségét annak, 

hogy épp az állam osszon privilégiumokat. Ennek a privilégium-mentességnek az alapját a 

polgári jog teremti meg. 

Ezen a ponton vissza kell térni az értékrendbeli gyökerekhez: el kell fogadni, hogy a 

verseny rendje közjószág, és ebbıl kell kiindulni. Ennélfogva nem elég, hogy az egyén saját 

érdekével ez egybecsenghet, az egyénnek, önálló szándéka szerint, alá kell magát rendelnie a 

verseny alkotmányos rendjének – hiszen végsı soron a verseny szolgálja az ı egyéni 

szabadságát (Woll 1989). Böhm szerint a kormányzatnak és a törvényhozásnak ezért 

szükségképpen alkotmányos mandátuma, hogy megteremtse, megırizze és mőködtesse azt a 

szabályozási keretet, amely garantálja a szabad piac mőködését. Ha egy szereplı ennek 

kikerülését célozza magatartásával, akkor azt explicite törvénysértınek kell nyilvánítani. Ilyen 

magatartás lehet a kartellszervezıdés, vagy a privilégiumokért való lobbizás. Az utóbbi 

egyébként Böhm szerint azért lehet vonzóbb a gazdasági szereplı számára, mivel itt explicite 

nem ı csal, hanem a csalást emelik törvényi erıre (Böhm 1980). Észre kell venni, hogy 

minden ilyen esetben55 a kormányzat úgy szolgál érdekeket, hogy eközben mások érdekeit 

kifejezetten sérti. 

Összességében megállapíthatjuk, hogy a freiburgiak szerint egyrészt szükség van egy 

erıs államra, amely nem adja meg magát az érdekcsoportoknak, azoktól független marad. 

Másrészrıl az állam legyen „gyenge”: ne szóljon bele a gazdálkodás folyamataiba, a 

Wettbewerbsordnung álljon a politikai rendszer felett. Kritikus véleményünk szerint ez a 

gondolat némileg elitista: emlékeztet Platón államára, ahol egy filozófus-király irányítja a 

köztársaságot (Platón 1943). Eucken ezt nem így gondolja, de az biztos, hogy feltételez egy 

morális-etikai standardot, minden szereplı részérıl, és kérdés, hogy ez a feltevés helyes-e. 

                                                 
55 Böhm példái: védıvámok, adókedvezmények, közvetlen támogatások, ártámogatás, kezdeti támogatás 
monopólium kialakításához, „szabályozott piacok” (ez utóbbit ı maga is idézıjelben használja). 
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2.2.3 A freiburgi iskola helye és szerepe a közgazdasági gondolkodás 

történetében  

Ha Eucken munkásságát a mai közgazdasági irányzatok között kellene 

pozícionálnunk, akkor a konstitucionális közgazdaságtan és az új intézményi közgazdaságtan 

felé kell mozdulnunk. Vizsgáljuk meg elıször Eucken Wettbewerbsordnung-ját az új 

intézményi közgazdaságtan tükrében! Ez az irányzat – mint ismeretes – az intézmény 

fogalmát egy normarendszerként fogja fel, amelynek célja, hogy az egyéni cselekvéseket egy 

meghatározott irányba terelje. Az intézmény lehet formális vagy informális, de elsısorban a 

törvényeket és szerzıdéseket, továbbá azokat az eszközöket soroljuk ide, amelyek biztosítják 

a normák érvényesülését. Az új intézményi közgazdaságtanban a tranzakciós költségek 

jelentısége nagy, továbbá lényeges alapfeltevés, hogy a szereplıket a nem teljes körő 

informáltság korlátok közé szorítja (Tsuru 1993). Eucken versenyképében a legnagyobb 

„ellenség” a gazdasági erıfölény. Az iparosodás tehát a szabadságot veszélyezteti. Egy, az 

állam által felállított Wettbewerbsodnung nélkül a szabadság nem garantálható. Az erıfölényt 

fúziók vagy kartellek révén lehet elérni. Az állami versenyszabályozásnak az egyenetlen piaci 

erıviszonyokat kell korlátok közé szorítania. A szabadság és a rend tehát egymást szolgálják 

(Woll 1989). Nem járható út, hogy az egyén szabadságát bizonyos életterületekre szorítjuk. 

Az állam erıfölényét Eucken elméletében az korlátozza, hogy az államnak csak a 

Wettbewerbsodnung-ot létrehozni kell és szabad, de a gazdasági folyamatból ki kell 

maradnia. Az államnak csak azt kell biztosítania, amit a negatív befolyás megszüntetni akar. 

A magántulajdon és a szerzıdési szabadság alapelvei az új intézményi közgazdaságtannak is 

alapvetı elemei. A „rend keretei” szintén intézmények, az új intézményi közgazdaságtan 

terminológiája szerint. Ha belegondolunk, azt is láthatjuk, hogy az Eucken-féle 

versenypolitika nem nélkülözi a tranzakciós költségeket: fenn kell tartani egy kartellhivatalt, 

piacelemzéseket kell végezni, a termelési költségeket meg kell becsülni, és a különbözı 

szereplık összehasonlítását el kell tudni végezni (Streit – Wegner 1989). A tranzakciós 

költségek mindazonáltal csökkennek, ha az elsıdleges alapelv (teljes versenyen alapuló 

mőködıképes árrendszer) teljesül (Oberender – Christl 2000). Azt látjuk tehát, hogy – ha nem 

is explicite, de összességében – a freiburgi iskola szellemi mőhelyében az intézmények 

szerepe sokkal hamarabb megjelent, mint az USÁ-ban az új intézményi közgazdaságtanban. 

Ha a konstitucionális közgazdaságtan elméleti keretei között elemezzük a freiburgi 

iskola tanait, az elsı, amit megállapítunk, az, hogy James Buchanan – Dwight Lee-vel közös 

cikkében – a freiburgiakhoz teljesen hasonlóan ragadja meg a kartell-problémát. Szerinte a 
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kartellnek az a lényege, hogy a szerzıdéskötés szabadsága révén korlátozódik mások 

szabadsága. Ezt a fajta szabadságot pedig nem szabad védeni (Buchanan – Lee 1991). A 

freiburgiak közül különösen Eucken hangsúlyozta, hogy az Ordnungspolitik módszertanát 

nem csak a gazdaság, hanem a politika rendjének megszervezésére is alkalmazni kell. Korai 

halála megakadályozta abban, hogy ezt részletesen kidolgozza. Mindazonáltal elmondhatjuk, 

hogy a constitutional political economy (alkotmányos politikai gazdaságtan) 

gondolatvilágának a freiburgi hagyományok egyfajta megalapozást jelentenek. Amit a 

freiburgiak hozzátettek a liberalizmus eszméjéhez, az éppen abban áll, amit késıbb Buchanan 

is megfogalmaz: a szabad piac és a piaci verseny ideája alkotmányos idea, amit alkotmányos 

keretek között kell definiálni (Buchanan 1985). Egy alkotmányos keretet pedig akkor lehet 

elfogadtatni, ha mindenki belátja, hogy ez minden más, alternatív keretnél alkalmasabb az 

egyéni érvényesülés biztosítására. Buchanan azt állítja, hogy az alkotmányos szintő szerzıdés 

magasabb szint, mint a privát szerzıdések, ezért az utóbbiakat az elıbbinek kell alárendelni 

(László 2005). İ fogalmazta meg egyébként a választások alkotmányos szintjét, valamint a 

szerzıdések közösségi szintjét is, amivel átértelmezte a szabad választás klasszikus liberális 

eszméjét – és így tulajdonképpen továbbvitte a freiburgi iskola által megfogalmazottakat. 

A freiburgi elméleti – és gyakorlati – modellben az állam: Hüter der 

Wettbewerbsordnung (a verseny rendjének ıre). Ezzel a freiburgiak egy alapvetı dilemma elé 

kerültek: a verseny felügyeletét az államnak kell ellátnia, de a versenykorlátozások egy 

lényeges része épp az államtól származik. Nem voltak naivak, sıt, ráirányították a figyelmet, 

hogy nem szabad elvárni az államtól, hogy magától a közérdek jótékony és mindenható 

ügynökeként viselkedjen. Megsejtették, hogy a járadékvadászat megoldása végsı soron a 

politikai alkotmányban keresendı, vagyis az állam kereteit meghatározó jogi rendszert kell 

megreformálni. Azt is tudták, hogy ezt csak a politikai folyamaton keresztül lehet elérni, és 

hogy épp ezért nincsen garancia a dilemma feloldására (Vanberg 2004). Mindazonáltal 

számukra ez nem volt elfogadható érv amellett, hogy a problémával emiatt nem is érdemes 

foglalkozni. 

A dilemma ugyanis nem a freiburgi érvelés hibás voltából, hanem a dolgok 

természetébıl fakad. Vanberg szerint a freiburgi iskola tagjainak intellektuális ıszinteségét 

mutatja, hogy nem tettették: megtalálták az egyszerő választ (mimeo). Azt a kifejezést 

használták, amit aztán sokan félremagyaráztak: történetesen hogy az államnak erısnek kell 

lennie annak érdekében, hogy az ilyen támadásokat visszavesse. Az erıs államon semmiképp 

sem értettek autoriter szereplıt, nagy diszkrecionális hatáskörrel. Éppen ellenkezıleg: 
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kinyilvánították, hogy a nagymérető állam a hatalmat elıbb-utóbb érdekcsoportok kezére 

játssza.  Az erıs államot úgy értették: a politikai alkotmány megnehezíti a járadékvadászok 

számára, hogy a közelébe férkızzenek. Úgy gondolták, alkotmányos garanciákat kell 

teremteni arra, hogy érvényesüljön a privilégium-mentesség, bár ezt nem fejtették ki 

részletesen. De azt megfogalmazták, hogy magának az államnak nem lehet olyan hatalma, 

amely diszkriminálhatja a társadalom és a gazdaság szereplıit, privilégiumok biztosítása 

révén. 

Noha a freiburgiak nem használták a játékelmélet eszközrendszerét, megállapításaikat 

ezen irányzat keretei között is lehet értelmezni. Eucken és tudóstársai ugyanis egyértelmően 

megsejtették, hogy a magán-piacszabályozás fogolydilemma típusú helyzetet eredményez: 

minden szereplınek az a legjobb, ha mindenki aláveti magát a verseny rendjének, minden más 

rendhez viszonyítva, de az egyes szereplık mindig ösztönözve vannak arra, hogy 

mentesüljenek a verseny által támasztott követelmények alól. Ha viszont egyre többen 

mentesülnek, az egy olyan intervencionista rendszerhez vezet, ami viszont már nem jó 

senkinek, és hogy senki nem ezt választaná, ha a két helyzet (verseny vs. intervencionizmus) 

között választhatna. A fogolydilemmát egy olyan hiteles kormányzat tudja feloldani, amely 

egyértelmően elkötelezi magát a verseny fenntartása mellett. És hogyha bárkit, aki ez alól ki 

akar bújni, a kormányzat megbüntet. Játékelméleti terminológiával élve az Ordnungspolitik 

feladata, hogy a szereplıket kiszabadítsa a fogolydilemmából. 

Eucken munkáinak mai olvasójában felmerül a kérdés: van-e az Ordnungspolitiknak 

egy modern, mőködı demokráciában egyáltalán értelme, relevanciája? Ezt a kérdést érdemes 

kicsit körüljárni, mivel meggyızıdésünk, hogy az Ordnungspolitik a mai gazdaságpolitikai 

gondolkodásunkhoz is relevánsan tud hozzájárulni.  

A modern közgazdaságtudomány a 18. század óta egy ideális államképet „használ”, 

még a leginkább államellenes liberális szerzık is rendszerint azzal a feltételezéssel élnek, 

hogy az államhatalom képes racionális reformok végrehajtására, az érdekcsoportoknak való 

ellenállásra, és saját hatalmának önkorlátozására. Csak Marx látta az államot a domináns 

osztály érdekei képviselıjének, mindezt persze egy materialista fejlıdéselméleten belül (Marx 

1975). Mivel az ideális államot az elméletek endogénné tették, hozzá idealista célok 

teljesülését rendelték. 

Ezzel szemben az állam mindenekelıtt egy komplex, policentrikus döntéshozatali 

rendszer. A mőködıképes kompromisszum eléréséhez egy, az egyéni érdekeken felülálló, 

közelfogadottságnak örvendı stratégiára van szükség. A döntéshozatal bonyolultsága 
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szklerotizál, és meggyengíti az állam képességét a reformok véghezvitelére (Bilger 2000). 

Ráadásul a célrendszer is összetett: kül- és belpolitikai, gazdasági, társadalmi és kulturális 

elemeket tartalmaz. A döntések tehát szükségképpen konfliktusok forrásai, az intuíció nagyon 

sikeres lehet, de nagy bukáshoz, sıt, katasztrófához is vezethet. 

Csak a közösségi döntések elmélete mondta ki az 1970-es években, hogy a 

politikusok, pártok, bürokraták, csakúgy, mint a piac szereplıi, önérdeket követnek (Johnson 

1991). A piaci versennyel szemben ráadásul a pártok versenyét semmi nem szabályozza 

abban, hogy egyéni érdekeket követhessenek a közérdek helyett. A közösségi választások 

elmélete még nem jutott el elemzései végére, de annyit legalábbis elért, hogy továbbá nincs 

lehetıség az érdekek kérdését eltussolni a politikai célrendszerben (van Winden 1988). 

Stiglitz elemzi az általa speciális érdekcsoportoknak nevezett olyan hatalmi erıket, 

amelyek képesek arra, hogy hatalmuk révén mások szabadságát korlátozzák – noha ı ezt így 

nem fogalmazta meg, de az euckeni gondolatmenet szerint errıl van szó (Stiglitz 2000).56 A 

speciális érdekcsoportok hatalmának érvényesülését három mechanizmus teszi lehetıvé: 

egyrészt az emberek nemigen érdekeltek a szavazásban, az informálódásban – az 

érdekcsoportok megpróbálhatják az ı szavazási költségeiket csökkenteni. Másrészt a 

politikusok nehezen jutnak információhoz a választók nézeteit illetıen (a közjavak iránti 

kereslet kinyilvánítására nincsenek olyan egyértelmő mechanizmusok) – az érdekcsoportok 

így elsıdleges információkat kínálhatnak, s befolyásukat gyakran épp az információnyújtás 

révén gyakorolhatják. Ráadásul ezen csoportoknak érdeke a politikusok közvetlen és 

közvetett megvesztegetése, azaz a speciális érdekcsoportok támogatást nyújtanak azoknak a 

politikusoknak, akik kiszolgálják érdekeiket. A politikusoknak pedig elsıdleges motivációja, 

hogy hivatalban akarnak maradni.  

Stiglitz egyébként azt a kérdést is felteszi, hogy „a speciális érdekcsoportok 

hatékonysága hogyan egyeztethetı össze azzal a ténnyel, hogy a demokratikus államokban 

minden egyes embernek csak egy szavazata van?” (mimeo, 192. old.) A válasz összefügg 

azzal, hogy a közérdek önmagában közjószág, így a hatékony közszolgálati szektor is 

közjószág. Ugyanakkor létezik a potyautas probléma, és ez nagy csoportokra is értelmezhetı, 

ami további problémákat vet fel. A szakszervezetek például – ahogy Stiglitz rámutat – nagyon 

hamar felismerték a potyautas probléma jelentıségét.  

A freiburgiak hasonlókat fogalmaztak meg a járadékvadászatról, mint a közösségi 

választások modern elméletének képviselıi, még ha nem is így nevezték: a politikai dinamika 

                                                 
56 A Stiglitz-féle speciális érdekcsoportok a kartellszabályozás szempontjából nagyon lényegesek. 
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kibontakozik olyan esetben, amikor a kormányzat és a törvényhozás fel van hatalmazva 

privilégiumok biztosítására, mivel speciális érdekcsoportok keresni fogják ezeket a 

lehetıségeket. Böhm hívta fel arra figyelmet, hogy a kormányzat folyamatosan szembesül az 

egymással ellentétes érdekek nyomásgyakorlásával (Böhm 1980). 

Stiglitz rátapintott egy olyan problémára is, amellyel a freiburgiak nem tudtak 

megbirkózni, ez pedig az információs aszimmetriák fenntartásában, sıt, fokozásában való 

érdekeltség problémája – az állami hivatalnokok, a politikusok, vagy éppen a menedzserek 

részérıl (Farkas 2005). Az információs aszimmetria növelése révén ugyanis az egyéni 

alkupozíció erısíthetı (Stiglitz 2006). 

Stiglitz szerint egyébként az 1980-as években teret nyert kicsi, korlátozott állam 

koncepciója, illetve a dereguláció nem hozta meg azokat az eredményeket a gyakorlati 

gazdaságpolitikában, amelyeket az elméletek alapján vártak, sıt, kiderült: az állam abban 

különbözik a többi szereplıtıl, hogy döntéseit erıszakkal is kikényszerítheti (Stiglitz 2000). 

Ez a gondolat Euckennél már megjelent! Mindkét tudós arra a következtetésre jut, hogy az 

államhatalmat csak egy érett demokráciában tudja a tudatos társadalom ellenırzés alatt, illetve 

korlátok között tartani. Kérdés, hogy létezik-e, vagy legalábbis kifejleszthetı-e egy ilyen 

társadalom? 

Németországban Schenk már az 1980-as évek elején kimondja: demokratikus 

országokban pártok döntik el, hogy az állam milyen feladatokat lásson el (Schenk 1981). A 

pártok között politikai verseny folyik. Ha azonban ebben a versenyben olyat ígérnek, amihez 

nincs kompetenciájuk, akkor válsághelyzetben cselekvésképtelenné válnak. Véleménye 

szerint az állam gazdasági szerepvállalása azt eredményezi, hogy a piaci döntések nem a 

tulajdonosok kezében vannak, hanem az állami és politikai funkcionáriusok hozzák meg 

ezeket, a politikai verseny keretében. Rámutat arra a nagyon lényeges különbségre, hogy 

politikai versenyben a választók nehezebben jutalmazzák a teljesítményt, és szankcionálják a 

kudarcot, mint tehetnék a piaci versenyben. Schenk úgy látja, hogy ugyanez a helyzet akkor 

is, ha az állam közvetlenül nem vesz részt a gazdaságban, hanem bizonyos vállalatokat 

megbíz bizonyos feladatok ellátásával. 

Az USÁ-ban Eucken után néhány évtizeddel George Stigler jutott a német tudóséhoz 

meglehetısen hasonló következtetésekre. Mivel határozottan erıs párhuzamot fedezünk fel a 

két elméleti közgazdász gondolatvilága között, megpróbálunk ezekre a hasonlóságokra 

rámutatni. Elıször is: Stigler, akinek szakmai közege a chicagói iskola volt, az ipari 

struktúrák, a piac mőködése és az állami szabályozás területén kifejtett kutatásai és kimagasló 
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eredményei alapján kapta 1982-ben a Nobel-díjat. İ is foglalkozott azzal, amit már Eucken is 

feszegetett: mi a közgazdászok feladata, milyen politikai szerepvállalás és felelısség terheli 

ıket? Munkásságukban tehát gyakorlatilag mindketten ugyanazokra az alapvetı kérdésekre 

keresték a válaszokat. Ahogy Mellár Tamás írja Stiglerrıl: „Az állami szabályozás 

vonatkozásában alapelve az volt, hogy – tiszteletben tartva hagyományos feladatait a 

közjavak és az externáliák területén – minél kisebb szerepet kell játszania. A piaci hibák 

kiiktatása és mérséklése ugyanis óhatatlanul vezethet a kormányzati hibákhoz. Kapcsolódó 

tanulmányaiban empirikus adatokkal és esettanulmányokkal bizonyította az állami 

szabályozás elınyeit és az ezzel szembeállítható hátrányokat.” (Mellár 2005, 337.old.) Bár 

Eucken empirikus adatelemzéseket nem végzett, következtetései végsı soron ugyanezek 

voltak. 

Stigler sokat foglalkozott az oligopóliumokkal, legnagyobb eredménye e téren az, 

hogy bizonyította: az összejátszás emeli az oligopolisták profitját (Stigler 1968). Bár 

elismerte, hogy a hatékony vállalatméretnek van egy (legalábbis elvi) alsó határa – hozzátéve, 

hogy egy iparágban az ideális méret meglehetısen nagy terjedelmen belül elképzelhetı –, a 

belépési korlátoknak a felszámolását, vagy legalábbis mérséklését hangsúlyozta, a 

versenyfeltételek javítása érdekében. A verseny erejét már Eucken is kiemelte. 

További hasonlóságnak tartjuk, hogy mindkettejüket árnyalt, sokoldalú közelítésmód 

jellemzi. Meg kell azonban jegyezni, hogy – Euckennel ellentétben – Stiglert erıteljes 

empirikus orientáció jellemzi. Ez onnan fakad, hogy ı úgy találta: az állami gazdaságpolitika 

tapasztalati alapon mőködik, korábban senki nem próbálta empirikus módon igazolni 

állításait. Pedig az állam bizonyos értelemben egyedi erıforrást birtokol: a kényszerítés 

hatalmát, amelyet az adószedés, az erıforrások allokációjának befolyásolása, valamint a 

háztartások és vállalatok gazdasági döntéseinek befolyásolása révén érvényesít. Ezt egyes 

iparágak saját érdekeik szolgálatába állíthatják. Az állami segítség érkezhet pénzbeli 

támogatásként, belépési korlátok meghatározásával, helyettesítı és komplementer termékekre 

vonatkozó intézkedések formájában, vagy egyenesen az árak rögzítésében. Csakúgy, mint a 

piaci kudarcok esetén, az állami beavatkozást illetıen is a tökéletlen informáltság okozza a 

kudarcokat – legalábbis Stigler meglátása szerint (Stigler 1975). Az állam szerepvállalása 

körüli elégtelen információk a politikai képviseleti rendszer természetébıl, a választópolgárok 

nagy tömegeinek alultájékozottságából, és a kormányzat ellenırzési lehetıségeinek 

korlátaiból származnak. Így aztán a politikai folyamatok, a demokratikus rendszerek 

képviseleti demokráciája magában hordozza annak lehetıségét, hogy a politika aktorai 
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tudatosan különbözı érdekcsoportok érdekeit szolgálják inkább, vagy nem is képesek átlátni a 

komplex problémákat. 

Eucken és Stigler megoldásai azonban eltérıek: míg az elıbbi az alaprend és a 

teljesítményverseny biztosításában látja a piaci mechanizmus érvényesülésének és az 

államhatalom korlátozásának garanciáit, addig az utóbbi az információs elégtelenségek 

kiküszöbölését célozza meg. Abban viszont egyetértenek, hogy az állam feladata a piaci 

önszabályozó mechanizmusok minél hatékonyabb érvényesülésének elımozdítása. 

Eucken versenyképe tehát a Wettbewerbsordnung: olyan rend, amelyben a lehetı 

legtöbb piacon teljes verseny (vollständige Konkurrenz) mőködik.57 A teljes verseny 

Euckennél megegyezik a teljesítményverseny (Leistungswettbewerb) fogalmával. A cél nem a 

korlátozás, vagy kár okozása, hanem a teljesítmény. A verseny teljesülésének egyértelmő jele 

az, ha senkinek nincs monopolhatalma az ár alakításában. Értelemszerően az Ordnungspolitik 

szempontjából a kartellek a legritkább esetben elfogadhatók, hiszen ebben az elméleti 

keretrendszerben a verseny nem „teljes”, ha további – akár csak potenciális – belépık az 

addiginál tovább élesítik a versenyt (Eickhof 1993).  

Noha Eucken a verseny folyamatait vizsgálja – azaz a verseny nála dinamikus 

kategória – és elismeri, hogy a piac fejlıdés útján jön létre (és alakul folyamatosan), 

semmiképp nem tekinthetjük evolucionista közgazdásznak. Elemzése ugyanis alapjaiban 

összehasonlító-statikus. A folyamatokat azért vizsgálja, hogy bebizonyítsa: szükség van a 

piaci rendre, amely legfeljebb ideiglenesen engedi monopóliumok létrejöttét. 

Versenyelméletét a következıképpen foglalhatjuk össze: a politika ne hagyja magára a 

versenyt, hanem szabályok révén úgy alakítsa annak rendjét, hogy a versenykorlátozást 

megakadályozza, a teljesítményversenyt pedig elısegítse. 

Mint majd késıbb láthatjuk, mind az 1957-es német, mind a közösségi 

kartellszabályozás kiindulópontja az euckeni piac- és versenykép. 

                                                 
57 A teljes verseny fogalma kissé szerencsétlen választás, mivel a neoklasszikusok tökéletes versenyére 
emlékeztet, különösen a német nyelvben (vollständige/vollkommene Konkurrenz), noha ez utóbbi Eucken 
szerint mőködésképtelen modellfeltevéseken alapul, míg ı a valóságos, mőködıképes piacokról beszél. 
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3 A versenykorlátozó magatartások szabályozásának 

fejlődéséről 

A versenyjog szabályozása legkorábbi megjelenésének a római jogban Zenon császár 

i.sz. 483-ban kiadott konstitúcióját tekinthetjük, amely a verseny hiányában való áralakítás 

tisztességével foglalkozott (Vörös 1991). Ez a konstitúció tiltotta, hogy a monopolhelyzetben 

lévı szereplı helyzetével visszaéljen, és monopolárat kényszerítsen ki. A mai, modern 

versenyszabályozás azonban valójában nem sokkal több, mint száz évre nyúlik vissza. Ezt 

megelızıen, a korai kapitalizmus idejére jellemzı versenyszabályozási törekvésekrıl még 

elmondhatjuk, hogy a szabályozás iránti igény nem az állam részérıl – a korai 

szabadversenyes kapitalizmus rendszerében az államnak csak éjjeliır szerepe lehetett –, 

hanem maguktól a versenyzıktıl indult ki, és a versenyzık (kereskedık és iparosok) egymás 

közötti viszonyainak rendezésére irányult (Boytha et al. 2001). Ezért kezdetben a versenyjog 

csak a versenytársak viszonyait szabályozta, és a legtöbb jogrendszerben a kereskedelmi jog 

részét képezte. 1791-ben például Franciaországban elfogadták a Le Chapellier-féle törvényt 

(Vörös 1991). A törvény garantálta a kereskedelem és iparőzés teljes szabadságát, a szabad 

vállalkozás jogát, és általában: a versenyzés teljes, korlátlan szabadságát. Franciaországban 

például, a jog szintjén tulajdonképpen ezzel a törvénnyel vált a gazdasági verseny az új 

társadalmi és gazdasági formáció58 egyik alapintézményévé. 

A versenyszabályozásból az államot ekkor még teljesen kizárták, az egyetlen 

szempont az üzleti tisztesség volt: úgy gondolták, megengedhetetlen, hogy elınyre tegyen 

szert az, aki nem tisztességes magatartást folytat. Az ún. liberálkapitalista versenyjog alanyai 

tehát a versenytársak, tárgya pedig a verseny tisztessége, tisztaságának védelme voltak. Ebbıl 

az is következik, hogy külsı harmadik hiába bizonyított kárt, érdeksérelmet. A versenyjogi 

probléma tisztességtelenségi problémaként jelentkezett, a versenytársak belsı szakmai joga 

kívülállókra nem volt alkalmazható (Boytha et el. 2001). 

A versenyjog második szakaszának kezdetét – amelybıl a versenyszabályozás mai 

struktúrája származtatható – a 19. század közepére tesszük: ekkor került a szabályozás 

középpontjába a verseny intézményének védelme. A 19. század második felében ugyanis 

megindultak a koncentrációs folyamatok a kapitalista gazdaságokban. Ennek következtében 

gazdasági erıfölényben lévı, korábban elképzelhetetlen nagyságrendő vállalatok alakultak ki, 

                                                 
58 Két évvel vagyunk a Nagy Francia Forradalom után. 



69 

 

a verseny pedig még szőkebb területre szorult ki. Maga a gazdasági erıfölény mint fogalom, 

mint kategória megjelenése is erre az idıszakra tehetı (Vörös 1991). A tapasztalat tehát azt 

mutatta, hogy a verseny teljes, korlátlan szabadsága anomáliákhoz vezetett. Ennek egyik 

következménye volt, hogy megjelentek a kartellszerzıdések, az értékesítés 

bizonytalanságainak csökkentésére. 

Ebben az idıszakban a kartellek megjelenését egyfajta magán-piacszervezésként 

értelmezték, ugyanakkor természetesnek tartották, hogy „a piac résztvevıi igyekeznek a 

kereslet-kínálat objektív viszonyait saját piacszabályozással helyettesíteni” (Miskolczi Bodnár 

2004, 21. old.). A kifogás ellenük mindössze az volt, hogy kartellizált piacon az allokációs 

hatás nem érvényesül. A 19. századi kartellek elsıdleges céljának a termelés igazítását 

tekintették a fogyasztáshoz, amellyel a termeléssel együtt járó bizonytalansági tényezık 

korlátozhatók. Bizonyos értelmezések szerint „a kartellek szükségszerően alakultak ki a 

végletekig vitt verseny és az emiatt keletkezı hatalmas veszteségek kiküszöbölése érdekében. 

A kartell tehát orvosság a túltermelési válsággal szemben, de olyan orvosság, amelynek 

mellékhatásai gyakran súlyosabbak, mint maga a betegség. A kartelleknek ez a kettıs – 

részben pozitív, részben negatív – jellege meghatározza a kartelljog sajátosságait” (mimeo, 

22. old.). Kartell alatt – mint már korábban jeleztük – ekkor fogalmilag a szerzıdéses 

megállapodásokat értették. A kartell valójában a legkülönbözıbb jogi formákban 

nyilvánulhatott meg, a mai jogi kategóriák szerint elsısorban a következıkben: adásvételi 

szerzıdés, társasági szerzıdés, hosszú távú szállítási szerzıdés, kooperációs szerzıdés, 

kizárólagos egyedárusítási szerzıdés, licencia szerzıdés. 

Mindazonáltal még a jogtudomány is elismeri, hogy „a kartell önmagában véve nem 

jogi fogalom, hanem közgazdasági tartalom” (Boytha et al. 2001, 21. old.). A versenyjog 

fejlıdését bemutató átfogó jellegő könyvek, illetve könyvfejezetek (például Ullrich 2006) is 

említést tesznek arról, hogy a kartelleket a 19. században pozitívan ítélték meg. Úgy 

gondolták, hogy a kartellek sikeresek a válságok (pl. túltermelési válság) kezelésében, 

továbbá hogy létrejöttük az adott piacokon a piaci folyamatokat áttekinthetıbbé tették. 

Ennélfogva a kartellek állami szabályozása ebben az idıben fel sem merült. Azt feltételezték, 

hogy a magán-piacszervezés végsı soron a közjót szolgálja. Ez a feltételezés azonban nem 

vált be: kiderült ugyanis, hogy a kartellek létrehozásának célja kvázi-monopolhelyzet 

kialakítása, hiszen „a kockázatok csökkentése automatikusan a verseny visszaszorításával jár” 

(Miskolczi Bodnár 2004, 21. old.). A jogalkotók számára is bebizonyosodott, hogy a szabad 

verseny, magára hagyva, hosszú távon, nem tud fennmaradni. Erre a felismerésre azonban 
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csak az 1920-as, de még inkább az 1950-es években jutottak az európai versenyjog formálói.59 

Ekkoriban jutottak el arra a logikai következtetésre, hogy mivel a kartellek a verseny 

kikapcsolására irányulnak, ezért végsı soron a versenyre alapozott tıkés piacgazdaság 

mőködését aknázzák alá. Következésképpen a verseny fenntartása, védelme a társadalmat 

érintı közérdekő ügy, ezért szükség van magának a verseny intézményének védelmére (Vörös 

1991). Ez a felismerés vezetett a mai, modern versenypolitika kialakulásához, amely a 20. 

század során a korszerő állami beavatkozás egyik legfontosabb területévé vált. Ekkorra már 

úgy gondolták, hogy a korai kapitalizmus idején az állam az éjjeliır szerepet kényszerőségbıl 

vette fel (Miskolczi Bodnár 2004). 

Ugyan relatíve késıi volt, mégis megszületett tehát a felismerés, hogy a kartellek 

valójában a verseny intézménye ellen irányulnak. Ehhez kellett az a tapasztalat, hogy a 

kartellek a tagjaiknak gazdasági és politikai hatalmat adtak, a kartelltagok pedig – ezen 

hatalommal (vissza)élve – egyre agresszívabb magatartást tanúsítottak a kartellen kívül 

állókkal szemben. Az 1920-as években fogalmazódott meg elıször, hogy a verseny 

korlátozása öncél, nem összgazdasági érdek (Boytha et al. 2001). Másrészrıl az is tény, hogy 

a kartellszerzıdések korlátozása a szerzıdés szabadságának korlátozását is jelenti. Ez a korai 

kartellszabályozási elképzelések megfogalmazódásának idején komoly jogpolitikai problémát 

jelentett. 

Mind ez idı alatt a kartellek töretlen „fejlıdése” azt eredményezte, hogy közülük 

egyre kevesebbet foglaltak írásba, továbbá hogy megjelentek a vertikális versenykorlátozó 

magatartások is. A probléma tehát ebbıl a szempontból is túllépett a versenytársak közötti 

viszonyok szabályozásának problémáján. A modern kartellek már a legritkább esetben öltenek 

írásos formát. Igazából annyi fajtájuk van, ahányféleképpen korlátozni lehet a versenyt. A 

versenyjog szempontjából legfontosabbaknak mégis az árkartellt (az árak közös 

megállapítása), a kondíciós kartellt (szerzıdéskötés feltételeinek egységesítése), a 

kontingentáló kartellt (a termelési mennyiség felsı határának megszabása60) és a rayonírozó 

kartellt ((földrajzi) terület egymás közti felosztása) tekintjük. Jogi értelemben véve kartell 

lehet továbbá a tartós adásvételi keretszerzıdés, a kooperációs szerzıdés, sıt: a gazdasági 

társaság is (Vörös 1991). 

A kartellszabályozásban tehát – a versenytársak klasszikus kategóriája mellett – olyan 

új kategóriák jelentek meg, mint a vevık, a közérdek, az egész gazdaság, illetve maga a 

                                                 
59 A történeti fejlıdést e fejezet végén mutatjuk be. 
60 Pl. az OPEC az utóbbi idıben. 
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verseny intézménye. A versenyszabályozás joganyaga innentıl már két részre osztódott: a 

tisztességtelen verseny elleni joganyag mellett külön területként jelent meg a 

versenykorlátozások joga. Ez utóbbiba tartoznak a kartellek, az erıfölény, a vertikális 

korlátozások, valamint a fúziók szabályozása. A szabályozás fejlıdése eljutott oda, hogy ma a 

versenyjog a fogyasztóvédelem jogi eszközei közül is az egyik legfontosabb (Vörös 1991). 

Összefoglalásképpen megállapíthatjuk, hogy a tisztességtelen verseny elleni 

hagyományos, és idıben elsıként kialakult joganyag kifejezetten magánjogi jellegő, míg a 

versenykorlátozások elleni jog elsısorban gazdaságpolitikai-versenypolitikai indíttatású. 

Természeténél fogva ez utóbbi sokkal nagyobb változásoknak van kitéve (Vörös 1996). 

Éppen ebbıl kifolyólag külön alfejezetekben (4.3. és 4.4. fejezetek) tárgyaljuk a 

versenykorlátozó magatartások szabályozásának jogpolitikai és versenypolitikai 

vonatkozásait. 

A versenyjog tehát tulajdonképpen piacszabályozási joggá vált, amelynek tárgya 

mindenféle gazdasági tevékenység, és általában a piaci magatartás tisztessége (Kaszainé – 

Miskolczi Bodnár 1997). „Ma a hagyományosan versenyjognak nevezett normaösszesség a 

versenymagatartásokon kívül általában szabályozza a piaci magatartásokat. A versenyjog – 

noha hagyományos elnevezése továbbél – tartalmilag piaci magatartási joggá vált” (Boytha et 

al. 2001, 27. old.).  

A versenyjog e kiszélesedésével természetesen az állam szerepe is alapvetı lett, hiszen 

a verseny fenntartása, intézményének védelme állami feladat. Az állami beavatkozás alapvetı 

formája a törvénykezés, de emellett fontos az államnak a közérdek védelmében történı 

beavatkozásának törvényesítése is, amit másképpen hatósági kontrollnak nevezünk (pl. 

fúziókontroll). „Az állam tehát törvények alkotása révén jelöli ki a verseny szabadságának 

határait” (Vörös 1991, 28. old.). 

Ugyanakkor az állammal szemben is egyre fokozottabb követelmények jelennek meg. 

A mai versenyszabályozás normái szerint a megfelelı állami beavatkozás egyrészt 

piackonform (a piac mőködésének védelmére irányul), másrészt törvényes felhatalmazás 

alapján, törvényes keretek között folyik. A törvényességi kontrollt az jelenti, hogy a 

versenyhatóság határozatait a bíróságnál felül lehet vizsgáltatni. A verseny jogi szabályozása 

tehát elıre látható, kiszámítható állami magatartást testesít meg. A versenyhatóság 

beavatkozása jogalkalmazás. A versenyjog így valójában „a piac alkotmánya”, a 

versenyhatóság – az Európai Unió esetében a Bizottság Versenyügyi Fıigazgatósága – pedig 

„a gazdasági élet alkotmánybírósága” (mimeo, 29. old.).  
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3.1 Az állam szabályozói feladatköre 

Az állammal szemben támasztott új igény, a verseny intézményének védelme tehát 

elsısorban jogi szabályozás révén teljesíthetı. Azt pedig, hogy az állam ezt a feladatát hogyan 

látja el, egyrészt a szabályozás minısége, másrészt a jog érvényesülésének és 

érvényesítésének (ha kell, kikényszerítésének) intézményesített garanciái határozzák meg. Az 

állam szabályozó funkciója (beleértve a szabályalkotást és a szabályok betartását-betartatását 

egyaránt) így felértékelıdik. Nem véletlen, hogy az 1970-es évek óta, Richard Posner 

munkásságán alapulva – és a Coase-tételbıl kiindulva – a szabályozás-gazdaságtan mára 

önálló alkalmazott közgazdaságtani ággá nıtte ki magát.  

Posner az, aki hangsúlyozza, hogy – csakúgy, mint minden más szabályozási területet 

illetıen – az antitröszt törvények érvényesítésénél is a Coase-tételt kell alkalmazni (Posner 

2001). Azaz meg kell nézni, hogy az adott jog érvényesítésének milyen tranzakciós költségei 

vannak a várható nyereségekhez képest, tulajdonképpen magát a jogalkotást is gazdaságossági 

vizsgálatnak kell alávetni, ami felveti a versenyjog hatékonyságának a kérdését (Don – Kemp 

– van Sinderen 2008). Ugyanilyen elvek mentén kell a felderített versenykorlátozó 

magatartásokra kiszabott büntetések mértékét is meghatározni61. Ehhez viszont a kár 

„gazdaságosítását” el kell tudni végezni. A szabályozás-gazdaságtan elmélete szerint tehát a 

„jogászkodást” ugyanúgy optimalizálni kell, mint minden más gazdasági tevékenységet 

(McNutt 2005). 

Az USÁ-ban a versenyszabályozással kapcsolatos elgondolások két irányzat köré 

csoportosultak az 1960-as évektıl: míg a harvardi iskola erıteljesebb és aktívabb szabályozást 

képzelt el, addig a chicagói iskola lényegesen kevésbé bízott az államban. Ez utóbbi 

irányzathoz tartozott George Stigler. Jelen dolgozatunk keretei között nem áll módunkban a 

két amerikai iskola hasonlóságait és különbözıségeit bemutatni. E célból azonban jó szívvel 

ajánljuk Cseres Katalin Judit (Cseres 2005) és Doris Hildebrand (Hildebrand 2002) könyvét. 

Ez utóbbi a két amerikai iskolával az osztrák iskolát is összehasonlítja (ennek összegzését 

táblázatos formában lásd: mimeo, 180-181. old.), majd ebbıl az elméleti ismertetésbıl vezeti 

le az általa „európai iskolának” nevezett irányzat kifejlıdését. Európai iskolán az Európai 

Közösség versenyszabályozását érti. 

A chicagói iskola egyik leghíresebb tagja, George Stigler egy klasszikus mővében 

(Stigler 1975) Posnernél lényegesen radikálisabban, sıt, szarkasztikusabban fogalmaz – és 

                                                 
61 A büntetıjog területére hasonló javaslatokat tesz Posner. 
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adja meg egyúttal a chicagóiak „hitvallását” –: véleménye szerint a piaci csıdökre állami 

szerepvállalást építeni teljes tévút. Ehelyett a piaci csıdök okait kell feltárni, amelyek szerinte 

alapvetıen az egyének haszonmaximálási célfüggvényének tökéletlenségeibıl (rövid távú 

hasznok elınyben részesítése) és a fogyasztói döntések nem megfelelı megalapozottságából 

fakadnak. Meglátása szerint az állam a piac alternatívája, de az állam legalább annyi 

tökéletlenségtıl szenved, mint a piac, csak ezek természete más – és kevesebbet tudunk róluk. 

Az állam tökéletlenségei közül a politikai rendszer kiváltságos helyzető kisebbségi 

csoportokkal szembeni védtelenségét, az egész államszervezet technológiai fejlıdéssel 

kapcsolatos nehézkességét, a hanyagságot és a nemtörıdömséget megengedı állami hivatalok 

létét és a közérdeket semmibe vevı politikusok számára nyíló lehetıségeket említi. Ezért – 

igen radikális módon – kiáll a piac mellett, mondván: a piac a járt út, míg semmit nem tudunk 

arról, hogy az állam járatlan útja hová vezet bennünket. Stigler több évtizedes megállapításai 

talán túlságosan radikálisak, azt azonban el kell ismernünk, hogy valóban korlátolt a tudásunk 

az állam tevékenységének hatásairól, míg a piaci mechanizmusról mára meglehetısen alapos 

ismereteink vannak, dinamikus megközelítésben is. 

Térjünk át az I/O tudományának versenyszabályozásra vonatkozó megállapításaira! A 

Ahhoz, hogy pontosabban lássuk, mirıl is beszélünk, nézzük meg, mit tekintünk a gazdasági 

szabályozás legfıbb formáinak? Ezek alapvetıen a közvetlen jogszabály-alkotás, a hatósági 

árszabályozás, valamint a bizonyos iparágakba vagy piacokra való belépés adminisztratív 

szabályozása. Érdekes módon, a szakirodalom nem sorolja a gazdasági szabályozás területei 

közé a környezeti, egészségügyi és biztonsági sztenderdeket, a vám- és adójogszabályokat, de 

a versenykorlátozó magatartásokra vonatkozó szabályokat sem (Joskow – Rose 2006). A fenti 

eszközök közül a versenyszabályozás számára a piaci belépés adminisztratív szabályozása 

(korlátozása) a leginkább érdekes. Mindazonáltal, ahogy Joskow és Rose megállapítja, ez az 

osztályozás pusztán gyakorlati szükség. A vállalatok ugyanis mindenfajta szabályozásnak 

egyidejőleg kell, hogy megfeleljenek – ami nehézségeket vet fel, amikor egy fajta szabályozás 

hatásait a többitıl elválasztva kívánunk elemezni. 

Milyen módszerekkel tudjuk mégis a szabályozás hatásait vizsgálni? A(z elméletileg) 

legegyszerőbb módszer a szabályozott és nem szabályozott vállalatok és piacok 

összehasonlítása. Ennek alkalmazásakor azonban problémákba ütközhetünk (ti. nem biztos, 

hogy létezik alkalmas valós kontrollcsoport). Ha ilyen helyzettel szembesülünk, 

összehasonlíthatunk olyan szituációkat, amelyekben a szabályokat különbözı mértékben 
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alkalmazták, vagy kísérleteket folytathatunk egy szimulált kontrollcsoporton. A strukturális-

szimulációs modellek alkalmazása is követhetı. 

Az USÁ-ban az elmúlt évtizedekben végzett empirikus elemzések érdekes, vegyes 

eredményeket hoztak (Kahn 1988). Míg egyes, erısen szabályozott ágazatokban (pl. 

villamosenergia-termelés, telekommunikáció, légiközlekedés) hosszú idın keresztül 

meglepıen magas termelékenység-növekedés volt megfigyelhetı, addig más ágazatokban (pl. 

vasúti szállítás) pont az ellenkezıje. Megállapíthatjuk, hogy számos csatornán tudja az ár és a 

belépés szabályozása az innovációra való késztetést befolyásolni. Érdekes módon a verseny 

áttolódása az árversenyrıl a nem ár típusú dimenziók felé növelheti a termék-innováció 

intenzitását. 

Összességében máig kevés empirikus kutatás valósult meg a szabályozásnak az 

innovációra és termelékenységnövekedésre gyakorolt hatásának vizsgálatára. Az empirikus 

kutatások a következı, általános érvényő megállapításokra jutottak eddig: 

• A gazdasági szabályozás hatása nagymértékben függ attól, hogy a modell mit tart 

közérdeknek – azaz mirıl gondoljuk, hogy a piaci tökéletlenségek kiküszöbölését, és a 

hatékonyság növekedését eredményezi. 

• Az ár és belépés szabályozása komplex rendszerek részeként valósul meg. 

• A gazdasági szabályozás fontos közvetlen és közvetett hatást gyakorol a termelési 

költségekre, és a szolgáltatások minıségére. 

Mindazonáltal sok nyitott kérdés maradt e téren, mind a mai napig, ráadásul a 

gazdasági-piaci környezet és a szabályok is folyamatosan változnak, a kutatások 

megállapításai tehát nem feltétlenül maradnak érvényesek. 

Ha kifejezetten a versenyszabályozásra koncentrálunk, azt mondhatjuk, hogy 

„piacgazdaságban a gazdaság mőködésének szabályozása alapvetıen a piacok szabályozása 

révén valósul meg” (Kiss 2008, 14. old.). Ez teljes mértékben illeszkedik ahhoz a 

jogtudományi megközelítéshez, miszerint a versenyjog a piac alkotmánya. Ami a tökéletlen 

verseny szabályozását illeti, Kiss Ferenc László szerint (mimeo, 75.old.) „a versennyel 

kapcsolatos szabályozói feladatkör a következı fı elemekbıl áll: 

• bátorítsa és erısítse a versenyt; 

• maximális mértékben számolja fel a piaci belépés akadályait; 

• teremtsen egységes, diszkriminációmentes és igazságos piaci feltételeket a versenyzı 

szolgáltatók számára; 
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• ösztönözze a termelıket a hatékonyság fokozására, különös tekintettel az innováció 

által elérhetı költségmegtakarításokra és termelékenységnövelésekre; 

• ösztönözze a termelıket a gazdaságilag optimális kockázatvállalásra; 

• minimalizálja a piacról való kilépés költségeit.”  

Láthatjuk tehát, hogy a szabályozó feladata a verseny intézményének védelme, 

egyrészt pozitív ösztönzıkkel (verseny bátorítása, egységes piaci feltételek megteremtése, 

kockázatvállalás és innováció elısegítése), másrészt a negatív hatások 

csökkentésével/megszüntetésével (belépési korlátok felszámolása, kilépési költségek 

minimalizálása). Véleményünk szerint itt, a szabályozói feladat megvalósításában érnek össze 

a jog- és a közgazdaságtudomány megállapításai. A piacszabályozásban valósul meg a 

legmagasabb fokú szintézis a két tudományterület között. 

Kiss egyébként arra is felhívja a figyelmet, hogy a versenyszabályozás egyre kevésbé 

választható el az egyes ágazati szabályozásoktól, vagyis egyfajta szabályozási konvergencia 

tapasztalható (mimeo). De ennek továbbgondolása már nagyon messze vinne bennünket 

eredeti témánktól, így ezt a gondolatmenetet most nem vezetjük tovább. 

Roger R. Noll véleménye szerint a piacszabályozás értékelésekor a piaci kudarcokból 

kell kiindulnunk, és azt kell megvizsgálnunk, hogy az állam mennyire képes orvosolni ezeket 

(Noll 2006). Mik a fı piaci kudarcok? Noll a következıket emeli ki: 

• a lehetı legalacsonyabb áron való termelés akkor valósul meg, ha egyetlen vállalat van 

a piacon (természetes monopólium); 

• nincs tökéletes informáltság; 

• externáliák és közjavak jelenléte; 

• szőküsségi járadék (scarcity rent); 

• romboló verseny (amelynek tényét szerinte a közgazdaságtani kutatások szinte 

egyöntetően visszautasítanak);62 

• valamely másik kormányzati politika mellékhatása (pl. egészségügyi szolgáltatások 

piaca). 

A szabályozási törekvések akkor járnak jó úton, ha a kormányzati beavatkozás 

hatékonyabb, mint a piac, illetve ha a kormányzat cselekvése jobb, mint ha nem tesz semmit. 

A normatív jóléti közgazdaságtan akkor ad létjogosultságot a kormányzati beavatkozásnak, ha 

a Coase-tétel feltételei teljesülnek: a szereplıket tökéletes informáltság jellemzi, és ez nem 

                                                 
62 Ez amerikai tapasztalat, Németországban éppen Liefmann mutatott rá a verseny „kegyetlenségére”. 
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emeli a költségeiket, valamint a politikai folyamat mentes a tranzakciós költségektıl 

(Valentiny 2005). A Coase-tétel azonban nem feltétlenül teljesül, hiszen a valóságban 

legtöbbször nincs tökéletes informáltság (Rothshild – Stiglitz 1976), viszont vannak 

tranzakciós költségek (Williamson 1979). Mibıl fakadnak ezek? Elsısorban bizonyos 

speciális érdekcsoportok tarthatják a markukban a szabályozót, a monopolista profit 

megszerzése érdekében – vagy máshogy osztják el egymás között a jóléti többletet, de ez 

mindenképpen kevésbé hatékony, mint a piaci mechanizmus. 

A politikai szereplık motivációitól függetlenül a szabályozás-gazdaságtan lényeges 

kérdése ehhez kapcsolódóan fogalmazódik meg: hogyan cselekszik a szabályozó, amikor a 

Coase-tétel nem teljesül? A hatékonyság maximalizálására törekszik, vagy egy speciális érdek 

mentén valósít meg jóléti transzfert? Ezen felül még olyan problémák is felmerülnek, mint 

hogy  

• a szabályozás során aszimmetrikus a viszony a szabályozó és a szabályozott között 

(alapesetben – de nem feltétlenül! – az elıbbi javára); 

• a politikai választások logikája teljesen eltér a szabályozás logikájától (ti. a választók 

nem fejezhetik ki akaratukat minden egyes ügyet illetıen), illetve a politikusok 

karriervágyai torzítják a kimenetelt; 

• nehéz a közszféra teljesítményét értékelni, az egyén felelıssége problémás; 

• a szervezett érdekcsoportok közvetlen vagy közvetett módon törekszenek a szabályozó 

befolyásolására. 

Kérdés az is, hogy a szabályozó széles körben érvényes szabályokat alkosson-e (broad 

rulemaking), vagy mindig az adott esetbıl kiindulva hozza-e meg döntését (case-by-case 

decisions)?63 Az általános szabályokra több figyelem fordítódik, és általában szabályozói 

jelentıségük is nagyobb. Az egyes esetekre koncentráló módszer elfogult lehet, másrészrıl 

kiküszöböli azt a problémát, hogy nincsen akarat-kifejezés minden egyes ügyben. Ráadásul, 

ha az általános szabályok egyes érdekcsoportoknak kiszolgáltatva fogalmazódnak meg, az 

komoly hatékonysági kockázatot jelent. A kétségek ellenére azonban sok közgazdász (pl. 

Levine, Becker, Stewart, Posner) továbbra is úgy gondolja, hogy a szabályozás a legjobb 

politikai eszköz.  

Noll tanulmányában arra a fı következtetésre jut, miszerint számít, hogy az egyes 

szereplıknek a szabályozási folyamatban van-e beleszólási, vagy legalább vélemény-

                                                 
63 A versenyszabályozásban a két megközelítést per se, és rule of reason nevekkel illeti a szakirodalom (lásd 
alább). 
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nyilvánítási joguk (Noll 2006). Továbbá hogy a szabályozás lehet jó, vagy éppen rossz 

hatékonyságú, a politikai és gazdasági környezet függvényében. A szabályozás-gazdaságtan 

még ma is gyerekcipıben jár, ráadásul a politikai folyamat állandó fejlıdése is állandóan új és 

új kérdéseket vet fel. Véleménye szerint az egyének (állampolgárok) szerepét kellene 

behatóbban tanulmányozni, valamint azt, hogy a „politikai vállalkozók” (political 

entrepreneurs) hogyan mobilizálják a szabályozási reform-elképzeléseikhez a támogatókat, 

vagy egyáltalán: hogyan telnek egy szabályozó intézmény mindennapjai, a saját vélt érdekeik 

védelmét illetıen? Ezzel együtt persze az a kérdés is megfogalmazódik: hogyan lehet az 

érdekcsoportokkal kapcsolatos elméleti megállapításokat a gyakorlatban tesztelni? 

Jacquemin és Slade a kartellekrıl szóló tanulmányukban foglalkoznak a kormányzat 

politikájával (Jacquemin – Slade 2006). Megállapítják, hogy a legtöbb országban elfogadott 

valamilyen szintő antitröszt politika. Ez – meglátásuk szerint – legitim kormányzati 

tevékenység. Felteszik ugyanakkor a kérdést, hogy elegendı-e az antitröszt politika, vagy 

átfogó iparpolitikára van szükség? Ezzel egyenesen a probléma gyökeréhez vezetnek 

bennünket, tudniillik hogy a versenypolitika mindig valamilyen szélesebb ipar-, 

kereskedelem-, sıt: gazdaságpolitikai kontextusban foglal helyet, nem önállóan létezik (Török 

1999b). Ráadásul az iparpolitika mint fogalom nagyon tág. A fı kérdés így – Jacquemin és 

Slade szerint – az állam stratégiai magatartása. Ráadásul, ha mélyebben belegondolunk, akkor 

láthatjuk, hogy – bizonyos értelemben – minden országnak létezik iparpolitikája, még ha nem 

is explicite, és/vagy nem így nevezik. Hiszen minden, a vállalatokkal kapcsolatos adózási, 

kereskedelmi, tıkére vonatkozó szabályozás végsı soron iparpolitika. Másrészrıl azt is 

tudomásul kell vennünk, hogy az iparpolitikát a lobbisták formálják. Ebbıl az következik, 

hogy az ipar nyomásgyakorlása a versenyszabályozásban is tetten érhetı. Hithő és 

szélsıségesen piachívı liberális közgazdászok erre azt mondhatják, hogy az Európai 

Közösség kartellszabályozásában a mentességi rendszerek épp az ilyen befolyás hatására 

születtek. Állításuknak kétségtelenül van igazságtartalma, de mi dolgozatunkkal éppen azt 

igyekszünk bemutatni, hogy a probléma azért nem ennyire egyszerő. 

Ordover és Saloner külön figyelmet szánnak egy olyan problémának, amelyrıl nekünk 

sem szabad elfeledkeznünk (Ordover – Saloner 2006). Arról van szó, hogy a politikai és jogi 

folyamatokat fel lehet használni a verseny korlátozására. Sıt, állításuk szerint a verseny 

korlátozásának talán leghatékonyabb módja a politikai/jogi folyamattal való stratégiai 

(vissza)élés (strategic use or abuse). Ezzel ugyanis elérhetı a rivális elınytelen helyzetbe 

hozása, és belépési korlátok teremtése. Ráadásul, mivel a jogi védelmet gyakran magasabb 
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rendő jog garantálja, ezt nehéz felfedezni vagy kontrollálni. Az amerikai közgazdászok ezzel 

kapcsolatban ráirányítják a figyelmet egy konkrét joghézagra: a Sherman Act hatálya alá 

például nem tartozik az olyan összehangolt magatartás, amelynek kizárólagos célja a 

közszolgák befolyásolása. Ez késıbb Noerr-Pennington doktrínaként híresült el. Brock 

egyenesen úgy modellezi a domináns vállalt szereplését a szabályozási „arénában”, mint 

befektetés egy politikai jellegő belépési korlátba (Brock 1983). Salop és Sheffman is úgy 

kezelik a politikai aktivitásba való befektetést, mint a versenytárs költségei emelésének 

módszerét. Ez egyfajta járadékvadász (rent-seeking) viselkedés a vállalatok részérıl (Salop – 

Sheffman 1984). 

A fenti megközelítés azt sugallja, hogy az állami intervenció gazdasági hatásai attól 

függnek, hogy az hogyan befolyásolja a versenytársak piaci interakcióit. Oligopol piacokon 

pedig – amelyeken legvalószínőbb a kartellek létrejötte – kétségtelen a bent lévı vállalatok 

lobbiereje, akár az állam irányában. Ez alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a 

kartellszabályozást illetıen az állam szabályozói szerepe, illetve az állam-ipar közötti 

kapcsolatok természete különösen mély megismerést, és folyamatos megfigyelést kíván. 

Az állam szerepe a versenyszabályozásban tehát alapvetı jelentıségővé vált, és e tény 

széles tudományos és politika-alkotói körben mára evidencia lett. Ennek ellenére azt 

tapasztaljuk, hogy még mindig nem tudunk eleget az állam szerepérıl. Leginkább arról, hogy 

az állam a saját, kétségtelenül nagy hatalmát hogyan használja/használhatja a közjó érdekében 

– vagy éppen hogyan eshet bizonyos magánérdekek csapdájába. És, ha ebbe belegondolunk, 

belátjuk, hogy érdemes a freiburgi iskola, vagy éppen George Stigler gondolataihoz idırıl 

idıre visszatérnünk, és azokat újból és újból komolyan megfontolnunk. 

3.2 Jogpolitikai vonatkozások 

A közérdekbıl, valamint az államnak a közérdek védelmében való fellépésének 

szükségességébıl indulunk ki a versenyszabályozás jogpolitikai vonatkozásainak 

áttekintésekor. A kartellek magánérdekeket szolgáló, és közérdeket sértı magatartásának 

felismerését követıen az új jogpolitikai premissza az lett, hogy az állam a piaci versenybe 

beavatkozik. Ahogy Boytha Györgyné és szerzıtársai megállapítják: „éppen a verseny és a 

piacgazdaság szabadságának fenntartása, biztosítása igényli a versennyel kapcsolatos állami 

beavatkozást, az állami gazdaságpolitikán belül elkülönült versenypolitika kialakítását” 

(Boytha et al. 2001, 23. old.). Ismét visszaköszön a gondolat, miszerint a 

versenyszabályozásnak a szélesebb gazdaságpolitikai kontextushoz kell illeszkednie. 
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Az új jogpolitikai premissza már abból indul ki, hogy a versenytársak a szerzıdéskötés 

teljes, korlátlan szabadságával vissza is élhetnek. Itt jegyezzük meg, hogy ezt a nézetet nem 

mindenki osztja: Mestmäcker például kifejti, hogy a szerzıdéskötés szabadsága és a verseny 

biztosítása nem mond ellent egymásnak, a Coase-tétel alapján sem (Mestmäcker 2008). 

Mindenesetre, ha reálisnak tartjuk a visszaélés kockázatát, abból az következik, hogy a 

gazdasági verseny többé nem a versenytársak belügye. Ez alapján felmerül, hogy a jognak a 

közérdeket, a nemzetgazdasági érdeket kell elsıdlegesen szem elıtt tartania, ez a szempont a 

szerzıdéskötés szabadsága fölé kerül. „A kartelltagoktól (…) nem várható el a szerzıdéssel 

ellentétes magatartás, már csak azért sem, mert ez polgári jogilag a szerzıdés megszegését 

jelentené” (Boytha et al. 2001, 23-24. old.). A modern versenyjogok – így az Európai 

Közösségé is – tehát már megszabják a szerzıdéskötés határait, „ugyanis – éppen a 

piacgazdaság piackonform szabályozása, a piaci történések kanalizálása érdekében – lényeges 

pontokon belenyúlnak a vállalkozók szerzıdéskötési szabadságába is” (Vörös 1996, 3. old.). 

Mindennek kettıs jogpolitikai következménye van: egyfelıl biztosítani kell a 

szerzıdéskötési szabadságot, másrészrıl meg kell tiltani a versenykorlátozó szerzıdések 

kötését. A cél tehát az, hogy a szerzıdési szabadságot ne lehessen a szerzıdési szabadság 

korlátozására fordítani (Callies – Mertens 2009). Másrészrıl meg kell tiltani minden további, 

versenykorlátozó hatású piaci magatartást. 

Ami a versenykorlátozó magatartások jogának elméleti alapjait illeti, két elvet kell 

megemlítenünk: a tilalmi elv értelmében a megállapodás érvényesen létre sem jön, míg a 

visszaélési elv szerint a szerzıdés létrejön, de létét utólagos vizsgálat még kétségbe vonhatja 

(Vörös 1989). A két elv „metszete” éppen a kivételek és mentességek rendszere (ez tilalmi elv 

esetén elızetesen, visszaélési elv esetén utólagosan értelmezhetı). A mentesülésnek elvi 

alapot elsısorban valamilyen gazdaságilag indokolt közös cél adhat. Jogelméleti szempontból 

fontos, de nagyon nehéz feladat jogszabályban konkrétan megfogalmazni egy ilyen közös cél 

tartalmát. Ha ez nem valósul meg (pl. nem sikerül), akkor marad az esetjog mint az 

értelmezés terepe: a jogi elvet az esetjog tölti fel tartalommal. Ha a mentesség jogi lehetısége 

adott, az ily módon érvényessé váló kartellszerzıdéseket folyamatos visszaélési felügyeletnek 

kell alávetni, ugyanis attól, hogy a kartell érvényes, a tagok még nem élveznek – nem 

élvezhetnek – teljes cselekvési szabadságot. 

Márpedig közismert, hogy a versenykorlátozó magatartások tiltásával egyidejőleg több 

versenyjogi rendszer megfogalmazta a mentesség-mentesülés lehetıségét is. A mentességeket 

eleinte egyedileg (pl. Németországban a gazdasági miniszter engedélye alapján) adták meg, 
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de az esetek számának drasztikus növekedésével a módszert fejleszteni kellett. Így született 

meg a csoportmentesülés intézménye, amely mind Németország, mind az Európai Közösség 

kartellszabályozásának alapvetı eleme. A csoportmentesülés mögötti jogpolitikai cél 

elsısorban az, hogy „sok olyan megállapodással, összehangolt magatartással, döntéssel 

találkozhatunk, amely – bizonyos negatív vonások ellenére – döntıen kedvezıen hat a 

gazdaságra” (Kaszainé – Miskolczi Bodnár 1997, 179. old.) Ezen a ponton ismét átfedésbe 

kerül a jog- és a közgazdaságtudomány. A fı kérdés mindazonáltal az, hogy ki mondja meg, 

milyen jogi szabályozási keret – vagy annak milyen eleme – hat „döntıen kedvezıen” a 

gazdaságra? E kérdés kapcsán ismét a versenyszabályozás legalapvetıbb természetével: az 

örökös mérlegelés kihívásával találjuk magunkat szembe. A kihívás pedig értelemszerően 

megjelenik mind a közgazdasági, mind a jogi megközelítés során. 

A versenyjog szakértıi az Európai Közösség versenyszabályozását illetıen azt állítják, 

hogy „a közösségi jogalkotás a mentesítés jogintézményével kifejezésre juttatta, hogy a 

vállalkozások széleskörő együttmőködési rendszere és az azt megalapozó megállapodások 

nélkülözhetetlenek az ésszerő gazdálkodás, valamint a teljesítıképesség és versenyképesség 

növelése szempontjából. Célszerő ezért, ha a jog a megállapodásoknak azokat a típusait, 

amelyek a gyakorlatban pozitív hatások keltésére alkalmasnak bizonyultak, mentesíti a 

tilalom alól, meghatározva a versenykorlátozás még elfogadható mértékét” (mimeo, 179. 

old.). 

Az új szabályozási szempontok érvényesítésének egyenes következménye az lett, hogy 

a versenyjog egyre inkább terebélyesedett. Az észlelt változásokat különbözı irányokban 

hamar kritizálni kezdték. A chicagói iskola például ezt a tendenciát már nem tartotta 

helyesnek. Úgy vélték, hogy a versenyjogba beszivárgott szociálpolitikai megfontolások több 

kárt okoznak a fogyasztóknak, mint hasznot, a kontinentális európai normákat pedig 

„szentimentálisnak” nevezték (Cseres 2005). 

Hylton is felteszi a – szinte költıi – kérdést, miszerint „az antitröszt szabályozásnak 

úgy kell a verseny fenntartását céloznia, hogy fenntartja a gazdaság atomizált szerkezetét, 

amelyben számos kisvállalkozás verseng egymással, vagy a fogyasztói jólét maximalizálását 

kell elıtérbe helyeznie? Az antitröszt fejlıdésének durva, de igazságos összefoglalásaként azt 

mondhatjuk, hogy a versenyhatóságok fokozatosan áttértek az elıbbihez való vonzódástól az 

utóbbinak elfogadására.”  (Hylton 2003, 40. old.) 
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3.3 Versenypolitikai alapok 

Szabályozási szempontból a gazdasági verseny fajtáit illetıen a két tiszta elméleti 

állapot, a tökéletes verseny és a monopólium mellett meg kell említenünk a valóságban 

leggyakrabban elıforduló, és számtalan különbözı (gyakorlatilag a két szélsı állapot közötti 

összes) versenyállapotot takaró, ún. mőködıképes verseny (workable competition) fogalmát 

(Hildebrand 2002). Ez „elismeri a fenti kettı elıfordulásának korlátozottságát, és reális 

versenypolitikai célként a verseny mőködıképessége feltételeinek – közgazdasági és jogi 

feltételrendszerének – kialakítását, biztosítását tőzi ki” (Boytha et al. 2001, 16. old.). Ez 

három versenypolitikai feladatot jelent: a kartelltilalmat, a gazdasági erıfölénnyel való 

visszaélés tilalmát, és a fúziókontrollt.  

A jogpolitikai alapok tárgyalásánál már megvizsgáltuk, hogy a kartellszabályozás 

egyik legalapvetıbb dilemmája, hogy meddig tart a szerzıdés szabadsága, és hol kezdıdik a 

verseny védelme. Ugyanis épp e kettı határa szabja meg a versenyszabályozás beavatkozási 

területének határát is. Másrészrıl a kartellszabályozást más dilemma is feszíti, méghozzá az, 

hogy hol van a közjó (elsısorban a kívánatos piaci verseny) érvényesülésének és a 

magánérdek érvényesítésének (azaz a verseny elvárt szintő teljesülése korlátozásának) 

határvonala. Miskolczi Bodnár Péter szerint „nehéz a határvonal meghúzása a közjó 

érdekében mőködı és a magánérdekeket szolgáló kartellek között. A kartellek kettıs 

természete miatt a jog kénytelen volt differenciáltan közelíteni az új jelenséghez. A jog 

nyelvére nem célszerő egyértelmő tiltással lefordítani az államnak a kartellek iránti 

ambivalens érzéseit.” (Miskolczi Bodnár 2004, 23. old.) Véleménye szerint a kartelljognak 

akkor kell fellépnie a kartellekkel szemben, amikor egy kartell „elhagyja a neki szánt 

játékteret és nem a válság elkerülését célozza, hanem a verseny kiküszöbölésével a 

versenyben rejlı pozitív ösztönzı elemeket is kiiktatja, különösen, ha ebbıl a résztvevık a 

piac egyéb szereplıi kárára elınyhöz jutottak.” (mimeo, 23. old.) Fontosnak tartjuk Miskolczi 

Bodnár azon észrevételét, hogy az igazán tiltandó versenykorlátozó magatartás az, amikor egy 

piaci szereplı úgy jut elınyhöz, hogy mások emiatt kárt szenvednek. 

Az egyes kartellszabályozási rendszereket alább fogjuk részletesen megvizsgálni. 

Mindazonáltal e helyen annyit elıre bocsáthatunk, hogy míg az USA szabályozása a 

kezdetektıl fogva (az 1890-es Sherman Act elfogadásával) szigorúan tiltotta a kartelleket, 

addig Európában a jelenséghez – elsısorban a német gondolkodás mentén – mindig is 

árnyaltabban közelítettek. Másrészrıl épp a merev amerikai tiltás vezetett oda, hogy a 

kartellek értékelésénél az egyértelmően tiltó jogszabályt „rugalmasan” értelmezzék, már az 
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1910-es években. Ezzel eljutunk a versenyszabályozás két alapvetı megközelítéséhez, 

melyeket a következıkben részletesen áttekintünk.  

A versenyszabályozás módszertanának e két megközelítése az angol kifejezéssel rule-

of-reason (érvelı-okfejtı), és az angol szakirodalomban is a latin kifejezéssel illetett per se 

(önmagában létezı, általánosan érvényes) szabályozás. A két megközelítést feltétlenül 

érdemes mélyebben is megismerni. Mivel a nemzetközi szakirodalom ezen kifejezéseket 

használja, és mivel mi magunk sem tudunk megfelelı magyar szavakat találni, maradunk a 

fenti elnevezéseknél. Látjuk majd, hogy az antitröszt története nagyjából ennek a két 

megközelítésnek a „harca”, a végeredmény pedig rendszerint valamilyen köztes megoldás 

(Gellhorn – Kovacic – Calkins 2004). 

A rule-of-reason kiindulópontja – szélsıséges megfogalmazásban – az, hogy minden 

megállapodás korlátozza a versenyt, mégsem tiltjuk a megállapodást magát. Ezzel egyébként 

ismét a verseny- és a polgárjog fı konfliktusához: a szerzıdéskötés szabadsága határának 

kijelöléséhez lyukadunk ki. „Azt kell tehát megvizsgálni, hogy a szerzıdés pusztán szabályoz 

– és ezzel akár versenyt generál –, vagy pedig a verseny elnyomására, vagy akár 

megszüntetésére irányul” (Hylton 2003, 104. old.). 

Érdekes – vagy talán nem is annyira érdekes? – módon a rule-of-reason módszer a – 

fogalmazzunk így – per se szabályozással „indító” USÁ-ban alakult ki. Az elsı eset az USA 

versenyszabályozási gyakorlatában, ahol az általános érvényő tiltás korlátai megjelentek, a 

Chicago Board of Trade vs. United States ügy volt 1918-ban. Az USA legfelsı bírósága itt 

használta elıször a „reasonable” kifejezést a megállapodás szabályozó erejére. A magyar 

nyelvben nagyon nehéz ezen angol szónak pontos megfelelıjét megadni, de ha mégis ezt 

kellene tennünk, az „ésszerően elfogadható” kifejezést használnánk. 

A rule-of-reason elınyei tehát épp a per se szabályok gyengeségeibıl fakadnak, a 

megközelítés létjogosultságát is ez adja. Ráadásul lényegesen nagyon rugalmasságot biztosít a 

versenyügyek lefolytatására (Gellhorn – Kovacic – Calkins 2004). 

A rule-of-reason megközelítést két oldalról is határok köré szorítja a jog: egyik 

oldalon ott van a per se tiltás, másik oldalról pedig a polgárjogban a szerzıdés szabadsága. 

Hylton például felteszi a kérdést: az árrögzítés soha nem kívánatos társadalmi szempontból? 

Majd azt mondja, hogy az egyszerő válasz: ez így nem igaz (Hylton 2003, 113. old.). 

Állításának alátámasztására kifejti a pozitív példákat a licencia-szerzıdéseket illetıen. 

A rule-of-reason legnagyobb hátránya, hogy szükségszerően magas költséggel 

érvényesíthetı (minden egyes ügyet külön kell vizsgálni). Míg a per se arra koncentrál, hogy 



83 

 

bizonyos magatartások bekövetkeztek-e, addig a rule-of-reason soktényezıs vizsgálat, amely 

elsısorban a vizsgált magatartás célját és hatását próbálja felderíteni (Gellhorn – Kovacic – 

Calkins 2004). A vizsgálat során nagyon sok háttér-információt is be kell győjteni a felelıs 

döntéshez. A költségesség igazi problémája azonban az, hogy a részletes vizsgálat 

lefolytatásával sem garantált, hogy a versenyhatóság jó ítéletet hoz. A költség azonban ilyen 

esetekben is felmerül. A hibás döntések további kockázata, hogy gyengítik a jog erejét, hiszen 

nem lesz akkora ösztönzés a jogkövetésre. Másrészrıl a hibás döntések erısíthetik is a jogot, 

mivel további jogfejlesztéshez vezetnek (Hylton 2003). 

További veszély a rule-of-reason módszer alkalmazásakor, hogy elszaporodhatnak a 

versenykorlátozó magatartások és az ezekre irányuló vizsgálatok, mivel a cégek bízhatnak a 

kedvezı döntésben (nincs olyan visszatartó ereje, mint a per se szabálynak). Ez tovább növeli 

a költségeket a közösség számára. Mivel sok az eset, sok a döntéshozó és hosszabb az 

idıhorizont, a döntések inkonzisztenssé – és ezáltal nem kiszámítható kimenetelővé – 

válhatnak. Az esetek számának növekedésével együtt megnı a közösségi döntéshozók (public 

decision makers) tévedésének kockázata is (Gellhorn – Kovacic – Calkins 2004). 

A rule-of-reason megközelítést a Sherman Act alkalmazása kapcsán „találták fel”. A 

Sherman Act eredeti célja a verseny biztosítása. Ebbıl az következik az amerikai 

versenyszabályozás gyakorlatában, hogy ha valamilyen magatartást rule-of-reason érveléssel 

mentesítenek, annak mindenképpen a verseny biztosítását kell szolgálnia. Az eseteket tehát – 

Posner szabályozás-gazdaságtani módszertana alapján – egyfajta költséghaszon-elemzésnek 

kell alávetni. 

Ha a rule-of-reason költséges és kétséges eredményő, akkor miért van rá mégis 

szükség? Mielıtt erre a kérdésre választ adnánk, tekintsük át a per se megközelítés legfıbb 

elınyeit. Ezeket a következıképpen foglalhatjuk össze (mimeo): 

• jogi bizonyosságot jelent a cselekedetek következményeit illetıen; 

• egyértelmővé teszi a versenykorlátozó magatartások büntetését; 

• ex ante figyelmeztetést ad a vállalatok számára; 

• különösen akkor hatásos, ha büntetıjogi eljárásban alkalmazható a vonatkozó törvény 

(pl. Sherman Act): büntetés fizetése, vagy akár börtön lehet a jogsértés 

jogkövetkezménye; 
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• erıforrásokat takarít meg a közösség számára, hiszen nem kell a „case by case” 

módszert közösségi forrásból finanszírozni64. 

Másrészrıl: mi a per se tiltás hátránya? A per se megközelítés nehézsége abban rejlik, 

hogy az általános érvényő szabály megfogalmazásakor pontosan definiálni kell, hogy mit tilt, 

e nélkül nem alkalmazható. A tiltott magatartásnak szükségszerően és egyértelmően károsnak 

kell lennie, és az is elengedhetetlen, hogy ezt az „ítéletet” közmegegyezés kísérje. A 

szabályalkotónak tehát nagyon óvatosnak kell lennie. Másrészrıl a túl egyszerő szabály 

hibákat hordozhat magában. A gyakorlat pedig megmutatta, hogy akármilyen jó szabályokat 

alkotunk, elıbb-utóbb ismét jogértelmezési problémával szembesülünk. Miért van ez? 

Alapvetıen a piaci szerkezetek, a piaci magatartások és a vállalati szervezetek állandó 

változása fosztja meg az általános szabályt annak általános érvényességétıl. Elıbb-utóbb 

tehát lesznek olyan esetek, amikor a piaci magatartás és az explicit szabály nem fedik 

egymást. Ekkor jön be a versenyhatóságok (az USÁ-ban a bíróságok) szerepe, hiszen az ilyen 

szabályozási tökéletlenségekrıl ezen intézményeknek kell állást foglalni. Ezzel azonban máris 

rule-of-reason módszert alkalmazzuk. 

A per se megközelítés korlátait illetıen Ehrlich és Posner irányítják rá a figyelmet arra 

a további reális veszélyre, hogy a szabályalkotó korlátozott tudása eltérítheti a szabályt eredeti 

céljától (Ehrlich – Posner 1974). Az ı kifejezéseiket használva, a nem megfelelı per se 

szabályozás overinclusion-t (tiltás alá kerül olyan magatartás, amelynek nem kellene) vagy 

underinclusion-t (kimarad a tiltásból olyan magatartás, amelynek viszont benne kellene 

lennie) eredményezhet. Az overinclusion esetére azt a példát hozzák, amikor vállalatközi 

megállapodások, amelyek prokompetitívek vagy jótékony (angolul: benign) hatásúak, 

tiltottak. Az underinclusion-re példa lehet minden összehangolt magatartás, amely a verseny 

korlátozására jött létre, de a szabályban explicite nem szerepel. A rule-of-reason elınye 

Ehrlich és Posner szerint az, hogy alkalmas az over- és underinclusion minimalizálására.  

Az USA antitröszt gyakorlatában az alakult ki, hogy egy-egy ügy vizsgálata elején 

eldöntik, melyik megközelítést alkalmazzák, netán kombinálják a kettıt (Hylton 2003, 

Gellhorn – Kovacic – Calkins 2004). Ilyenkor elsısorban a kockázatokat, másodsorban a 

költségeket kell figyelembe venni. Ez azonban nem volt mindig így. Eleinte éles dichotómia 

állt fenn a két megközelítés között: egy-egy esetben vagy ezt alkalmazták, vagy azt. Igazából 

1977 óta ismerik el, hogy a két megközelítés kombináltan is alkalmazható, sıt, alkalmazandó. 

A felismerés fokozza ugyan az eljárások komplexitását, másrészrıl lehetıséget ad az egyes 

                                                 
64 A legutolsó pontban megfogalmazott elıny a posneri gondolkodásmódból származtatható. 
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szituációk árnyaltabb megközelítésére. Véleményünk szerint ez azért helyes irány, mert a 

komplexitás és árnyaltság mára a fejlett piacgazdaságok immanens elemévé vált, így 

üdvözlendı, ha a versenyhatóság is birtokában van ezen tulajdonságoknak. 

A módszerek fejlıdésével és kombinálásával megnıtt az elızetes vizsgálatok szerepe 

(a cél vagy hatás elemzés révén), és egyúttal a versenyhatóságok szabadsága. Az új, 

kombinált megközelítés egyrészrıl kétségtelenül nagyobb felkészültséget igényel a 

döntéshozók és a szakmai apparátus részérıl. Másrészt mára az is egyértelmővé vált, hogy ez 

alkalmasabb módszer a modern, gyorsan változó piacokon. A két módszer kombinációjának 

legpozitívabb eredménye az, hogy most már nem maga a magatartás jelenti a döntés alapját, 

hanem annak gazdasági hatása – olyanokat is figyelembe vesz, mint a tranzakciós költségek, 

vagy hatékonyság (Gellhorn – Kovacic – Calkins 2004). Ezt eredményezi az EU utóbbi 

idıkben való áttérése a ‘more economic approach’ alkalmazására (Budzinski 2007). A 

piacelemzı vizsgálatok meghosszabbítják az eljárásokat, de a döntéshozók és a szakemberek 

számára ez végeredményben egy fontos tanulási folyamat.  

Az USÁ-ban még egy további elınye van a kombinált módszernek. Mivel ott a 

bíróságok járnak el a versenyügyekben, és az ítélkezés szervezeti struktúrája több szintő, 

ezáltal érvényesülni tud a bíróság hierarchiája: az egyszerőbb ügyeket el tudják dönteni 

alacsonyabb ítélkezési szinteken, a bonyolultabbak „feljebb” kerülnek. 

A kombinált módszer azt is lehetıvé teszi, hogy – ha az eset megengedi – a per se 

szabályok egyszerősége továbbra is kiaknázható. A bonyolultabb esetek tekintetében pedig 

azt mondhatjuk, hogy a rule-of-reason módszerének köszönhetıen mára kifinomult elemzési 

módszerek fejlıdtek ki, amelyek révén nagyon sokat megtudhatunk a piacok mőködésérıl. Ez 

az elıny nem jelentkezne, ha „mindent elintéznénk” per se szabályokkal (Gellhorn – Kovacic 

– Calkins 2004). 

Ha azt a gyakorlatot szeretnénk más versenyszabályozási rendszerekben érvényesíteni, 

hogy egy-egy eset vizsgálatának elején mindig kiválasztjuk, melyik megközelítést 

alkalmazzuk, néhány szempontot végig kell gondolnunk. Azt, hogy melyik módszert tartjuk 

célravezetıbbnek, legnagyobb mértékben az befolyásolja, hogy mi a véleményünk az államról 

(Hahn 2000): képes-e a társadalmi jólét érdekében cselekedni, vagy privát érdekcsoportok 

járadékvadász magatartásának áldozata? Ezzel a kérdéssel visszajutunk azokhoz a 

dilemmákhoz, amelyeket az állam szabályozó szerepének tárgyalásakor már felvetettünk. 

Azt itt fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy annak ellenére, hogy Európában a 

szabályozás kezdetektıl fogva engedékenyebb, és az általános tiltás alól eleve mentesülési 
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lehetıségeket nyit meg a piaci szereplık számára – ha úgy tetszik: a per se szabályozás eleve 

magába foglal rule-of-reason típusú elemeket –, a verseny kikényszerítésének erıteljes 

jogérvényesítési gyakorlata az évtizedek során Észak-Amerikából átterjedt Európába is 

(Kirchner 2007). Ennek továbbgondolása azonban messzire vezetne bennünket a 

versenypolitikai alapok áttekintésétıl, így inkább visszatérünk ezekhez.  

Az utóbbi idıkben egyébként a két megközelítés gyakorlatilag minden fejlett 

piacgazdaság versenyszabályozási rendszerében konvergál és/vagy kombináltan kerül 

alkalmazásra, ám az is tény, hogy a versenyhatóságok továbbra is a kettı közötti határ 

megtalálásával küzdenek (Gellhorn – Kovacic – Calkins 2004). 

Az USA antitröszt szabályozási gyakorlata mindazonáltal arra tanít bennünket, hogy a 

hatékony versenyt úgy tudjuk eredményesen biztosítani – azaz a lehetı legkisebb költséggel a 

lehetı legintenzívebb versenyhelyzetet teremteni és fenntartani –, ha megdrágítjuk a szereplık 

számára a szabályozás általi védelem keresését (Hylton 2003). A szabályozás – azaz az állam 

– által nyújtott védelem tágan értendı: beletartozik a belépési korlátok emelése ugyanúgy, 

mint az evidens összejátszás elnézése a versenyhatóság részérıl. A logikai gondolatmeneten 

végigmenve könnyen belátható, hogy minél költségesebb a gazdasági szereplık számára ezt a 

védelmet elérni, annál kevésbé fogják keresni ennek a lehetıségét. Véleményünk szerint ez, 

az USÁ-ban a 20. század utolsó évtizedeiben megfogalmazódott elv Franz Böhmnél már az 

1950-es években megjelenik. 

Paul Cook, Raul Fabella és Cassey Lee egy átfogó, az egész világ versenyszabályozási 

rendszereit összehasonlító mővében a versenyszabályozási modelleket két nagy csoportra 

osztja: az egyik a Világbank és az OECD, a másik az ENSZ szakmai szervezete, az UNCTAD 

modellje (Cook – Fabella – Lee 2007). Könyvükben össze is hasonlítják a két modellt. 

Véleményük szerint az eltérések a versenyszabályozás céljában, a cél tükrében definiált 

fogalmakban, a tiltott megállapodások vagy magatartások listájában, valamint a konkrét 

versenyszabályozási területek tartalmában lelhetık fel. Ez alapján a Világbank-OECD modell 

alapvetıbb – olyan fogalmakat is definiál, mint például a „verseny”, vagy hogy mi a „jó” – 

ugyanakkor inkább fejlett piacgazdaságok számára nyújt követhetı példát. Az UNCTAD 

modellje gyakorlatiasabb, inkluzívabb, és sok fejlett ország alkalmazott 

versenyszabályozására épül. 

Ami a versenykorlátozó magatartásokat illeti, mindkét rendszer úgy értelmezi, hogy 

korlátozásnak azt tekinthetjük, amikor a magatartás csökkenti a cégek függetlenségét 

alternatív döntések meghozatalát illetıen. A Világbank-OECD modellben a horizontális 
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kartellek per se tilosak, és általában véve egyértelmő az elkülönítés a per se és a rule-of-

reason tiltások között. A modell a hagyományos típusokon felül horizontális kartellnek tekinti 

a valós vagy potenciális piaci szereplık kiiktatása a versenybıl, de végsı soron nem zárja le a 

potenciális kartellek körét, hanem azt mondja: a többi, nem nevesített magatartás a rule-of-

reason elbánás alá esik. Fontos, hogy rule-of-reason vizsgálat esetén a bizonyítás terhe a 

mentességet keresı vállalatokon van. A modell meghatároz ún. küszöb-kritériumokat: 

egyrészt az érintett vállalatok piacrészesedésének 20% felett kell lennie, és érvényesíti a 

posneri költség-haszon kritériumot is, amely értelmében a versenykorlátozó hatást és a 

magatartás nem léte esetén becsült elınyöket (jólét, fogyasztói jólét) teszi a mérleg két 

serpenyıjébe. 

A Világbank-OECD modell szerint léteznek kartell- és nemkartell-típusú horizontális 

megállapodások, ez azonban sok országban a gyakorlatban nem a jogi szabályok, hanem az 

esetekben hozott döntésekben mutatkozik meg. Ilyen döntéseket értelemszerően a rule-of-

reason módszer alkalmazása eredményezhet. Az UNCTAD modellje egyszerőbb, a per se 

típusú elemek dominálnak benne: van egy explicit tiltólista. Ugyanakkor ezen magatartások 

közül bármelyik mentesül, ha „nettó közjavat” (net public benefit) eredményez. A modellnek 

ezen kitétele kiterjedt vitát eredményezett, ami jelenleg is folyik. 

A szerzık mindazonáltal megállapítják: bármely gazdaságban, ahol bevezettek 

versenyszabályozást, erısödött a verseny (Cook – Fabella – Lee 2007). Meglátásuk szerint a 

versenyszabályozási rendszerekben ország- ill. régióspecifikus különbségek vannak, sokkal 

inkább, mint ágazatspecifikusak, sıt: ez utóbbiak egyáltalán nem fedezhetık fel sehol. 

Mindez azt mutatja, hogy eltérı piaci modellek eltérı versenyszabályozási rendszereket 

indukálnak, ugyanakkor a hatás a másik irányban is igaz: az eltérı versenyszabályozási 

rendszerek eltérı piaci struktúrákat eredményeznek. Megjegyzik, hogy – ahol tapasztalható 

volt, ott – az erıs verseny inkább eredményezett kereskedelmi versenyképességet, semmint 

technológiai versenyképességet. Ez az empirikus tapasztalat – véleményünk szerint – 

Schumpetert igazolja. Ezen állításunkat a következı fejezettel támasztjuk alá. 

3.4 Egyéb gazdaságpolitikai megfontolások 

Az egyéb szempontok vizsgálatát Joseph A. Schumpeter egy vonatkozó gondolatával 

kezdjük. A gazdasági fejlıdés elmélete c. mővében Schumpeter rámutat, hogy a gazdasági 

fejlıdés változó intézményi feltételek és történelmi körülmények között megy végbe 

(Schumpeter 1980). A fejlıdés központi szereplıje a vállalkozó, aki az erıforrások és a 
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folyamatok új kombinációit valósítja meg – ez az innováció. A vállalkozó dinamikus 

szereplı, azonban – és ezen a ponton tér el Schumpeter elmélete sok más, „piachívı” 

közgazdász és iskola tanításával – kreativitását és képzelıerejét jobban ki tudja bontakoztatni, 

ha ehhez megfelelıen nyugodt körülmények biztosítottak, mintha a verseny kihívásainak való 

örökös és kényszeres megfelelés köti le az energiáit. 

A másik, amit Schumpeter hangoztatott, az volt, hogy a nagy, domináns piaci 

szereplık a gazdasági fejlıdés legerısebb motorjai. Ehhez a hajtóerıhöz viszonyítva a 

verseny kevésbé fontos (Schumpeter 1942). 

Egy egészen más eredető megfontolás, amit érdemes figyelembe venni, arra 

vonatkozik, hogy az aktuális hatályos versenyszabályozás soha nem független közvetlen 

gazdasági-társadalmi-elméleti környezetétıl, hanem mindig válasz erre. Ahogyan Vörös Imre 

fogalmaz: „A jogalkalmazás természetesen nem függhet a mindenkori napi 

gazdaságpolitikától, de mindenképpen követnie kell nagyobb távlatban a gazdasági élet 

fejlıdését. (…) Ugyancsak nagy szerepet játszanak – részben az elıbbi tényezıvel 

összefüggésben – a gazdasági élet szervezetére, struktúrájára, irányítására vonatkozó 

tradíciók. Az ebbıl a szempontból jelentıs eltérések természetszerőleg csapódnak le a 

versenykorlátozások jogi szabályozásában is.” (Vörös 1996, 5. old.) A versenyszabályozás 

tehát tulajdonképpen eleve egy adott társadalmi-gazdasági közegben, ha úgy tetszik: 

(verseny)kultúrában születik meg. Következésképpen akkor járunk el helyesen, ha egy adott 

versenyszabályozási rendszert nem önmagában, hanem saját közegének részeként vizsgáljuk. 

Ha Nyugat-Európát helyezzük figyelmünk középpontjába, azt tapasztaljuk, hogy az 

1970-es évekig a gazdaságot intenzív állami beavatkozás, állami részvétel jellemezte, ami – 

például az USÁ-val összehasonlítva – lényegesen kisebb terepet engedett a szabad 

versenynek, mint ami a kapitalizmus modelljébıl következne. Vagyis: számos 

gazdaságpolitikai célt a nyugat-európai államok ebben az idıszakban nem bíztak a piacra, 

hanem azok teljesítését magukra vállalták, evidens módon feladatuknak tartották (Budzinski 

2003). Értelemszerően egy ilyen gazdasági-társadalmi modellben a versenyszabályozás 

szerepe is egészen más (volt), mint ott, ahol az elsıdleges szervezıerınek a piacot tekintik. 

Márpedig, mivel dolgozatunkban az Európai Közösség kartellszabályozásának német 

gyökereit vizsgáljuk, ez az a társadalmi-gazdasági, sıt, gondolati közeg, amelytıl 

vizsgálatunk tárgyát nem függetleníthetjük. 

Másrészrıl az USA versenyszabályozását is rendre alapvetı elméleti 

megfontolásoknak vetik alá. Az utóbbi idıben a legnagyobb kérdés épp a schumpeteri 
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dilemma: hogy vajon a verseny fokozása, vagy egyfajta nyugalmi állapot biztosítása kedvez 

inkább az innovációnak? A további kérdések az élénk piaci verseny ellenére mára óriási 

méretővé és hatalmúvá nıtt vállalatok kezelését, és – ezzel összefüggésben – az új, kis 

vállalatok születésének és megszilárdulásának segítését célozzák meg (Ghauri – Yamin 2009). 

Anélkül, hogy belemélyednénk, kizárólag a versenyszabályozás szemszögébıl szenteljünk 

néhány gondolatot a kisvállalkozás-támogatásnak. Evidens érveket tudunk felhozni, hogy a 

kisvállalatokat védeni kell a nagyok kiszorító erejével szemben, különösen mivel az elıbbiek 

hozzájárulnak a foglalkoztatáshoz, az innovációhoz, és egyéb pozitív extern hatásokat 

generálnak (Kállay – Imreh 2004). A kkv-támogatás mögött húzódó racionális érv az, hogy 

visszafizetjük nekik a pozitív externáliákat, amiket ık teremtenek. Azonban logikusan merül 

fel a kérdés: hol van ennek a támogatásnak a határa? A logikus válasz, legalábbis elméleti 

szinten: ott, amikor a vállalat eléri a hatékony méretet. Errıl a határról azonban sem elméleti 

alap, sem empirikus tapasztalat nincs, mint ahogy az extern hatásokat sem tudjuk 

számszerősíteni. Ez a támogatási politika érveinek legfıbb gyengesége, ami viszont magában 

hordozza a kockázatot, hogy a támogatás versenykorlátozó hatásával szemben nem áll 

elegendı pozitív extern hatás – a támogatás tehát versenytorzító a nettó hatás tekintetében 

(Hylton 2003). 

Tegyük fel most, hogy az extern hatás evidens és számszerősíthetı. Ki dönti el ekkor, 

hogy az jó-e, a verseny biztosításával szembeállítva? Hogyan lehet az ilyen döntéseket 

mentesíteni az érdekektıl? Erre a válasz a következı lehet: nem az a lényeg, hogy ki hozza a 

döntést, hanem hogy a döntés és a következmények átgondoltak legyenek. Ezzel szemben 

rögtön az az ellenérv hozható fel, hogy a verseny épp ezt teszi: a verseny maga egy objektív, 

érdekmentes mechanizmus, amely választ ad arra a kérdésre, hogy ki termeljen és mit, milyen 

áron, milyen mennyiségben stb. Ugyanis – szól az érv a verseny mellett – ha a döntést egyes 

emberek kezébe adjuk, tévedéseknek adunk teret, a piaci mechanizmus érvényesítése helyett. 

Ez, ha belegondolunk, voltaképpen Franz Böhm „hitvallása”. 

Térjünk vissza kiindulópontunkhoz: milyen egyéb gazdaságpolitikai megfontolások 

játszhatnak szerepet a versenyszabályozás kialakításában és alkalmazásában? A két 

legalapvetıbb kategória a következı: valamilyen egyéb gazdasági/kereskedelmi érdek, és a 

közérdek. Az európai versenyszabályozások e kettı vizsgálatára ésszerőségi teszteket 

vezettek be. Az ésszerőségi teszt módszertana alapjaiban a rule-of-reason megközelítést 

követi – a versenyellenes és versenybarát következmények mérlegelésére szólít –, mégsem 

feleltethetı meg egy az egyben annak. Például az Európai Közösség versenyszabályozásában 
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a Római Szerzıdés 101. cikk (1) bekezdése – azaz maga a per se szabály – is tartalmaz 

gazdasági/kereskedelmi ésszerőségi tesztet, a hatás alapján megítélendı megállapodások 

tekintetében (Nagy 2008). Fontos azonban – és itt jönnek be az egyéb gazdaságpolitikai 

megfontolások –, hogy nem a verseny az egyetlen szempont. Azaz a magatartásokat nem a 

verseny, hanem a gazdasági hatékonyság szempontjából értékeljük. Az Európai Közösség 

kartellszabályozásának márpedig pedig épp az a legsajátságosabb eleme, hogy abból indul ki: 

gazdasági hatékonyságot nem csak a verseny révén lehet elérni. 

A versenyjogban ennélfogva nagyon lényegessé válik a megfogalmazás. Nagy 

Csongor István hívja fel a figyelmünket: „Attól, hogy egy megállapodás elımozdítja a 

gazdasági hatékonyságot, még nem lesz pro-kompetitív. A gazdasági hatékonyság kérdését a 

mentesség körében kell értékelni. Az egyedi és csoportmentesség koncepciójának a lényege, 

hogy bizonyos esetekben nem a verseny, hanem az együttmőködés a leghatékonyabb, és ezért 

a versenyjog tolerál olyan megállapodásokat, amelyek kifejezetten a verseny ellen hatnak, 

amelyek azonban nagyobb társadalmi többletet eredményeznek, mint maga a verseny. Ettıl 

azonban a megállapodás még nem lesz versenybarát, hiszen épp, hogy nem a versenyt 

mozdítja elı, hanem a hatékonyságot. A pontos szóhasználat már csak azért is fontos, mert a 

pro-kompetitív jelzıt néha, tévesen, olyan hatások leírására is használják, amelyek nem a 

versenyt, hanem a hatékonyságot mozdítják elı.” (mimeo, 404. old.) 

Ami a horizontális megállapodások ésszerő megítélését illeti, kényes kérdéssel találjuk 

magunkat szemben. A versenytársak közötti együttmőködés ugyanis alapvetıen aggályos. 

Mindazonáltal, például a német vagy az európai versenyszabályozás nem zárja ki, hogy 

vannak esetek, amikor az ilyenfajta kooperáció hatékonyságot eredményez. A hatékonyság a 

szabványok, standardok közös kifejlesztésébıl, a folyamatok egységesítésébıl – és ezáltal 

átláthatóvá tételébıl –, valamint a méretgazdaságból fakadhatnak. A német és az európai 

versenyszabályozás története azt mutatja, hogy ezek a hatások a társadalom számára 

elfogadottak és támogatandóak – de ezt késıbb mutatjuk be részletesen. Most csak annyit 

mondunk: még az Európai Bizottság 2001-es közleménye is azt mondja: „A horizontális 

együttmőködés másrészt jelentıs gazdasági elınyökkel járhat. A gazdasági társaságoknak 

reagálniuk kell a verseny növekvı nyomására, és a globalizáció, a technológiai fejlıdés 

sebessége, valamint a piacok általában dinamikusabb természete miatt megváltozott piaci 

feltételekre. Az együttmőködés a kockázat megosztásának, a költségmegtakarításnak, a know-

how egyesítésének és a gyorsabb innovációnak az eszköze lehet. Az együttmőködés 

különösen a kis- és középvállalkozások számára a változó piaci feltételekhez történı 
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alkalmazkodás fontos eszköze” (EB 2001, 3. pont). Vagyis: az Európai Bizottság 

Schumpeternek és Liefmannak ad igazat – vagy legalábbis az ı érveiket is beépítette 

szemléletébe. 

Az ésszerőségi teszt másik fajtája, amikor a megállapodás a közérdeket szolgálja. Az 

intézményt az Európai Bíróság Wouters ügyben65 hozott döntése hozta létre (Nagy 2008). Az 

indoklás szerint vannak olyan esetek, amikor az együttmőködés társadalmi szempontból 

hatékonyabb, mint a rivalizálás – ebben a mondatban Robert Liefmann gondolatai, sıt: szavai 

köszönnek vissza. A mentesség logikája ezek szerint a következı: a versenyszabályozás 

elismeri, hogy a megállapodás korlátozza a versenyt, de úgy ítéli meg, hogy az 

együttmőködés nagyobb társadalmi többletet eredményez, mint a megállapodás hiányában 

érvényesülı verseny. A csoportmentesség intézménye, amely fokozatosan teljes mértékben 

felváltotta az egyedi mentességek intézményét, éppen ehhez a társadalmi többlethez járul 

hozzá azáltal, hogy jogbiztonságot teremt a mentességek megítélésében (Szilágyi 2007). 

Mielıtt az Európai Közösség kartellszabályozását elemezzük, tekintsük át a 

legfontosabb vonatkozó elızményeket! 

3.5 A kartellszabályozás korai fejlődése egyes jogrendszerekben 

A szabályozásról szóló fejezetünkben innentıl kezdve kizárólag a kartellszabályozásra 

koncentrálunk. A fentiekben bemutattuk, hogy a szabályozó milyen dilemmákkal találkozik a 

versenyszabályozási rendszer megalkotása és fejlesztése során. Ezen dilemmák örök 

mérlegelésének kényszere komoly kihívás elé állítja a kartellszabályozási törekvéseket mind a 

jogi megfogalmazás, mind pedig a jogérvényesítés szintjén. Dolgozatunk egészében azt 

mutatjuk be, hogy az Európai Unió kartellszabályozása a dilemmát – az árnyalt német 

gondolkodáson alapulva – úgy kezeli, hogy a közösségi versenyjog fıszabályként tilosnak 

tekinti a kartellt, de a kivételek és mentességek komplex rendszerével igyekszik elkülöníteni 

„a még elviselhetı” (Miskolczi Bodnár 2004, 23. old.) kartelleket. Annak érdekében, hogy 

láthassuk, hogyan jutott el az európai versenyszabályozás a Római Szerzıdésben 

megfogalmazott differenciált szabályozási rendszerhez, tekintsük át a kartellszabályozás 

fejlıdését egyes jogrendszerekben, különös tekintettel Németországra. 

Az egyes versenyjogi rendszerek fejlıdését alapvetıen meghatározzák a jogi tradíciók 

(kodifikált – precedens), melyek országonként és térségenként jelentıs eltéréseket mutatnak a 

                                                 
65 Ügy száma: C-309/99. 
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fejlett kapitalista gazdaságok körében is. Különbségeket eredményeznek a társadalom 

fejlıdésének tradíciói is, erre legkézenfekvıbb példa épp a német kartelljog (Vörös 1996). 

De ne szaladjunk ennyire elıre, kezdjük idırendben az elején! 

3.5.1 A Sherman Act 

A Sherman Act 1890-ben, Alfred Marshall neoklasszikus Principles of Economics66 c. 

mővével egy idıben született, és az amerikai antitröszt szabályozás alapját jelenti a mai napig. 

Egyúttal a gazdaságtörténet elsı versenykorlátozó magatartásokra vonatkozó törvénye. Az 

amerikai gazdaságtörténetnek azon idıszakában fogadták el, amikorra az USA iparágainak 

többsége már erıteljesen kartellizált/koncentrált volt. Ekkorra ugyanis jelentıs nagyvállalatok 

jöttek létre a vasút, az olaj-, a lıpor-, a cukor- és a dohányipar területén. A törvény tehát 

válaszlépés volt a koncentrációs folyamatokra (Carlton – Perloff 2006). A privát gazdasági 

hatalom visszaszorítására irányult, de az államhatalom megerısödését sem segítette elı 

(Edwards 1967). 

A Sherman Act alapvetıen a versenykorlátozás minden formáját tiltotta, bár a 

hallgatólagos összejátszásra nem tért ki. Területi hatálya az USA belsı piacára terjedt ki, az itt 

lévı verseny felügyeletére fogalmazták meg. Talán nem köztudott, hogy a Sherman Act-et az 

I. világháború alatt átmenetileg felfüggesztették, a háborús érdekekre hivatkozva (Jones 

2006). 

Az általános tiltással szemben az 1910-es évektıl a rule-of-reason módszerét kezdték 

el alkalmazni a versenyhatóság szerepét betöltı bíróságok (Miskolczi Bodnár 2004). A 

versenyjog érvényesítésének ezt a megközelítését fentebb már bemutattuk. 

A Sherman Act a monopólium problémáját a szankciók oldaláról közelítette meg, ami 

azt eredményezte, hogy a kartellek szereplıi nem explicit formákban kezdték büntetni a 

kartellszegıket. Noha a törvény egyértelmően kimondta, hogy a kartell kevésbé hatékony, 

mint a verseny, összességében nem járult hozzá a felesleges kapacitások leépítéséhez (Posner 

1998). Ezt – mint már rámutattunk – Robert Liefmann is megállapította, már az 1920-as 

években. 

3.5.2 A kartellek szabályozása Európában a II. világháború előtt 

Németországban a modern piacgazdaság késıbb alakult ki, mint az USÁ-ban. A 19-

20. század fordulóját megelızı idıszakban évszázadokon keresztül céhrendszerben mőködött 

                                                 
66 (Marshall 1997), amely az 1920-as londoni 8. kiadást jelenteti meg változatlan formában. 
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a német gazdaság. A céhrendszer ugyan decentralizált volt, ám a céhek – saját területükön 

belül – erıteljes belépési korlátként mőködtek. Elıször Poroszország vezette be 

jogrendszerében a vállalkozás és a szerzıdés szabadságát, 1810-ben (Kühn 1997). A 

liberalizáció rövid idı alatt gyors és látványos iparosodást eredményezett. 

A német iparban az 1870-es években érzékelték elıször a kartell-problematikát, de a 

szerzıdés szabadsága, és ennek jogi garantálása elsıdleges volt. Egy 1897-es döntésében a 

Reichsgericht (birodalmi bíróság) kimondta: a kartellszerzıdések nem korlátozzák más 

szereplık szabadságát. Ennek következményeként a német ipar gyors kartellizációja 

kezdıdött meg.  

Az elsı kartelltörvény 1923-ban született. A törvény egyáltalán nem tiltotta be a 

kartelleket, csak regisztrációra kötelezte ıket egy erre a célra létrehozott hatóságnál. A 

hatóság feladata az lett volna, hogy a piaci hatalommal való visszaéléseket megakadályozza. 

Vagyis nem a kartellszervezıdés volt tiltott, hanem a kartell révén megszerzett gazdasági 

hatalommal (erıfölénnyel) való visszaélés. A hivatal azonban nem mőködött eredményesen, 

mivel csak kevés visszaélésnek eredt a nyomába. Így az új törvény valójában nem volt nagy 

hatással a kartellekre, amelyek száma tovább növekedett. Másrészrıl a hiperinflációt követı 

idıszakban a kartelleket úgy tekintették, mint olyan piacszervezı erıt, amely hozzájárult az 

árak stabilizálásához, és ezáltal a hiperinfláció leküzdéséhez.67 Ez részben igaz is volt. 

Ebben az idıszakban más nyugat-európai országok sem rendelkeztek átfogó 

versenytörvényekkel. A kartellek így törvényesen mőködhettek, és rendszerint hivatalos, 

írásos szerzıdések formáját öltötték. 1927-ben a kartelleket kifejezetten engedélyezték 

Svájcban, míg Belgium, Franciaország, Spanyolország, Olaszország és Hollandia nem tiltotta 

explicit módon mőködésüket (Woll 2002). 1930-ban Nagy-Britanniában olyan határozat 

született, amely a gazdasági élet velejárójaként ismerte el a kartelleket, de elıírta számukra a 

nyilvánosság elvének (princpile of publicity) követését, amelynek értelmében a kartell-

megállapodásokat kötelezı volt bejelenteni, bejegyeztetni, és nyilvánosságra hozni (Carlton – 

Perloff 2006). Az 1930-as évek közepén más európai országok is követték Nagy-Britannia 

példáját. Franciaországban azonban csak a II. világháború után született törvény a 

kartelltevékenység szabályozására (Woll 2002). Magyarországon elsı ízben az 1923. évi V. 

törvény szabályozta a gazdasági-üzleti versenyt. Ebben azonban kartellekrıl nem esett szó. 

Az 1931. évi XX. törvényt nevezzük kartelltörvénynek, azonban ez is elnézı 

                                                 
67 Lásd 2.1.1. és 2.1.2. fejezetek. 
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gazdaságpolitikai alapállást mutatott, és egyáltalán nem tekintette versenykorlátozó 

magatartásnak a kartell-tömörülést (Vörös 1991). 

3.6  A II. világháború utáni nyugatnémet gazdaságpolitika és 

kartellszabályozás célrendszeréről 

Történelmi ismereteinkbıl jól tudjuk, hogy a II. világháború Németország teljes 

vereségével ért véget. Az ország a katonai-politikai megosztottságon kívül olyan alapvetı 

problémákkal küzdött, mint az elszenvedett súlyos emberveszteség (különösen a munkaképes 

korú férfiak tekintetében), valamint a pszichés veszteségek (amit a háború elvesztésének és a 

nemzetiszocialista eszme bukásának alapvetı kudarca mellett a sokéves háború minden 

emberi megpróbáltatása súlyosbított), de olyan alapvetı társadalmi igények, mint az 

élelmiszer-ellátás vagy a lakhatás, sem voltak megoldottak. Németországnak így egyszerre 

számos, egyenként is embert próbálóan nagymérető problémát kellett kezelnie. 

Az ország gazdasági vezetése tehát példátlanul nagy feladat elıtt állt, és az is 

egyértelmő volt: új utat kell találni (Müller-Armack 1948). A nemzetiszocialista gazdaság- és 

társadalomszervezés semmiképp sem volt követendı példa, és az országot megszálló 

szövetségesek is valami egészen mást kívántak támogatni. Ebben az idıszakban egy 

gazdaságpolitikai vákuum keletkezett – ezt töltötte be sikeresen az Ordnungspolitik. Ehhez a 

sikerhez tehát a három megszálló – USA, UK, Franciaország – támogatása is elengedhetetlen 

volt, ám ez a feltétel is teljesült (Quaas 2000). 

Ez alatt a hatalmas nyomás alatt született meg, a freiburgi tanok továbbgondolása 

révén, a szociális piacgazdaság modellje. Ezen új társadalmi-gazdasági modellben – az 

ordoliberalizmusból kiindulva – egy olyan piacvezérelt gazdaság útnak indítását tartották 

szükségesnek, amelyben a piaci mechanizmus hatásait az állam korlátozza, épp a piac 

mőködése során keletkezı negatív jelenségek visszaszorítása érdekében. A gazdasági verseny 

keretrendszerét tehát az állam fekteti le és szabályozza. Gondolták mindezt abból kiindulva, 

hogy a piac önmagára hagyva monopolizálódik. Az Ordnungspolitik-ban az volt szimpatikus, 

hogy szabadságot biztosított az egyének számára, ezáltal egy decentralizált nemzetgazdaság 

létrejöttét indukálta. 

Alfred Müller-Armack volt az, aki Eucken gondolatait az operatív politika-alkotásba 

behozta.68 Tudni kell azonban, hogy Euckent már a II. világháború alatt is sokan elemezték, 

                                                 
68 Müller-Armackot – 1941-es ismeretségükre alapozva – Ludwig Erhard hozta a szövetségi gazdasági 
minisztériumba. 
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viták voltak a nézeteirıl, nem „a semmibıl” került elı 1945 után (Heuβ 1989).69 Eucken 

tanaiból kiindulva Müller-Armack szerint a szociális piacgazdaság a szabadpiaci elvekkel 

összhangban lévı, szociális biztosítékokkal kiegészített piacgazdaság (Schefold 1999), 

melynek alapelve a magánvállalkozás és a verseny szabadsága, de közben, épp „a verseny 

tartós érvényesülése érdekében helyet enged az állam gazdaságpolitikai beavatkozásának 

minden olyan esetben, amikor a piaci mechanizmus felmondja a szolgálatot, illetve a 

vállalatok magatartása a verseny kiiktatására irányul.” (Falusné 1996, 232. old.) De – az 

általános elméleti alapokkal összhangban – az állam a szociális piacgazdaság modelljének 

értelmében elsısorban nem direkt beavatkozásokat hajt végre, hanem piackonform 

ösztönzıkkel, a piaci szereplık döntési szabadságának a korlátozása nélkül igyekszik céljait 

elérni (von Kulessa – Renner – Renner 1998). Véleményünk szerint a szociális piacgazdaság 

eszméjének ez adja a gerincét: az állam a szabályozó szerepet a piac hatékony mőködésének 

biztosítása érdekében veszi fel. Ezt jól kifejezi egyébként a korai szociális piacgazdaság 

mottója is, amely a következıképpen hangzott: „Hilfe zur Selbsthilfe” – azaz: segítség az 

önsegítéshez.70 Félreértések elkerülése végett hangsúlyozzuk: a szociális piacgazdaság a 

szociális kiadást szükséges rossznak tekinti, amelyet lehetıség szerint minimalizálni kell. A 

modell elnevezésében tehát a „szociális” messze nem azt jelenti, hogy magas a szociális 

transzferek aránya a gazdasági termeléshez viszonyítva (vagy netán hogy a szociális transzfer 

fontos jövedelemforrás széles társadalmi rétegek számára). Épp ellenkezıleg: a gazdaság a 

piaci mechanizmusra épül, és az állam feladatai között az is szerepel, hogy az ebben való 

részvételhez a társadalom minél szélesebb rétegei számára esélyt biztosítson (Schlecht 1998).  

Az állam piac- illetve gazdaságszabályozó szerepe egyik megtestesítıjének az aktív 

versenypolitikát gondolták. A szabályozásnak azonban már a deklarált célja is többrétegő: 

magában foglalja a gazdasági teljesítmény és a gazdasági-mőszaki haladás ösztönzését 

csakúgy, mint a tisztességtelen verseny kiküszöbölését. Érdekes módon, az elıbbiek elérését 

nem kizárólag az utóbbi révén tartották elképzelhetınek, bár az ordoliberalizmus 

szellemiségébıl azt megırizték, hogy a szabadság védelme az elsıdleges rendezıelv. 

Továbbá azt is fontosnak tartották, hogy a demokrácia csak úgy tartható fenn, ha a gazdasági 

                                                 
69 Ernst Heuβ egyébként személyes ismeretségben volt Walter Euckennel ebben az idıben, és egy magánjellegő 
visszaemlékezésben idézi, milyen bensıséges hangulat volt Eucken körül a freiburgi egyetemen a II. világháború 
alatt – fıként a mai idegenséggel összehasonlítva, amelyet az egyetemeken tapasztalhatunk (Heuβ 1991). 
70 A kifejezést Ludwig Érhard használta elıször  
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hatalom nem a társadalom egy szők csoportjánál koncentrálódik.71 A gazdasági teljesítményt 

és a gazdasági-mőszaki haladást illetıen voltak más megfontolások is (Motta 2007): 

• A több évszázados német hagyomány értelmében továbbra is úgy gondolták, hogy az 

iparági együttmőködés nem eleve rossz és üldözendı. Ez csak akkor van így, ha az 

együttmőködés célja a piac monopolizálása, a verseny korlátozása/kiiktatása révén. 

• A nyugatnémet gazdaságpolitika az 1950-es években stratégiai jelentıségőnek tartotta, 

hogy a német vállalatok erısödjenek meg, hiszen csak így ellensúlyozhatják a 

Szovjetunió nagy állami vállalatait, de az USÁ-ban mőködı trösztökkel, 

konszernekkel is csak így vehetik fel a versenyt az egyre inkább nemzetköziesedı 

gazdaságban. 

• Az 1950-es évektıl a francia „nemzeti bajnokok” mintájára az NSZK is igyekezett 

„kinevelni” saját „nemzeti bajnokait”. 

• A versenypolitikában is érvényesíteni kívánták a szociális szempontokat is. Úgy 

gondolták, hogy a verseny nem kívánatos, ha annak társadalmi költségei túl magasak. 

• A fenti gondolathoz kapcsolódik az a szintén német gondolat, hogy a fogyasztó nem 

csak fogyasztó. Hanem, fogyasztói mivoltával egyidejőleg munkavállaló vagy 

munkáltató és tulajdonos is a gazdaságban (ha más nem, a saját humán képességeinek 

és tudásának tulajdonosa). A fogyasztó érdekei tehát nem egyértelmőek. Ezen 

gondolatmenet szerint az, hogy a vállalatok növelik a profitjukat, nem feltétlenül 

mond ellent a fogyasztói jólétnek. 

A II. világháború utáni német versenypolitika így végsı soron egy balanszírozó-

mérlegelı típusú, feltétlenül és folyamatosan aktív piacszabályozó eszköz funkcióját vette fel. 

Fontos megemlíteni a szakszervezetek szerepét a II. világháború utáni nyugatnémet 

gazdasági sikerek tekintetében. A társadalmi érdekegyeztetés német modellje, amely a fenti 

alapelvekkel összhangban a munkáltatók és munkavállalók bipartit egyeztetı fórumait igen 

korán intézményesítette, nagyban hozzájárult az NSZK sikertörténetéhez. Ez a modell szintén 

a korábbi hagyományokra épített (Liefmann-féle munkaértékesítı kartellek), és nagyban 

hozzájárult ahhoz, hogy a munkavállalók iparági szervezettsége magas fokú volt. 

Értelemszerően, a jól szervezett érdekképviseleti szerveknek a befolyása is nagy volt. A 

bipartit egyeztetés eredete a weimari köztársaságig nyúlik vissza (lásd 2.1.1. fejezet). 1952-

ben ezt törvénybe is iktatták. Az Üzemi Tanácsnak – a törvény értelmében – mindenféle 

                                                 
71 Ez összhangban van Eucken kritikáival, amelyeket a központi irányítású rendszerekre (szocializmus, 
nemzetiszocializmus) vonatkozóan fogalmazott meg. 
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szociális kérdésben együttdöntési (német kifejezéssel: Mitbestimmung), az általános 

gazdasági ügyekben pedig véleménynyilvánítási és informálódási joga van. 

A szociális piacgazdaság modellje az 1970-es években a jóléti állam modelljébe 

„csúszott át” – de ennek kifejtése meghaladja jelen dolgozatunk kereteit. 

3.6.1 A „kartellmentesítő törvények” az újjáépítés szolgálatában 

1933-tól a kartellek a centralizált nemzetiszocialista hadiipar központi szereplıi 

voltak. Így egyértelmő, hogy a gyıztes szövetséges hatalmak egyik elsı intézkedése 

mindenféle kartell, szindikátus, tröszt és monopolista megegyezés betiltása volt 

(Dekartellierungsgesetze, magyar fordításban leginkább: „kartellmentesítı törvények”). A 

szabályozás irányát alapvetıen meghatározta az a tény, hogy az ország katonai megszállás 

alatt állt, elsıdleges cél a hadi potenciál csökkentése volt. A jogszabályok elfogadására 1947-

ben került sor: elıször az amerikai zónában fogadták el az 56. sz. törvényt (Die 

Wettbewerbsbeschränkung, Versenykorlátozás), aztán a brit zónában a 78. sz. rendeletet, 

amely általában szólt az újjáépítésrıl, és ebben a kontextusban helyezte el a 

kartellszervezıdések tiltását. A francia zóna vezette be utolsóként a verseny biztosításáról 

szóló intézkedést a 96. sz. rendelet keretében, 1947 nyarán (Woll 2002). Az intézkedéseket 

átmenetinek szánták, de az átfogó versenyszabályozási rendszer kialakítása, noha 1949-ben 

megkezdıdött72, a vártnál lényegesen hosszabb idıt vett igénybe. Az 1947-es jogszabályok 

így az 1957-es versenytörvény megszületéséig érvényben voltak (Falusné 1996). 

A rendelkezések következtében a német ipar koncentrációja erısen csökkent (Kühn 

1997). Az elméleti alapot a kartellek szétszabdalásához az egyik megszálló hatalom, az USA 

antitröszt szabályozása szolgáltatta, így kétségtelen a politikai indítékok szerepe. 

Mindazonáltal a „kartellmentesítı törvények” jó alapot szolgáltattak a freiburgi tanok 

terjesztéséhez, ugyanis alapjaikban ugyanazt az elvet követték: a verseny a legalkalmasabb 

eszköz a hatalom korlátozására. 

A dekoncentrált gazdasági struktúrán alapuló látványos konszolidálódás és fejlıdés 

ellenére a kartellek tiltása nem örvendett általános elfogadottságnak Németország-szerte. 

Különösen a német iparszövetség (Bundesverband der Deutschen Industrie – BDI) 

kardoskodott ellene. Véleményük szerint a kartelltilalom akadályként állt a hagyományosan 

kooperatív és erıs vállalatai révén versenyképes német ipar újjáépítése elıtt (Gerber 1998). 

Érdekeik érvényesítésére erıs lobbitevékenységbe kezdtek; leginkább azzal érveltek, hogy a 

                                                 
72 Egy átfogó versenytörvény szükségességét Erhard vetette fel ekkor. 
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német versenyszabályozásnak saját gyökereibıl kell kiindulnia, és nem más rendszerek 

átvételére kell törekednie. Egyes vélemények szerint a GWB (lásd alább) mentesítései az ı 

erıfeszítéseik nyomán került a törvénybe (Lenel 2000).  

3.6.2 Az 1957-es törvény a versenykorlátozásokról (GWB) 

Németországban a II. világháborút követıen végül az 1957-ben elfogadott és 1958-

ban hatályba lépett73 Törvény a versenykorlátozásokról (Gesetz gegen 

Wettbewerbsbeschränkungen, a továbbiakban: GWB) fektette le a kartellek szabályozását az 

új gazdasági rend keretei között. A GWB-re szokás egyenesen mint kartelljogra (Kartellrecht) 

hivatkozni (Cebulla – Rodenbeck 2001). Az ordoliberalizmus képviselıi – szinte 

lefordíthatatlanul – „marktwirtschaftliche Mikroordnungspolitik”-nak (nagyjából: a 

piacgazdaság mirkoszférája rendjének politikája) nevezi a versenypolitikát (Bartling 1980, 59. 

old.). Szemléletükben a versenyt a versenykorlátozó magatartásoktól aktívan meg kell védeni, 

az ilyen magatartásokat semlegesíteni kell. A versenyszabályozásnak a verseny védelmébıl 

kell kiindulnia, minden egyéb szempont (pl. gazdasági növekedés elısegítése) csak 

másodlagos lehet. Éppen ezért a versenykorlátozó magatartásokat tiltani kell – csak így 

biztosítható a verseny ex-ante védelme. Emellett azonban ex-post versenypolitikát is kell 

folytatni, a piaci verseny fennmaradását biztosítandó. A versenyszabályozás két alapvetı 

modellje szerint az ordoliberalizmus szemszögébıl – nem meglepı módon – a per se 

szabályozás kívánatosabb, mert objektív, és önkormányozóvá teszi a rendszert, ugyanakkor ez 

nem jelenti azt, hogy a verseny felügyelete passzív lenne (Schlecht 1975). Épp ellenkezıleg: a 

GWB azon a meggyızıdésen alapul, hogy a versenyt az államnak kell aktívan védenie 

(Schlecht 1992). Intézményi szinten ezt csak egy független versenyügyi hatóság garantálhatja. 

Ez utóbbi Németországban meg is valósul a Bundeskartellamt révén, amely intézményt a 

GWB kartellszabályozását követıen mutatjuk be. 

Csakúgy, mint az Európai Közösség kartellszabályozását, a német kartellszabályozást 

is az jellemzi, hogy az 1957-ben lefektetett alapok máig érvényben vannak, az elsıdleges 

szabályozás nem sokat változott azóta. 

Vörös Imre Az európai versenyjogok kézikönyve címő munkájában részletesen elemzi 

a versenykorlátok jogi szabályozását Németországban. İ úgy fogalmaz, hogy „Németország 

versenykorlátozási joga Európa egyik leghatékonyabb és legkifinomultabb joganyaga, amely 

az európai közösségi versenykorlátozási jog kiépítésére is meghatározó befolyással bírt.” 

                                                 
73 Akárcsak a Római Szerzıdés, amely az Európai Közösség kartellszabályozását tartalmazza. 
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(Vörös 1996, 43.old.) A GWB a tilalmi elvet követi: a horizontális kartellekre általános és 

abszolút tilalmat fogalmaz meg (1.§), amennyiben a kartell alkalmas a piaci viszonyoknak a 

verseny korlátozása révén történı befolyásolására. Az általános és abszolút kartelltilalmat a 

tilalom alóli kivételek rögzítése követi (2-8.§). Ahogy azonban Vörös rámutat: „A tilalom 

megfogalmazása – a tág fogalmazás ellenére – egyben azonban azt is jelenti, hogy 

alkalmazására csak a benne foglalt feltételek fennforgása esetén kerülhet sor” (mimeo, 44. 

old.). 

A tilalom ugyanis négy konjunktív feltétel esetén alkalmazható, ezek: 

• a megállapodás vállalatok közötti (minden egyéni és társas vállalkozás ide értendı); 

• a megállapodás résztvevıi versenytársak, akiknek közös célja van, és ez a cél 

versenykorlátozó, és minden érintett érdekét szolgálja; 

• a megállapodás versenyt korlátozó hatást eredményez; 

• a megállapodás alkalmas a verseny korlátozására (pl. az ún. bagatell-kartellek nem 

tartoznak a törvény hatálya alá). 

A törvényben szereplı kivételek nevesített, taxatíve felsorolt tényállások – azaz per se, 

és nem rule-of-reason típusúak. Ezekre a tilalom automatikusan nem alkalmazható. A GWB-

ben lefektetett kivételeknek három fajtája van: 

• Bejelentéssel érvényessé váló kartellek: export-kartell, melynek versenyt korlátozó 

hatása csak külföldi piacokon érvényesül; mőszaki szabványok közös érvényesítésével 

kapcsolatos megállapodások). 

• Ha a kartellhatóság három hónapon belül nem kifogásolja a kartellt, az érvényessé 

válik: kondíciós, rabatt-kartellek, specializációs, racionalizációs kartellek, kooperációs 

megállapodások – feltéve, hogy a versenyt nem korlátozzák lényegesen). 

• A kartellhatóság engedélyéhez kötött kartellek: a kül- és a belföldi piacra egyaránt 

versenyt korlátozó hatással bíró export- és importkartellek, a gazdaság strukturális 

válsága esetén létrehozott, valamint azok a kartellek, melyeket a gazdasági miniszter 

kivételesen – az összgazdaság és a közjó érdekeire való tekintettel, és korlátozott 

idıtartamra – mégis mentesít a tilalom alól. A hatóságnak nincs mérlegelési joga: ha a 

feltételek fennállnak, az engedélyt meg kell adnia. 

Kivételes esetben ún. kríziskartellek is engedélyezettek a racionális 

kapacitáscsökkentés végrehajtása céljából – a 2000-es évek elejéig egyetlen ilyet 

engedélyeztek Németországban. Hasonló a „sürgısségi kartell” intézménye, amelyet a 

gazdasági miniszter kezdeményezhet a közérdek érvényesítésére. Az összehangolt magatartás 
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(Abgestimmtes Verhalten) a GWB logikájából fakadóan tilos: ami nincs bejelentve, az nem 

mentesülhet. Mindazonáltal a törvény 1973-as reformja explicite is kimondta ezt a tiltást (a 

megreformált szabályozás a magatartásból, nem a szerzıdésbıl indul ki). 

A gazdasági miniszter által mentesített kartellek a kartellhatóság folyamatos 

felügyelete alá tartoznak, és – bizonyos feltételek fennállása esetén – a hatóság az engedélyt 

visszavonhatja. Ezen a helyen jegyezzük meg – elırebocsátva, hogy az európai 

kartellszabályozásban ez nem így van –, hogy a vertikális versenykorlátozásokat a GWB nem 

kartellnek nevezi, következésképpen a kartelljogban ezeket nem is szabályozza. Ami a 

kartelltilalom jogkövetkezményeit illeti, ez három kategóriát jelent: a megállapodás 

érvénytelen, harmadik felek kártérítést követelhetnek, valamint a törvényt megszegı 

vállalatok eltiltásban és/vagy pénzbírságban részesülnek. 

A mentesülı kartelleket minden esetben be kell jelenteni, azaz nincs automatikus 

mentesülés, kivéve az exportkartelleket. Mindazonáltal a kartell mentesül, ha a kartellhivatal 

három hónap alatt nem emel kifogást (lásd fenti második pont). A törvény – és a német 

versenyelképzelések – logikája szerint a törvényes kartellek javítják a transzparenciát, segítik 

a fogyasztókat az eligazodásban. Mi több, a mentesség biztosítása mögött olyan érvelés is 

húzódik, hogy a kartellek engedélyezése megakadályozhatja a hatékonyságnövelés céljából 

kezdeményezett fúziókat, és továbbra is versengésben tartja a vállalatokat, mivel a profitot 

nem konszolidálják (Kühn 1997). Meglátásunk szerint ez liefmanni hagyomány: az 

egészséges rivalizálás még mindig jobb, mint a piac fúziók révén való koncentrációja. Persze 

kérdés marad, hogy a kartell áremelı hatása miatt mekkora a hatékonyságvesztés. 

Nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy a GWB explicite kivon a 

versenykorlátozó magatartások szabályozása alól olyan fontos ágazatokat, mint a 

mezıgazdaság és erdıgazdálkodás, szénbányászat, vas- és acélipar, közlekedés, 

telekommunikáció, biztosítások, banki szolgáltatások és közüzemi szolgáltatások. Ez 

nagyrészt a jól szervezett ipari lobbiknak „köszönhetı”, és felülvizsgálatra szorul (Donges 

1991). 

Ami a gyakorlatot illeti, a legtöbb engedélyezett kartell a kezdetek óta ún. kooperációs 

szerzıdés, amelyet kis- és középvállalkozások (a továbbiakban: kkv-k) kötnek egymás között 

(BKA 2000). E tény arra sarkall minket, hogy a kkv-k közötti kooperációs szerzıdéseknek 

szenteljünk némi figyelmet. Az NSZK-ban a kooperációt a gyáriparos szövetség, a 

Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) „dobta be” a köztudatba, röviddel a GWB 

hatályba lépését követıen. A kooperáció fogalmának kidolgozása és versenyjogi 
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relevanciájának elismertetése a BDI versenyjogi osztálya és annak akkori vezetıje, Werner 

Benisch tevékenységéhez főzıdik (Vörös 1995). A BDI – nem is titkoltan – a szigorú 

kartelltilalom enyhítését kívánta a kooperáció jogi kategóriává emelése révén elérni. A 

közvélemény és a szakirodalom pedig azért támogatta ezeket a törekvéseket, mert a 

kooperáció kétségkívül a koncentráció ellensúlyaként jelenik meg – márpedig Liefmann óta a 

német szakmai és közvélemény explicite is kifejezte preferenciáit ebben a döntési 

helyzetben.74 

Az elsı eredmények a GWB változtatásaiban jelentek meg, amikor is két új kategóriát 

vettek fel a mentes kartellek csoportjába: a Kooperationskartell (kooperációs kartell) és a 

Spezialisierungskartell (specializációs kartell) kategóriáját. Bár egyesek félteni kezdték a 

kartelltilalom erısségét, a lobbi azonban olyan erıs volt, hogy a nyugatnémet kormányzat – 

konkrétan a gazdasági minisztérium – 1963 októberében még kézikönyvet is megjelentetett a 

kkv-k törvényi szabályozással összhangban lévı kooperációjának elısegítésére. Ennek német 

neve: Kooperationsfibel. E mögött nyilvánvalóan inkább vállalkozásfejlesztési, semmint 

versenypolitikai megfontolások álltak: kiindulópontja az, hogy a kkv-k hasznosak a 

társadalom számára. Ez a jogi-szabályozási fejlemény másrészrıl az országban mőködı kkv-k 

érdekképviseleti szerveinek lobbierejét is mutatja (Kühn 1997). 

A Kooperationsfibel példaszerően sorolta fel a tilalom alól mentes kooperációkat, és 

nem is tagadta, hogy ezek korlátozzák a versenyt. Létjogosultságot olyan érveléssel adott 

nekik, hogy a kkv-k kooperációi gazdaságpolitikai célok teljesüléséhez járulnak hozzá. 

Elsısorban a racionalizációt mint célt nevezte meg (pl. egyes vállalati funkciók koordinálása 

révén), és azt azért lefektette, hogy a teljesítményverseny – elméleti eredetét tekintve euckeni 

– elvét ezek a kooperációk nem sértik. A logika ugyanis az, hogy a kkv-k versenyképessége a 

kapacitásaik összekapcsolása, de nem összeolvadás/felvásárlás (koncentráció) révén 

növekszik. 

A Kooperationsfibel kritikusai – akik kezdettıl fogva hangot adtak kételyeiknek – azt 

kifogásolták, hogy a kooperáció jogi kategóriája alkalmas a kartelltilalom megkerülésére, 

mivel a kartell és a kooperáció nem határolható el egyértelmően. Az ordoliberalizmus 

képviselıinek szemében az együttmőködés egyenesen összeesküvés a verseny ellen 

(Oberender 1989). Egyértelmő, hogy míg a kooperációnak pozitív, addig a kartellnek negatív 

a konnotációja – ezért a vállalatok érdekeltek abban, hogy együttmőködéseiket 

                                                 
74 Vissi Ferenc, a Gazdasági Versenyhivatal egykori elnöke 1995-ös cikkében nagyon jól bemutatja, hogy a 
versenyszabályozásnak a kooperációkhoz árnyaltan kell közelítenie (Vissi 1995). 
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kooperációként tüntessék fel. A Kooperationsfibel kritikusai azt a megoldást ajánlják, hogy a 

kooperációt nem a „rettegett” koncentrációval, hanem a versennyel mint alternatív piaci 

szerkezettel kell összevetni, és így mérlegelni, hogy a kooperáció mennyire „jó”. 

Mádl Ferencnek 1974-ben megjelent, Az Európai Gazdasági Közösség joga címő 

könyve tartalmaz egy témánk szempontjából felettébb érdekes fejezetet. Ennek címe: 

Bonyodalom és válság a kooperációs szerzıdés és a kartell fogalma körül. Mádl meglátása 

szerint a konfliktus régi kelető, akár a római jogig visszamehetünk (Mádl 1974): a rómaiaknál 

is szükség volt a piac elleni magán-összeesküvések korlátozására, de már Arisztotelész is 

megkülönbözteti a jogos érdekbıl fakadt monopóliumot a nem ilyenektıl. Mádl 

megfogalmazásában „az irodalom nagy, a politikusok, közgazdászok és jogászok könyvtárra 

való munkát írtak össze a kartell fogalmáról” (mimeo, 214. old.) anélkül, hogy ezt a 

problémát megoldották volna. 

A Római Szerzıdés – csakúgy, mint a GWB – jogilag lehetıséget teremt a kooperáció 

kartelltilalom alóli mentesítésére. Az Európai Közösség 1964-ben – a Kooperationsfibel 

mintájára – megjelentette az Európai kooperációs kiskátét. A Bizottsághoz egyébként 1963. 

február 1-ig mintegy 36000 kartellszerzıdésre nézve érkezett bejelentés, kérvén a Bizottságot: 

a 17/1962. sz. rendelet alapján deklarálja, hogy azok kartelltilalomba nem ütközı kooperációs 

szerzıdések. Ezekbıl a Bizottság alig több mint 200-at vizsgált meg; a mennyiséggel 

egyszerően nem boldogult. Ez a nagy nyomás vezetett a csoportmentesítés intézményének 

bevezetéséhez.75 Az Európai kooperációs kiskáté kifejti: a kartell egy sajátos ellentmondás 

kifejezıje, mivel egyrészrıl a szabad piaci verseny fokozatos tıkekoncentrációhoz vezet (amit 

az empíria bizonyít), másrészt a magán-piacszervezés aggályos. Rámutat arra, hogy az ipari 

fejlıdés megköveteli erıs nagyvállalatok megszervezését, amire a kooperációk alkalmasak. 

A másik dilemma, amely a német – és az európai – versenyszabályozásban felmerült, 

a kutatás-fejlesztési (a továbbiakban: K+F) együttmőködések mentesítése volt (Pelle 2005). 

Ha abból indulunk ki, hogy a K+F, és különösen a cégek közötti K+F együttmőködések 

elısegítik a gazdasági fejlıdést, akkor nyilvánvaló, hogy ezeket engedni, sıt: bátorítani kell. 

Másrészrıl a K+F nem tiszta prekompetitív tevékenység, mivel a K+F eredmények 

alkalmasak a termelés és a piac befolyásolására (Cellini – Cozzi 2007). Felmerül a korábban 

már kifejtett jogpolitikai probléma is: meddig tart a vállalatok kutatás-fejlesztési-innovációs 

együttmőködésekre irányuló szerzıdéskötésének szabadsága? A K+F-nek a versenyben 

                                                 
75 A folyamatot a fenti rendeleten kívül a 19/1965. számú, a 67/1967. számú, valamint a 2821/1971. számú 
rendeletek mutatják be a jogi szabályozás szintjén. 
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betöltött szerepét vizsgálva az alapvetı kérdés, amit fel kell tennünk, az, hogy vajon mi az 

igazi motiváció a K+F-együttmőködések mögött? Ennek a kérdésnek a korrekt, a modern 

versenyszabályozással szemben támasztott igényeknek megfelelı megválaszolása még ma is 

terítéken van a német és az európai versenyszabályozóknál, sıt: az utóbbi idıben egyre 

nagyobb figyelem irányul ezek felé. 

Ami a GWB által lefektetett intézményi kereteket illeti, Kai-Uwe Kühn hangsúlyozza, 

hogy a törvényben nagyon világos a feladatmegosztás és a döntési jogkörök, ami 

nagymértékő transzparenciát eredményez a döntéshozatalban (Kühn 1997). A kartelljog 

érvényesítésének fı szerve a Bundeskartellamt (Szövetségi Kartellhivatal), amely, bár a 

gazdasági minisztérium alá tartozik, független szerv. Függetlensége abban is megnyilvánul, 

hogy jogköre a versenypolitikára korlátozódik, nem vehet figyelembe iparpolitikai célokat, 

közérdeket, egyéb gazdaságpolitikai érveket. Azaz: az intézményi mellett funkcionális 

függetlenséget is élvez. A bírósághoz hasonlóan mőködik, így értelemszerően döntései 

bírósági eljárás keretében támadhatók. További kontroll a Bundeskartellamt felett – és 

egyúttal a funkcionális függetlenség határa –, hogy a hivatal döntéseit a gazdasági miniszter 

közérdekre hivatkozva hatályon kívül helyezheti. 

A Bundeskartellamt mellett fontos szerepet tölt be a Monopolkommission 

(Monopólium Bizottság). Ez egy olyan szakértıi testület, amelynek tagjai között vannak 

olyan akadémikusok és jogászok is, akik nem vesznek részt a döntéshozatalban. A 

Monopolkommission kétévente jelentést készít a német versenypolitikáról – ebben a 

jelentésben a koncentráció fokát vizsgálják, illetve a kartellhivatal döntéseire vonatkozóan 

végeznek kritikai elemzést. A Monopolkommission – törvényi felhatalmazással – további 

jelentéseket kezdeményezhet olyan versenypolitikai területeken, amelyeket fontosnak talál, 

így akár a mentességek kérdésérıl is. A szakmai grémium jelentései rendszerint inputként 

szolgálnak a versenyszabályozás továbbfejlesztéséhez. A német intézményrendszerben ezáltal 

biztosított az egyetemi-akadémiai szféra által képviselt szakmaiság megjelenése a szabály- és 

politika-alkotásban, amit követendı példának tartunk.76 

A kezdeti GWB és annak végrehajtása még erısen a „vollständige Konkurrenz” 

szellemét követte. Elıször 1967-ben hatott a német kartellszabályozásra az amerikai 

„mőködıképes verseny” fogalma, amely a gazdasági hatalom ellenırzését helyezte a 

középpontba (Schlecht 2001). A tapasztalat összességében azt mutatja, hogy a mentességek 

                                                 
76 A szakmaiság további érvényesüléseként értékelhetjük a Bundeskartellamt által rendszeresen szervezett 
konferenciákat, szélesebb gazdaságpolitikai értelemben pedig a Sachverständigenrat tevékenységét. 
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irreverzibilis koncentrációs tendenciákat eredményeztek a nyugatnémet gazdaságban. Ezeket 

a folyamatokat az 1973-ban bevezetett fúziókontroll sem tudta megállítani (Oberender 1984, 

Falusné 1996). Ily módon egyedül a külföldi konkurencia az, amely korlátozza a német 

vállalatok hazai piacon elért erejét. Németországban még a 20. század végén is több mint 300 

törvényesen engedélyezett kartell mőködött, legtöbbjük hatékonysági okokra hivatkozva 

(Kühn 1997). Mivel a német fúziókontroll nem veszi figyelembe a hatékonyságot, a vállalatok 

egy további oldalról is ösztönzést kapnak a tilalom alól mentesülı kartellek létrehozására. 

Ha a német kartellszabályozást értékeljük, a szabályozás hibájaként azt kell 

megemlítenünk, hogy – keletkezésének és fejlıdésének elméleti és gyakorlati körülményeibıl 

fakadóan – sok apró részérdek érvényesüléséhez járul hozzá. Másrészrıl ez az árnyaltság 

jelenti a német versenyszabályozás egyik legnagyobb erényét is, hiszen lehetıséget ad a rule-

of-reason módszer alkalmazására az egyes esetek tekintetében. A mai német 

versenyszabályozás központi fogalma a domináns pozíció (Haucap 2009), az állam feladata 

pedig ezen domináns pozíció kialakulásának megakadályozása, méghozzá abból a 

megfontolásból, hogy az ilyen vállalatok korlátozzák más szereplık szabadságát. Nagy 

kihívás továbbá Németország számára a belépési korlátok szabályozása, amelyre a 

versenypolitika formálói sokáig nem fordítottak kellı figyelmet. Az a gondolat is 

megfontolandó, hogy a tradicionális versenyszabályozást innovációval könnyő kijátszani 

(Kaufer 1980). Ezek továbbgondolása már messzire vezetne bennünket eredeti témánktól, és 

inkább következı kutatásokhoz jelenthetnek kiindulópontot. 
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4 A kartellek szabályozása az Európai Gazdasági Közösséget 

létrehozó Római Szerződésben 

Mint ismeretes, az Európai Gazdasági Közösség (EGK) az 1957. március 25-én aláírt 

Római Szerzıdéssel77 jött létre. Arról is szóltunk már, hogy a Közösség kezdettıl fogva 

mőködtet egy versenyszabályozási rendszert, amely alapjaiban a kezdetek óta változatlan 

formában fennáll78 – bár ennek kapcsán azt is mindig hangsúlyozzuk, hogy a másodlagos jogi 

szabályozás, az esetjog, és egyáltalán: az általános versenypolitikai koncepció azért sokat 

alakult az évtizedek folyamán (ezt folyamatában jól bemutatja: Jeney – Marosi – Török 

2009). Mindenesetre, mivel a Római Szerzıdés kartelleket szabályozó passzusa – eredetileg 

85., majd 81. cikk, de a Lisszaboni Szerzıdés óta már a 101. cikk79 – 1957 óta ugyanaz, ezért 

ezt részletesen megvizsgáljuk. 

Ahogy már korábban kifejtettük: egy versenyszabályozási rendszert nem lehet attól a 

gazdasági-társadalmi, sıt: elméleti kerettıl függetlenül vizsgálni, amelyben született. Az 

elméleti keretet illetıen a német eredetet már részletesen megvizsgáltuk. Jelen fejezetünk 

bevezetı részében a Római Szerzıdés keletkezésérıl szólunk röviden, majd a Szerzıdés 

konkrét vonatkozó passzusára térünk át. A Római Szerzıdés 222. cikke kimondja: „E 

szerzıdés nem sértheti a tagállamokban fennálló tulajdoni rendet”. Vagyis: az EGK a fennálló 

termelési rendre épül. A németek a kezdetektıl fogva hangsúlyozták – a német szociális 

piacgazdasághoz hasonlóan – az európai gazdasági integrációban is az egyéni szereplık 

szabadságát, amikor kimondták: az Európai Gazdasági Közösség olyan társadalmi rendre 

épül, amelyben védeni kell az egyéni gazdasági jogokat (von der Groeben – von Boeckh 

1958).80 De ezt tükrözi egy másik korabeli német forrás is, azt tartván, hogy az Európai 

                                                 
77 Igazából, szó szerint, Római Szerzıdések köttettek e napon, melyek közül az elsı a Szerzıdés az Európai 
Gazdasági Közösség létrehozásáról, a második a Szerzıdés az Európai Atomenergia-közösség létrehozásáról 
címet viseli, hivatalos magyar fordításban. Mi azonban dolgozatunkban az EGK-t létrehozó szerzıdésrıl 
beszélünk – az általános gyakorlatnak is megfelelı módon – Római Szerzıdésként. 
78 Érdekességképpen jegyezzük meg, hogy Ludwig Erhard az 1950-es években úgy képzelte, hogy a Római 
Szerzıdés versenyszabályozási rendelkezései nem fognak évtizedeken át érintetlenül maradni (Wohlgemuth 
2008). 
79 A Lisszaboni Szerzıdés – immáron másodízben – újraszámozta a versenyszabályozásra vonatkozó 
cikkelyeket. Az eredetileg 85. cikk, amely az Egységes Európai Okmány utáni konszolidált verzióban a 81. 
számú lett, így 2009. december 1. óta már a 101. számot viseli. Dolgozatunkban a jelenlegi számozást követjük. 
Tesszük ezt akkor is, amikor a szerzıdés korábbi verzióiról beszélünk. 
80 Hans von der Groeben német diplomata Alfred Müller-Armack mellett vezette a német delegációt a Római 
Szerzıdések tárgyalásain, majd – Konrad Adenauer felkérésére – az elsı Európai Bizottság versenyügyi biztosa 
lett. 
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Gazdasági Közösség filozófiája a szabad piacgazdaság vezérlı gondolata: tényleges gazdasági 

verseny a Közösség egész területén (Hallstein 1960). 

Az Európai Szén- és Acélközösségrıl szóló szerzıdés (a továbbiakban: ESZAK-

Szerzıdés), amelyet 1951-ben a szén- és acélipari együttmőködésre vonatkozóan kötöttek a 

késıbbi EGT-t is megalapító hatok81, már 4. cikkének d) pontjában a szerzıdéssel 

összeegyeztethetetlennek tartotta az olyan versenykorlátozó gyakorlatokat, amelyek a piac 

felosztásához vagy kizsákmányolásához vezetnek, ezért tiltotta ezeket. Az ESZAK-Szerzıdés 

65. cikke pedig bevezette a kartelltilalmat a közös szén- és acéliparban. Az EGT 

versenyszabályozási rendelkezéseinek megfogalmazásakor az is ösztönözte a szerzıdı 

feleket, hogy tapasztalták: az ESZAK-Szerzıdés már néhány év alatt is beváltotta a hozzá 

főzött reményeket. A Benelux Memorandum és a Messina Deklaráció is azt hangsúlyozta, 

hogy az európai termelékenység javulása csak a belsı piaci verseny fokozása révén érhetı el 

(Zsúgyel 2000).  

Már a Római Szerzıdés alapját képezı 1956-ös Spaak-jelentés is kitért a versenyjog 

fontosságára. A közösségi versenypolitika legfontosabb céljaként a következıket határozta 

meg (CICCM 1956): 

• közös gazdaságpolitikai irányok meghatározása; 

• a termelékenység támogatásával, fejlesztésével harmonikus összhang teremtése a 

tagok között; 

• a versenypolitika járuljon hozzá az életszínvonal általános emelkedéséhez. 

A Spaak-jelentés egyébként a piaci versenytorzító magatartásoknak három fı fajtáját 

azonosította: piacfelosztás a vállalatok megállapodásai által; a termelés, fejlesztés, beruházás 

korlátozása a vállalatok megállapodásai által; valamint a piaci erıfölényes helyzetek 

közérdekkel ellentétes kiaknázása. Annak ellenére, hogy a fentiekkel a Római Szerzıdés 

fogalmazásában részt vevık egyetértettek, a konkrét tartalomban már nem volt könnyő 

megegyezni. Konkrétan a 101. cikk (3) bekezdése – vagyis a tilalom alól mentesülı kartellek 

kategóriáinak meghatározása – körül volt nagy vita. Ez ugyanis az a pontja az európai 

kartellszabályozásnak, amelyben leginkább ütköznek a korábban már felvázolt eltérı 

megközelítések. Az adott bekezdést részletesen alább tanulmányozzuk. 

A verseny és a szabadság fontosságának hangsúlyozása mellett azonban az EGK 

kezdettıl fogva elhatárolta magát attól az amerikai nézettıl, miszerint a verseny önmagában 

végsı cél lenne (Goyder – Albors-Llorens 1992). Ennek értelmében már a Római Szerzıdés 

                                                 
81 Franciaország, Nyugat-Németország, Olaszország, Belgium, Hollandia és Luxemburg. 
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is sokkal inkább eszközként tekint a versenyre – ráadásul nem is az egyetlen lehetséges 

eszközként. A Közösség létrehozásának célját a 2. cikk fekteti le: „A Közösség feladata, hogy 

közös piac létrehozásával, valamint a tagállamok gazdaságpolitikáinak fokozatos 

közelítésével a Közösség egész területén elımozdítsa a gazdasági tevékenységek harmonikus 

fejlıdését, a folyamatos és kiegyensúlyozott gazdasági növekedést, a nagyobb stabilitást és az 

életszínvonal gyorsabb emelkedését, valamint a tagállamai közötti kapcsolatok szorosabbá 

tételét.” A 3. cikk pedig 11 pontban felsorolja az ezen célok elérése érdekében kifejtendı 

tevékenységeket, amelyek ezek közül sorrendben a hatodik „olyan rendszer bevezetése, amely 

megakadályozza a közös piaci verseny torzulását”. 

Hogy milyen motivációk húzódnak az EGK létrehozása mögött, talán legjobban a 

Római Szerzıdés preambulumából rajzolódik ki (lásd 2. szövegdoboz). 

 

2. szövegdoboz: A Római Szerzıdés preambuluma 

[Az aláíró felek] 
• AZZAL AZ ELTÖKÉLT SZÁNDÉKKAL, hogy megteremtik az 

Európa népei közötti mind szorosabb egység alapjait,  

• AZZAL AZ ELHATÁROZÁSSAL, hogy az Európát megosztó 

határok megszüntetésére irányuló közös cselekvéssel biztosítják 

országaik gazdasági és társadalmi fejlıdését,  

• MEGERİSÍTVE, hogy erıfeszítéseik alapvetı célja népeik élet- és 

munkakörülményeinek folyamatos javítása,  

• FELISMERVE, hogy a meglévı akadályok elhárítása összehangolt 

cselekvést igényel annak érdekében, hogy garantálják az egyenletes 

gazdasági növekedést, a kiegyensúlyozott kereskedelmet és a 

tisztességes piaci versenyt,  

• TÖREKEDVE ARRA, hogy erısítsék gazdaságaik egységét és 

biztosítsák harmonikus fejıdésüket a különbözı régiók között 

meglévı különbségek és a hátrányos helyzető régiók 

elmaradottságának csökkentésével,  

• AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy egy közös kereskedelempolitika 

segítségével hozzájáruljanak a nemzetközi kereskedelemben 

érvényesülı korlátozások fokozatos megszüntetéséhez,  

• AZZAL A SZÁNDÉKKAL, hogy megerısítik az Európát és a 
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tengerentúli országokat összekötı szolidaritást, továbbá azzal az 

óhajjal, hogy az Egyesült Nemzetek Alapokmányával összhangban 

biztosítsák ezek jólétének fejlıdését,  

• AZZAL AZ ELHATÁROZÁSSAL, hogy gazdasági erıforrásaik 

egyesítésével megırzik és erısítik a békét és a szabadságot és 

felhívják az eszményeikben osztozó többi európai népet, hogy 

csatlakozzanak erıfeszítéseikhez,  

• ÚGY HATÁROZTAK, hogy létrehozzák az Európai Gazdasági 

Közösséget. 

Forrás: Római Szerzıdés 

 

A preambulumból is látható, hogy az EGK-nak csak részcélja a tisztességes piaci 

verseny garantálása; a hangsúly az együttmőködésen, az akadályok lebontásán és a gazdasági-

társadalmi fejlıdésen van. A Római Szerzıdés által lefektetett „európai gazdasági alkotmány” 

(Pelkmans 2001, 31. old.) szerkezetét a 6. ábra mutatja be szemléletesen. 

 

6. ábra: A Római Szerzıdés gazdasági struktúrája 

Gazdasági célok Eszközök Alapelvek Intézményi keret

Bírósági felügyelet

Bizottság: a Szerzıdés ıre

Közös költségvetés

Döntéshozatali szabályok

•Lojalitás
•Diszkrimináció-
mentesség
•Hatalom-megosztás a 
közös piac tekintetében

Közös intézmények•Gazdasági tevékenységek 
harmonikus fejlıdése
•Folyamatos és 
kiegyensúlyozott fejlıdés
•Stabilitás növekedése
•Az életszínvonal 
emelkedésének felgyorsítása

Közös piac Összehangolt gazdaságpolitikák

Vámunió Közös kereskedelempolitika
Közös agrárpolitika 

Áruk szabad mozgása
Személyek szabad mozgása
Szolgáltatások szabad mozgása
Tıke szabad mozgása

Fiskális és gazdasági 
szabályozás összehangolása

Közös versenypolitika
Közös közlekedéspolitika

Egyéb (gyenge) eszközök

 

Forrás: Pelkmans 2001, 32. old. 
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A Római Szerzıdés jogi szempontból is különleges: a nemzetközi jogban egyesíti az 

egyes polgári és közjogi rendszereket, amit egy sajátos adminisztratív jogon keresztül 

alkalmaz. Ezáltal különbözı hátterő jogi kultúrákat próbál meg integrálni, beleértve a 

versenyrıl alkotott elképzelések, a verseny megsértése tényállásainak, valamint a versenyjog 

érvényesítésének különbözıségeit is (Marsden 2009). 

Az európai gazdasági integráció egyik fı stratégiai mozgatórugója – az európai 

(elsısorban persze német-francia) megbékélés mellett – kétségtelenül (Nyugat-)Európának az 

USA és a Szovjetunió mint két gazdasági nagyhatalom közötti szerep- és helykeresése volt (J. 

Nagy 2005). Amikor a korai európai versenyszabályozás környezetét vizsgáljuk, ezt nem 

szabad figyelmen kívül hagynunk. Az USA gazdaságában ekkorra már erıteljes koncentráció 

ment végbe.82 Nyugat-Európában is tapasztalhatóak voltak hasonló koncentrációs törekvések, 

mégis: itt a koncentráció nem volt olyan mértékő (Jacquemin – de Jong 1981). Az EGK 

számára a nemzetközi színtéren a komparatív elınyök kihasználása mellett olyan további 

tényezık játszottak szerepet, mint a politikai függetlenség, vagy a társadalmi biztonság. 

Osztovits András mutat rá az EGK kartellszabályozási rendszerével kapcsolatban arra, 

hogy az 1950-es években az integrációban kezdettıl fogva részt vevı országokban nagyfokú 

kartellesedés torzította a versenyt, ami általában véve a nyugat-európai nagyvállalatok 

elkényelmesedését eredményezte, különösen USA-beli versenytársaikkal szemben. A Római 

Szerzıdés megalkotóinak ezért is állt szándékában a kartelleket oly módon szabályozni, hogy 

a vállalatokat rivalizálásra ösztönözzék (Osztovits 2008).  

A Római Szerzıdésen kívül a korai közösségi versenypolitika megismeréséhez egyéb 

dokumentumok is támpontot nyújtanak, amelyek az akkori elképzeléseket tükrözik. Ezekbıl a 

dokumentumokból is kitőnik az a dilemma, amire egész dolgozatunkban koncentrálunk: hogy 

ti. a mindenek fölé helyezett szabad verseny és az abból fakadó hatékonysági elınyök 

kiaknázása, vagy a piacon bizonyos együttmőködések megengedése a kívánatosabb az 

Európai Gazdasági Közösség számára? Leginkább az alábbi dokumentumok segítik a korai 

versenypolitikai elképzelések jobb megértését (Mádl 1974): 

• évenkénti Bizottsági jelentések versenypolitikai részei; 

• a Bizottság 1966-ban összegzett és kiadott állásfoglalása a vállalkozói 

koncentrációról; 

                                                 
82 Arra, hogy a Sherman Act nem volt képes ezen koncentrációs folyamatok megállítására, már korábban 
rámutattunk. 
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• a Bizottság 1965-ös okmánya a Európai Közösség versenypolitikájának és 

gazdaságpolitikájának viszonyáról; 

• a Bizottság által 1962-ben kiadott versenyjogi útmutató; 

• „A közösség iparpolitikája” c. 1970. évi okmány; 

• a Bizottság 1972-es Versenypolitikai jelentése; 

• a Bizottság 1973-as Regionálpolitikai jelentése; 

• letelepedési program; 

• a szolgáltatások szabad mozgására vonatkozó program; 

• a Bizottság versenypolitikai közleményei. 

Mivel ezekhez mi nem tudtunk közvetlenül hozzáférni, ezért ezen források 

tekintetében elsısorban Mádl Ferenc 1974-ben kiadott könyvébıl mint másodlagos forrásból 

dolgozunk. İ idézi az Európai Bizottság egyik versenypolitikai közleményét: „az olyan 

deklarált célokat, mint életképes gazdasági és társadalmi rend Európa számára, a 

termelékenység emelése, szükséglet-kielégítés és jólét, a mindenki számára biztosított 

gazdasági szabadság útján kívánja elérni; e gazdasági szabadság korrektívuma legfeljebb a 

mechanizmus mőködési szabályainak jelzılámpái és intézkedései, illetve hatásos 

szociálpolitika és elosztáspolitika lehetnek.” (mimeo, 71. old.) Ez tehát a kiindulópont. 

Másrészrıl ugyanez a hivatkozott bizottsági dokumentum mondja ki azt is, hogy a 

versenypolitika a Közösség gazdaságpolitikájának része, sıt: a Közösség gazdasági 

alkotmánya. Éppen ezért konstruktívnak kell lennie, nem szorítkozhat passzív szerepre (azaz 

nem éjjeliır). A Bizottság megfogalmazza, hogy a versenypolitikának a fogyasztók, 

vállalkozók és munkavállalók kapcsolataira is ki kell terjednie. Megállapítja, hogy az 

áruforgalom általános liberalizálása világfolyamat, amelyben az EGK 

versenyszabályozásának az EGK gazdasági pozíciójának megerısítését is szolgálnia kell, 

méghozzá az egységes piacon belüli verseny fokozása révén. Ahogy erre Remetei-Filep 

Ádám is rámutat: „A versenyszabályokkal elérhetı, hogy a fokozatosan lebontott 

kereskedelmi korlátokat ne teremtsék újjá a cégek.” (Remetei-Filep 2005, 286. old.) Ez a 

versenyszabályozás hagyományos céljain, de az alapvetı gazdaságpolitikai célokon is 

túlmutat: belép az ún. integrációs cél. Vagyis a versenyszabályozás implicite azzal a 

gazdaságpolitikai premisszával él, miszerint ha egyszer létrehozzák a közös piacot, meg kell 

akadályozni a korlátozó vagy kizáró intézmények létesítését vagy fenntartását (Vörös 1996). 

Mindazonáltal – mint már említettük – az EGK versenyszabályozása a többrétegő 

célok elérése érdekében, legalábbis az integráció korai szakaszában, nem egyetlen eszközként 
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tekintett a verseny fokozására és fenntartására a belsı piacon (Immenga 1993). A Bizottság 

1966-ban összegzett és kiadott állásfoglalása a vállalkozói koncentrációról például azzal 

indokolja a kartelltilalom alóli mentesítéseket, hogy azok a vállalati koncentráció 

megfékezését, a kkv-szektor erısítését és a vállalkozói aktivitást szolgálják, ezáltal – közvetve 

– az EGK céljainak teljesüléséhez járulnak hozzá (Swann 1968). Ebben az érvelésben 

ugyanazt a logikát fedezhetjük fel, mint amivel Nyugat-Németországban biztosították 

ugyanezen idıszakban, a GWB hatályba lépését követıen a kooperációs szerzıdések 

védettségét a kartelltilalom tekintetében.  

A bizottsági dokumentum a globális verseny kihívásai miatt is szükségesnek tartja, 

hogy a kulcsiparágakban európai nagyvállalatok is jelen legyenek a világpiacon, és arra is 

emlékeztet, hogy addig az európai koncentrációs folyamatokat amerikai vállalatok vezérelték 

a vegyes vállalatok és az egyre inkább liberalizálódó világpiac folyamatain keresztül 

(mimeo). Az elképzelés, miszerint a versenyszabályozásnak az is feladata, hogy a belsı piac 

szereplık megerısödéséhez hozzájáruljon a külsı versennyel szemben, már Liefmannál is 

megjelenik. 

Az eszközök kombinált alkalmazása a kartellszabályozás terén (azaz tilalom és 

mentességek) egy kifinomult versenyszabályozási gyakorlat kifejlesztését követelték meg. 

Következetlenségek ennek ellenére elıfordultak, már pusztán a szabályozó rendszer belsı 

ellentmondásaiból kifolyólag is. Arról nem is beszélve, hogy az EGK (az EU) sokszor a saját 

különbözı politikáinak egyidejő érvényesítése során kerül önellentmondásba (van den Bergh 

2007). A versenypolitika céljai leggyakrabban az ipari, mezıgazdasági, regionális vagy 

szociális célkitőzésekkel kerülhetnek konfliktusba (Molle 2001). Fontos azonban a funkciók 

világos elhatárolása, vagyis: le kell fektetni, hogy milyen célok elérését hivatott a 

versenyszabályozás elısegíteni, és milyen célokét nem. Jacquemin és de Jong szerint például 

a területi fejlıdés, a teljes foglalkoztatottság, vagy az árstabilitás elérése nem a 

versenypolitika feladata (Jacquemin – de Jong 1981), míg Motta szerint a 

versenyszabályozásnak kifejezetten csak a verseny védelmében szabad és kell mőködnie, 

egyéb célok teljesüléséhez pedig egyéb eszközöket (pl. költségvetési politika) kell alkalmazni 

(Motta 2007). Az EGK kartellszabályozása márpedig nem követi ez utóbbi elvet. 

A kartellszabályozásban a kivételek „intézményesítése” ellenére tény, hogy az EGK 

létrehozásával a verseny az 1860-as és 1870-es évek liberalizálási mozgalmai óta nem 

tapasztalt mértékben erısödött meg Európában (Chatzimarkakis 2001). Ugyanakkor a 

fokozódó verseny a gazdasági bizonytalanság megnövekedéséhez vezetett, aminek hatására a 
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vállalatok – logikus módon – a piaci erık feletti ellenırzés visszaszerzésére kezdtek el 

törekedni. Ezt új (akár új típusú) kartell-megállapodásokkal, valamint erıteljes fúziós 

hullámok során próbálták meg elérni. Az elıbbi folyamatok a kartellszabályozás 

továbbfejlesztését követelték meg (Schinkel 2007), míg a fúziók révén való befolyás-

növelésnek az 1989-ben elfogadott fúziókontroll-rendelet szabott elıször komolyan határt. A 

legnagyobb lökést a fúziókontroll-rendelet elfogadásához paradox módon épp az Egységes 

Európai Okmány által kijelölt határidı adta: 1992-ig kellett (volna) kiteljesíteni az egységes 

belsı piacot. Félı volt, hogy ez olyan fúziós hullámot indít el, amely már nem szolgálja a 

belsı piaci versenyt (Hitiris 1991).  

E helyen inkább visszakanyarodunk az európai gazdasági integráció korai 

szakaszához, és fejezetünket Jacquemin és de Jong 1977-ben publikált, magyarul 1981-ben 

megjelent gondolataival zárjuk: „(…) lényeges megállapítás, hogy az Európai Közösségben – 

Észak-Amerikával összehasonlítva – a kompetitív piacra való támaszkodás annak érdekében, 

hogy megteremtsék a magánszektor magatartásának és az állami érdekeknek az összhangját, 

még nagyon új és törékeny jelenség.” (Jacquemin – de Jong 1981, 58. old.) 

4.1 A generálklauzula: 101. cikk (1) bekezdés 

A Római Szerzıdés 101. (eredetileg 85.) cikkének (1) bekezdése így hangzik: 

„A közös piaccal összeegyeztethetetlen és tilos minden olyan vállalkozások közötti 

megállapodás, vállalkozások társulásai által hozott döntés és összehangolt magatartás, amely 

hatással lehet a tagállamok közötti kereskedelemre, és amelynek célja vagy hatása a közös 

piacon belüli verseny megakadályozása, korlátozása vagy torzítása, így különösen: 

 a) a beszerzési vagy eladási árak, illetve bármely egyéb üzleti feltétel közvetlen vagy 

közvetett rögzítése;  

 b) a termelés, az értékesítés, a mőszaki fejlesztés vagy a befektetés korlátozása vagy 

ellenırzése;  

 c) a piacok vagy a beszerzési források felosztása;  

 d) egyenértékő ügyletek esetén eltérı feltételek alkalmazása az üzletfelekkel szemben, 

ami által azok hátrányos versenyhelyzetbe kerülnek;  

 e) a szerzıdések megkötésének függıvé tétele olyan kiegészítı kötelezettségeknek a 

másik fél részérıl történı vállalásától, amelyek sem természetüknél fogva, sem a kereskedelmi 

szokások szerint nem tartoznak a szerzıdés tárgyához.” 
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A cikk leglényegesebb eleme az általános tiltás (generálklauzula). Ezen felül azonban 

a cikk számos tiltott magatartás nevesít is (az a)-e) pontokban) – ez egy exemplifikatív 

felsorolásnak tekinthetı, azaz: amit a cikk tételesen tartalmaz, az mindenképpen tilos, de más 

magatartások is a tilalom alá eshetnek (van der Woude – Jones – Lewis 2007). 

A szabályozás tehát három kartell-tényállást szabályoz: a versenykorlátozó 

megállapodást, a vállalkozások társulásainak versenykorlátozó célú vagy hatású döntéseit, 

illetve az ugyanilyen célú vagy hatású összehangolt magatartásokat (Tóth 2007). A 

jogalkalmazás gyakorlata azt mutatja, hogy a három elkövetési magatartás között jelentıs 

részben vannak átfedések. A „megállapodás” fogalmát funkcionálisan és kiterjesztıen kell 

értelmezni: ugyanúgy ide tartozik a klasszikus szerzıdés, amely kölcsönös és egybehangzó 

akaratnyilatkozatot takar, mint az implicit akarategység. A megállapodás bármilyen formát 

ölthet, kifejezési formája is irreleváns (pl. számlán, kísérı levélen, fuvarlevélen stb.). 

Ugyanakkor az akarategységnek bizonyíthatónak kell lennie (Várnay – Papp  2005). 

4.2 Alkalmazhatósági feltételek 

A Római Szerzıdés 101.§ (1) cikke tehát per se tiltja a versenykorlátozó 

megállapodásokat. Mivel általános tiltást fogalmaz meg, és a (2) cikk ki is mondja, a 

versenykorlátozó megállapodások automatikusan semmisek. Csak a (3) cikk alapján van 

lehetıség mentesülésre, amit a következı fejezetben tárgyalunk részletesen. 

A megállapodás versenyjogilag releváns formái (Vörös 1996): 

• szerzıdés, amely lehet klasszikus polgárjogi kategória, de ide tartozik az ún. 

gentlemen’s agreement, sıt: a kidolgozott, alá nem írt, de teljesített szerzıdés is; 

• szerzıdés egy-egy klauzulája; 

• egyoldalú magatartás (amelynek felderítésében az intuíció játszik leginkább szerepet); 

• vállalatok társaságainak döntései (ajánlás is ide tartozhat); 

• egyeztetett (összehangolt) magatartás (már az áregyeztetı, információcserélı stb. 

tárgyaláson való részvétel is ide tartozik). 

Annak ellenére, hogy a felsorolásban utolsó, a gyakorlatban az összehangolt 

magatartás a versenykorlátozó megállapodások legjellegzetesebb megnyilvánulási formája. 

Az összehangolt magatartás többek között azért is ilyen „népszerő”, mert ennek feltárása és 

jogi bizonyítása a legnehezebb.  Az is elıfordul, hogy – a jogi nehézségek miatt – az érintett 

vállalatok az összehangolt magatartással tudatosan helyettesítik a megállapodást A probléma 

ott kezdıdik, hogy magát a tényállást jogilag nehéz megragadni, az adott piac ismerete is kell 
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hozzá. Ráadásul, az összehangolt magatartásnak tőnı vállalati magatartások egy része 

természetes – abból fakad, hogy a vállalatok figyelik egymást. Éppen ezért a kartell 

bizonyítékául az szolgálhat, hogy az együttmőködı vállalatok bizonyos versenytársakat 

kizárnak (Slot – Johnston 2006). 

A megállapodás létének nem fogalmi eleme annak késıbbi betartása. Akkor is 

létrejön, ha a felek már akkor tudják, hogy azt nem fogják betartani (lásd cél vagy hatás elve). 

A közösségi versenyszabályozás a kartellek tekintetében az ún. behaviorális megközelítést 

alkalmazza: a vállalatok magatartása a mérvadó (Osztovits 2008). A megállapodás létrejöttét 

kényszerítés sem zárja ki, legfeljebb a kényszerített fél tekintetében alkalmazandó 

jogkövetkezményekre lehet hatással. 

Külön figyelmet érdemel a vállalkozások társulásai által hozott döntések jogi 

megítélése. A közösségi versenyjogi gyakorlat értelmében szakmai szervezetek, kereskedelmi 

szövetségek, vagy akár kamarák keretei között létrejött megállapodások is a közösségi 

versenyjog hatálya alá tartoznak: az ilyen társulások ugyanúgy felelısségre vonhatók (Juhász 

2005). E tekintetben ugyanis a Bizottság úgy tekinti, hogy van megállapodás, hiszen a társulás 

feltételez valamilyen egyeztetést, illetve egyetértést. A vállalkozások társulásai tehát minden 

versenyjog-sértı tevékenységükért felelısséggel tartoznak. 

Nehezebb az összehangolt magatartás megítélése az EK versenyjogi gyakorlatában. A 

megközelítés értelmében az összehangolt magatartás „nem éri el a megállapodás szintjét, de a 

jövıbeli magatartások tudatos összehangolásával a verseny kockázatainak csökkentésére 

irányul” (Osztovits 2008, 532. old.). Az összehangolt magatartás jogi kategóriája feltételez 

valamilyen akarattalálkozást, és elsısorban piaci magatartásban nyilvánul meg. Bármilyen 

kooperáció, amely – akár potenciálisan – veszélyezteti a versenyt, összehangolt 

magatartásnak tekinthetı (Decker 2009). A közösségi versenyjogi gyakorlat értelmében két 

lényegi kritériumnak kell teljesülnie: egyrészt gyakorlati együttmőködésben tetten érhetı 

mentális konszenzusnak kell fennállnia, másrészt a közvetett vagy közvetlen kontaktusban 

megnyilvánuló konszenzusnak is be kell bizonyosodnia (Korah 1994). Mivel a 

kartellszabályozás behaviorális megközelítést alkalmaz, a megnyilvánuló piaci magatartás a 

döntı a versenykorlátozás megítélésekor. 

A joggyakorlat egy további kategóriát is bevezetett: egységes és komplex jogsértésrıl 

a 101. cikk (1) bekezdése tekintetében akkor beszélünk, amikor megállapodás és összehangolt 

magatartás egyaránt fennáll (Juhász 2005). Egységesnek azért nevezzük, mert minden 

intézkedés ugyanazon kategóriába tartozik. A komplexitást az adja, hogy – ebben a 
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kontextusban – a megállapodás valamilyen közös tervet, kifejezıdı közös akaratot takar, míg 

összehangolt magatartás arra vonatkozik, hogy vannak olyan vállalatok, amelyek nem 

csatlakoztak a közös tervhez, mégis összejátszanak. A magatartás akkor nem jogsértı, ha a 

vállalatok által hozott döntések függetlennek, autonómnak minısülnek. Azonban ha 

vélelmezhetı az összehangolt magatartás, akkor a jogsértés az ellenkezı bizonyításáig 

fennáll. Az egységes és komplex jogsértések megítélését megnehezíti, hogy sok, általában 10-

20 vállalat vesz bennük részt, idıben eltérı intenzitással mőködnek, valamint a vállalatok 

eltérı szerepeket töltenek be az idı folyamán: sokszor elhagyják a kartellt, majd újra 

csatlakoznak, mások végleg kilépnek.  

Az ún. párhuzamos magatartás nem ütközik a kartelltilalomba. Ilyenkor a vélelem az, 

hogy a vállalatok racionális módon alkalmazkodnak a piaci eseményekhez, beleértve a 

versenytársak magatartását is. Párhuzamos magatartás esetén a versenyhatóságot terheli annak 

bizonyítása, hogy a magatartás összehangolt magatartásnak minısül (azaz van tudatosság 

mögötte), míg a vállalkozásoknak azt kell bizonyítaniuk, hogy magatartásuknak más ésszerő 

indoka volt (pl. piaci sajátosságok). 

A megállapodást, illetve összehangolt magatartást minden esetben bizonyítani kell 

tudni. Közvetlen bizonyítékok lehetnek a kapcsolatfelvételt, találkozásokat, megbeszéléseket, 

vagy egyáltalán: az információcserét igazoló bizonyítékok, míg az érintett piaci cselekmények 

idıbeli közelsége, vagy ésszerő ok nélkül bizonyos versenylépések megtétele közvetett 

bizonyítékként szolgálhat (Korah 2006). 

A cikk következı jogi kategóriája, amely figyelmet érdemel, a verseny 

megakadályozása, korlátozása vagy torzítása. Ennek jogi értelmezése már ott nehézségekbe 

ütközik, hogy a Római Szerzıdés sehol sem tartalmazza a verseny definícióját; „…itt is egy, a 

jogalkotó által pontosan meg nem határozott tartalmú, elsısorban közgazdasági szempontból 

értelmezhetı fogalommal állunk szemben.” (Osztovits 2008, 536. old.) Az értelmezéskor a 

Római Szerzıdés alapelveibıl és céljaiból kell kiindulni. Mint fentebb bemutattuk, a 

preambulum 4. mondata kiemeli a tisztességes verseny fontosságát. A „tisztességes” 

versenyjogi értelmezésben „torzításmentes” piaci versenyt jelent. „A tisztességes és 

torzítatlan verseny olyan piaci mechanizmus, amely – legalábbis a chicagói és a freiburgi 

közgazdasági iskola szerint – biztosítja a gazdaságban fellelhetı források optimális allokálását 

és maximalizálja a fogyasztói jólétet.” (mimeo, 536. old.) 

A verseny érvényesülését vagy nem érvényesülését a verseny eredményének oldaláról 

is meg lehet közelíteni (Remetei-Filep 2005): a verseny termelési hatékonyságot eredményez, 
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amennyiben kibocsátás-maximalizálás történik a termelési tényezık leghatékonyabb 

kombinációja mellett; allokációs hatékonyságot eredményez a kereslet-kínálat 

alkalmazkodása révén; valamint dinamikus hatékonyságot eredményez, amely által a verseny 

állandó innovációra, új termékek fejlesztésére kényszeríti a piaci szereplıket. 

A versenykorlátozás pedig a piaci cselekvés szabadságának korlátozását jelenti – az 

európai versenyszabályozás e tekintetben a freiburgi hagyományokon alapul. Összességében a 

Római Szerzıdés a verseny minden megjelenési formáját védelemben részesíti, sıt, a 

tényleges és a potenciális versenyt egyaránt. A 101. cikkben nincsenek olyan fogalmak, hogy 

„túlzottan”, vagy „ésszerőtlenül” – ez egyértelmő elhatárolódás az USA szabályozásának 

rule-of-reason megközelítésétıl. 

Tudni kell – és itt igen nagy a különbség a GWB és a Római Szerzıdés között –, hogy 

a közösség kartellszabályozása nem tesz különbséget horizontális és vertikális megállapodás 

között. A hangsúly azon van, hogy van-e megállapodás.  

A versenykorlátozó magatartások vizsgálata mindig a tagállamok közötti kereskedelem 

érintettségével (interstate commerce clause) kezdıdik, ugyanis a magatartás csak akkor esik a 

közösségi jog hatálya alá, ha az hatással van a tagállamok közötti kereskedelemre (GVH 

2008). A tagállamok közötti kereskedelem érintettségének megállapításához elegendı, ha 

valószínősíthetı közvetlen vagy közvetett, tényleges vagy lehetséges hatás, vagyis a 

tőréshatás meglehetısen alacsony (GVH VKK 2007). A kereskedelem – amely alatt valójában 

minden határon átnyúló gazdasági tevékenységet értünk – csökkenése és növekedése egyaránt 

érintettséget jelent. Az érintettség mennyiségi kritériumát csak az adja: az érintettség 

érzékelhetı. 

Amennyiben a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége bizonyítást nyer, a 

következı pont az, hogy beszélhetünk-e vállalkozásokról. E tekintetben minden entitás, amely 

gazdasági tevékenységet folytat, vállalkozásnak tekintendı. Az is kritérium továbbá, hogy az 

érintett vállalkozások jogilag egymástól függetlenek (Juhász 2005). Csak ennek 

megállapítását követi annak eldöntése, hogy van-e összejátszás. Amennyiben erre a kérdésre 

igenlı választ ad a vizsgálat, következik a cél vagy hatás elemzése. A cél vagy hatás elve 

egyúttal sorrendet is ad a vizsgálat számára: ha a cél bizonyítható, nem kell tovább vizsgálni. 

A cél megállapítását illetıen a felek szubjektív akarata döntı, míg a hatás eldöntéséhez 

piacelemzést kell végezni. A hatás tekintetében potenciális hatás már elegendı ahhoz, hogy a 

megállapodás a jog hatálya alá essen. A piacelemzés mára kifinomult teszteket alkalmaz, 

amelyeket most nem ismertetünk, csak annyit mondunk róluk, hogy figyelembe veszik az 
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érintett termék(ek)et, a földrajzi piacot, a piacra lépési korlátokat, a megállapodást kötı felek 

piaci helyzetét, továbbá hogy vannak-e más hasonló megállapodások a piacon. A hatás 

elemzésekor végeredményben azt kell vizsgálni, hogy milyen lenne a verseny a megállapodás 

hiányában (Tison 1994). 

Csak a rend kedvéért jegyezzük meg, hogy a Római Szerzıdés a versenyszabályozás 

hatálya alól eleve kivesz bizonyos szektorokat, ezek a szén-, acél- és atomenergia-ipar, 

valamint a mezıgazdaság és a közlekedés. Továbbá, vizsgálatunk során nem térünk ki a de 

minimis szabállyal mentesített bagatell-kartellekre sem. 

4.3 A mentesülés intézménye: 101. cikk (3) bekezdés 

A Római Szerzıdés 101. cikkének legtöbbet vitatott része a (3) bekezdés, amely az (1) 

bekezdésben lefektetett általános tiltás alóli mentesség intézményét vezette be. Az (1) 

bekezdésben megfogalmazott tilalom tehát általános, de nem abszolút. A kartellmentesítések 

szellemi elıdjeként elsısorban Robert Liefmannt tekinthetjük, de ebbıl a szempontból egy 

osztrák származású közgazdász, Schumpeter gondolatait is érdemes felidéznünk: az 

innovációhoz, az új és hatékony kombinációk sikeres bevezetéséhez egyfajta nyugalmi állapot 

szükségeltetik (Schumpeter 1980). 

A 101. cikk (3) bekezdése azon az elméleti megfontoláson alapul, hogy vannak olyan 

gazdasági célok, amelyek a verseny korlátozása nélkül nem érhetıek el. A Római Szerzıdés 

tehát nem tagadja, hogy a vállalatok bármilyen együttmőködése ne viselne magán versenyt 

korlátozó jegyeket, hanem azt mondja: a verseny biztosításán kívül vannak egyéb kívánatos 

gazdasági célok, amelyekhez képest a versenykorlátozás alárendelten jelenik meg (Vörös 

1996). Ez a megfontolás ugyanazt a logikát követi, mint a német versenyszabályozásban a 

kooperációs szerzıdés és a kartell megkülönböztetése. Ebbıl kiindulva a mentesség 

szabályozása szükségessé válik. 

Ezek után idézzük a Szerzıdés vonatkozó passzusát: 

„Az (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazásától azonban el lehet tekinteni az olyan 

esetekben, amikor 

• a vállalkozások közötti megállapodás vagy megállapodások csoportja;  

• a vállalkozások társulásai által hozott döntés vagy döntések csoportja;  

• az összehangolt magatartás vagy összehangolt magatartások csoportja  
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hozzájárul az áruk termelésének vagy forgalmazásának javításához, illetve a mőszaki 

vagy gazdasági fejlıdés elımozdításához, ugyanakkor lehetıvé teszi a fogyasztók méltányos 

részesedését a belıle eredı elınybıl anélkül, hogy:  

 a) az érintett vállalkozásokra olyan korlátozásokat róna, amelyek e célok eléréséhez 

nem nélkülözhetetlenek;  

 b) lehetıvé tenné ezeknek a vállalkozásoknak, hogy a kérdéses áruk jelentıs része 

tekintetében megszüntessék a versenyt.” 

A mentességnek tehát négy konjunktív feltétele van (Dán 2005): 

• feltételek javítása, mőszaki-gazdasági fejlıdés (hatékonyság); 

• fogyasztó méltányos részesedése (a fogyasztó fogalma nem korlátozódik a természetes 

személyre); 

• a korlátozás a cél eléréséhez szükséges minimális (nélkülözhetetlen) mértékő; 

• a piac lényeges részén nem szüntethetik meg a versenyt. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a mentesség lehetıségének biztosítása ellenére a 

közösségi versenyszabályozás a Római Szerzıdés óta deklaráltan a fogyasztói jólétet tartja 

szem elıtt – lásd a „fogyasztó méltányos részesedésé”-t a feltételek között (Remetei-Filep – 

Sárai 2004). A feltételek konjunktívak, és kettı közülük pozitív, kettı pedig negatív állítást 

fogalmaz meg. A feltételek ugyanakkor egyenrangúak (ha egy nem teljesül, nem kell tovább 

vizsgálni) és kimerítıek is (ha mind a négy feltétel teljesül, akkor a megállapodás 

mindenképpen mentesül). 

A négy feltételt Remetei-Filep Ádám elemzi (Remetei-Filep 2005): 

• Hatékonyság: ez alatt értjük az árutermelés vagy -forgalmazás javítását, a mőszaki 

fejlıdést és/vagy a gazdasági haladás elımozdítását. A hatásnak mindenképpen az 

adott megállapodáshoz köthetınek, igazolhatónak kell lennie, és legalább részben a 

fogyasztók javát kell szolgálnia. Ennek érdekében a vizsgálat során be kell mutatni és 

igazolni kell a hatékonyság természetét, kapcsolatát a megállapodással, valószínőségét 

és nagyságát, illetve hogy a hatékonyság mikor és hogyan érhetı majd el. a 

hatékonyságnövekedésnek objektívnak kell lennie. Lehet költség természető, továbbá 

megnyilvánulhat méret- vagy választékgazdaságosságban, jobb gyártásszervezésbe, 

vagy hatékonyabb kapacitáskihasználásban is. De lehet minıségi természető is: olyan 

együttmőködés, amely jobb vagy új termék kifejlesztéséhez vezet. A hatékonyság 

bizonyításának terhe a feleken van. 
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• Fogyasztók méltányos részesedése: e feltétel mögött az a megfontolás áll, hogy a 

fogyasztókat minimum kárpótolni kell a versenykorlátozásokért, az összhatásnak 

legalább semlegesnek kell lennie. A „méltányos” azt jelenti, hogy „minél nagyobb a 

versenykorlátozás, vagy minél távolabbi a hatékonyság elérése, annál nagyobbnak kell 

lennie a fogyasztói elınynek” (mimeo, 293. old.). 

• Nélkülözhetetlenség: a versenykorlátozás mértékére vonatkozik – ennek kell 

minimálisnak lennie. A megítélésben fontos, hogy a versenykorlátozás mértéke legyen 

arányos az elınyökkel. A nélkülözhetetlenségi kritériumot a hatékonyságnövekedés 

vonatkozásában kell értelmezni – vagyis hogy ahhoz nélkülözhetetlen. A vizsgálat 

során a fı kérdés mindig az, hogy alternatív úton elérhetı-e ugyanolyan mértékő 

hatékonyság kisebb versenykorlátozással (vagy anélkül). Amennyiben ez 

megállapítást nyer, a megállapodás nem nélkülözhetetlen. 

• A verseny megszüntetése: ilyenkor a vizsgálat arra irányul, hogy a versenynek milyen 

forrásai maradnak a piacon a megállapodás után. Itt van szerepe a potenciális 

versenynek is. A jövıbeli várható verseny értékelése során vizsgálni kell a piacra 

lépési korlátokat is. 

A Bizottság a 101. cikk (1) és (3) bekezdése alapján – értelemszerően – három 

kategóriába sorolja a megállapodásokat (Ritter – Braun 2004): 

• A kartelltilalomba biztosan ütközı megállapodások: ide tartozik az árak rögzítése, a 

kibocsátás korlátozása, valamint a piac, illetve a vevıkör felosztása (lásd (1) bekezdés 

felsorolása). 

• A kartelltilalomba biztosan nem ütközı megállapodások: olyan projekt 

megvalósítására irányuló megállapodások, amelyet együttmőködés nélkül nem 

tudnának kivitelezni. Kivételt képez ez alól a jelentıs piaci erıvel rendelkezı cégek 

közötti megállapodás, ami valószínősíthetıen harmadik felekkel szemben kizárási 

problémákat okoz. 

• Mérlegelés alá esı megállapodások: ha a megállapodás egyik fenti kategóriába sem 

sorolható egyértelmően, további vizsgálat szükséges. Ilyenkor a versenyhatóság (a 

Bizottság) megvizsgálja a felek piaci erejét, a piac struktúráját (a koncentráció fokát), 

valamint egyéb tényezıket, ilyenek: a belépési korlátok, a piacra lépés valószínősége, 

a vevık és szállítók egyensúlyozó ereje, a termék jellege (homogenitás, érettség), 

innováció valószínő hatása. 
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A kartelltilalom alóli mentesülés a közösségi versenyszabályozás bevezetésekor 

egyedi mentesülés révén volt lehetséges. A Tanács 17/1967.sz. rendelete értelmében a 

Bizottság döntötte el, hogy az adott megállapodás vagy magatartás sérti-e a kartelltilalmat, 

illetve adható-e egyedi mentesítés a kartelltilalom alól (Vörös 1996). Az 1/2003. sz. EK 

rendelet hatályba lépésével azonban az egyedi mentesítés intézménye megszőnt. 

Már az 1960-as években felmerült – a kérelmek száma és a Bizottság kapacitáskorlátai 

miatt, valamint abból fakadóan, hogy bizonyos magatartástípusok hasonló jegyeket 

tartalmaznak –, hogy a mentesülésekre vonatkozóan egységesített rendelkezéseket kellene 

lefektetni. Erre a Bizottság egy 1965-ös tanácsi rendelet értelmében kapott felhatalmazást, és 

az elsı csoportmentességi rendelet elfogadására 1967-ben került sor (Szilágyi 2007). 

Csoportmentesség horizontális megállapodásokra csak az EU-ban van (Elhauge – Geradin 

2006). A csoportmentesség jogpolitikai alapja a következı: ha a felek úgy szerzıdnek, hogy 

az tartalmilag a rendeleteknek megfelel, úgy tekinthetik a szerzıdésüket, hogy az érvényes. A 

gyakorlatban ez nem mőködött tökéletesen, mivel jogbizonytalanságot eredményezett. A 

megoldás az ún. ellentmondási eljárás (negative clearence) bevezetése volt: kétségek esetén a 

felek a szerzıdést a Bizottság elé terjeszthették. A Bizottság hallgatása nemlegességet 

jelentett a szerzıdés versenyellenessége, tilalomba ütközése kérdésében (Vörös 1996). Az 

eljárás 2004-ben megszőnt (Osztovits 2008). 

Anélkül, hogy jobban belemélyednénk a csoportmentességi rendeletek fejlıdésébe, az 

alábbiakban összefoglaljuk a csoportmentességi rendeletek közös vonásait – amelyek a 

fejlıdés során mindvégig jellemzıek voltak (mimeo): 

• bizonyos piaci részesedési arányhoz kötik a mentesülés beálltát; 

• tartalmaznak egy ún. feketelistát (kizáró feltételek, már céljukban is versenykorlátozó 

magatartások); 

• rendelkeznek a kedvezmények visszavonásáról. 

A jelenlegi csoportmentességi rendeleteknek három nagy csoportját különíthetjük el: 

vannak a horizontális jellegőek (kutatás-fejlesztési és szakosítási megállapodások – lásd Pelle 

2005); a vertikális megállapodásokra vonatkozóak; valamint a szektorális megközelítésőek 

(elsısorban egyes szolgáltatási szektorokra vonatkozóan – lásd Pelle 2008). 

Fejezetünk végén, összefoglalásképpen bemutatjuk a Római Szerzıdés 101. cikkének 

felépítését, logikáját (7. ábra). 
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7. ábra: A Római Szerzıdés 101. cikke 

A Római Szerzıdés 81.§-a

(a versenykorlátozás per se tilalma)

a 81.§ nem alkalmazható

-kivétel a Római Szerzıdés hatálya 
alól (szén, acél, atomenergia, 
közlekedés, mezıgazdaság)
-bagatell-kartellek (de minimis
szabály)
-a 81.§ (1) bekezdésének három 
konjunktív feltétele nem áll fenn

a 81.§ alkalmazandó

a megállapodás tilos

a 81.§ alkalmazandó

a megállapodás tilos, de az (1) 
bekezdés tilalma alól a (3) 
bekezdés alapján mentesség 
lehetséges

csoportmentesülés

-fajai:    - kizárólagosság
- iparjogvédelem
- kutatás-fejlesztés
- szakosodási együttmőködés
- stb.

-a csoportmentesülési rendeletek: „fehér” és 
„fekete” lista
-ellentmondási eljárás* - 2004-ben megszőnt!

egyedi mentesítés

2004-ben megszőnt!

*A szerzıdést a Bizottság elé terjeszthették. A Bizottság hallgatása nemlegességet 
jelentett a szerzıdés versenyellenessége, tilalomba ütközése kérdésében.

 

Forrás: Római Szerzıdés, a Tanács 1/2003. rendelete, 
 Vörös 1996 és Osztovits 2008 alapján saját szerkesztés 
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5 Összegzés és következtetések 

Reményeink szerint dolgozatunkkal elértük kitőzött célunkat: sikerült bemutatnunk, 

hogy az Európai Közösség versenyszabályozása milyen pontokon eredeztethetı a német 

közgazdasági gondolkodásból. Az egyik legfontosabb vezérfonal, amelyre munkánk során 

rámutatni igyekeztünk, abban áll, hogy a német közgazdasági elmélet megcáfolja azt a 

nézetet, miszerint két társadalmi-gazdasági formáció van: a kapitalizmus és a szocializmus. 

Ezzel ellentétben inkább úgy látjuk: van a kapitalizmusnak egy amerikai (angolszász) és egy 

német (kontinentális európai) felfogása. A németek – az elsı, majd a második világháborút 

követıen – alapvetı kérdéseket tettek fel a piac, az állam, valamint a piac állami 

szabályozásának vonatkozásában. A kérdésekre adott gazdaságpolitikai/versenypolitikai 

válaszok történeti megközelítésben máig meghatározzák a szabályozó reformképességét 

(Reformfähigkeit), ami a gazdasági fejlıdés és versenyképesség egyik kulcsa (Müller 2001). 

Monnet például úgy gondolta: az integráció kezdetén alapvetı innovációnak számított a 

versenykorlátozó magatartások annyira alapos és részletes szabályozása, mint ami a Római 

Szerzıdése bekerült (Monnet 200483).  

Dolgozatunkat a versenykorlátozó magatartások természetének elemzésével kezdtük. 

Ezen fejezetben az I/O módszertanát alkalmaztuk. Témánk szempontjából ezen amerikai 

dominanciájú tudományág legfontosabb megállapításai a következık: 

• A kartelltagok fogolydilemma-helyzetben vannak. Ez instabillá teszi a kartellt – ami 

azonban nem jelenti azt, hogy soha nem is fordul elı. Az elmélet két dolgot mond 

számunkra: összejátszás elıfordul, de nem valószínő, hogy örökké tart. Továbbá, 

mivel az antitröszt költséges, akkor kell érvényesíteni, amikor az összejátszás 

számottevı alkalommal és ideig fennáll (Hylton 2003). 

• Az oligopolista összejátszás egyre kifinomultabb formákban valósul meg (Pepall – 

Richards – Norman 2008). Erre a jelenségre George Stigler már 1964-ben felhívta a 

figyelmet (Stigler 1968). Stigler egyébként meglehetısen kritikusan közelített a piaci 

kudarcok állami beavatkozással való kezeléséhez: véleménye szerint ez újabb 

kudarcok forrása (Stigler 1975). İ inkább az információs elégtelenségek 

kiküszöbölését célozza meg. 

• A belépési korlátok jelentısen meghatározzák a kartell fennmaradásának 

valószínőségét (Tirole 1988, Motta 2007). Kartellizált piacot a magas ár vonzóvá tesz 
                                                 

83 Eredeti francia megjelenés: 1976. 
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új belépık számára. Minél könnyebben tudják a bent lévı vállalatok távol tartani az új 

belépıt, annál stabilabb a kartell. 

• A játékelmélet egyre több mindent képes megmagyarázni a kartellek viselkedésérıl, de 

korlátai is vannak: Az I/O tudománya már évtizedekkel ezelıtt feltárta, hogy a 

fogolydilemmán alapuló érvelés nem magyaráz mindent. Reinhard Selten találta meg a 

választ erre a kérdésre (Shepsle 1999, Laitin 1999): a Cournot-féle statikus modell 

helyett dinamikus modellel kell dolgozni, ahol játékok ismétlıdnek (repeated game). 

Ráirányította a figyelmet, hogy ismételt játékban a kartellen belüli kooperatív 

viselkedés lényegesen jövedelmezıbbé válik (Selten 1999). Ha a játék végtelen 

idıhorizonton ismétlıdik, az így felépített modell végkövetkeztetése, hogy 

végtelenszer (határozatlan ideig) ismételt interakciók keretei között a cégek közötti 

összejátszásnak valódi lehetısége van (Zamir 1992, Forges 1992). A 

versenyhatóságoknak tehát jó okuk van aggódni a hosszú ideig stabilan fennmaradó 

kartellek miatt. 

A dolgozat következı fejezete a piaci versenyt és annak szabályozását mutatta be, 

német szemléletben. Ezen fejezet két nagy része fıként a két meghatározó freiburgi tudós, 

Robert Liefmann és Walter Eucken tanait ismerteti. Liefmann meglátásainak fıbb elemei a 

következık (Liefmann 1930): 

• Az angolszász szabadversenyes kapitalizmus „kegyetlen versenye” és „extrém 

individualizmusa” káros. A szabadversenyes kapitalizmus azért „kegyetlen”, mert 

ebben a versenyben „mindenki mindenki ellen” küzd. Az „extrém individualizmus” 

értelmében minden együttmőködés „versenykorlátozó”, beleértve minden szerzıdést 

is. 

• Németországban az iparági együttmőködéseknek évszázados hagyományai vannak 

(céhek). Ennek lényege, hogy azok között, akik „hasonló mesterséget őznek”, van 

együttmőködés, és a versengés nem az egyén, illetve az egyedi vállalatok szintjén 

történik, hanem iparágak között, ipar és kereskedık között, valamint ipar és 

beszállítók között. 

• A kartellekben „egészséges rivalizálás” van, ami sok elınnyel jár. Liefmann összegzi 

a kartellek elınyeit, melyek legnagyobbrészt stabilizációs jellegőek, ezért a háború 

utáni Németország számára kulcsfontosságúak. Ilyen elınyökként említi a csökkenı 

tıkekockázatot, a stabilabb foglalkoztatást, a dekonjunktúrának és a pénz 

leértékelıdésének sikeresebb kezelését, vagy a kisebb áringadozásokat.  
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• Liefmann kartellekre vonatkozó megállapításait a következıképpen foglalhatjuk 

össze: A kartellek azért „jók”, mert a munkások nem akarnak forradalmat, mert az 

ellátás folyamatossága biztosított, és mert így nem jönnek létre konszernek és trösztök, 

amelyek nemzetgazdasági hátrányai sokkal nagyobbak, mint a kartellekéi.  

A freiburgi iskola, bár ugyanabban a városban bontakozott ki, ahol Robert Liefmann 

dolgozott, meglehetısen eltérı nézeteket vallott. A két irányzat között annyi a kapcsolódási 

pont, hogy elítélték mind az angolszász kapitalizmust, mind a központosított gazdasági 

rendszereket, illetve hogy nem bíztak az állam piacszervezı képességében. A freibrugi iskola 

konzisztens elméleti rendszerének fıbb elemei a következık: 

• Ordnung: Az Ordnung a német nyelvben két dolgot jelent: pozitivista értelemben a 

gazdasági koordináció formáját, normativista értelemben a sokféleségnek egy egésszé 

való összerakását. A rend tehát egyfajta (gazdasági) alkotmány, a játék szabályainak 

rendszere. Szükség van egy rendre, amely nem pusztán gazdaságilag hatékony, hanem 

amely egyúttal felelıs életet, emberi szabadságot tesz lehetıvé. 

• Ordnungstheorie és Ordnungspolitik: A freiburgi iskolának egyértelmően 

elválaszthatóak a pozitív és normatív jellegő eszmefuttatásai. Az Ordnungstheorie 

fekteti le az elméleti alapokat, és adja meg a kereteket a praktikus gazdaságpolitikai 

ajánlásokat megfogalmazó Ordnungspolitik számára.  

• Wettbewerbsordnung (versenyrend): gazdasági hatékonyság egy társadalmi-etikai 

szövetbe rendezve, ami az erejét adja a rendnek. A Wettbewerbsordnung biztosítja egy 

idıben a hatékonyságot és az egyéni szabadságot. A gazdasági szabadság korlátozását 

a verseny nem engedi, az állami hatalom korlátozó erejét pedig az állam saját, 

önkorlátozó versenypolitikája adja, amely a verseny fenntartására irányul. A 

Wettbewerbsordnung orientációja világos: lényege, hogy a versenyt a fogyasztók 

szolgálatába állítsa, megakadályozzon minden olyan magatartást, amely a 

fogyasztókat károsítja, döntéshozatalukat korlátozza. 

• Leistungswettbewerb (teljesítményverseny): Franz Böhm nagyobb szerepet szánt a 

versenynek, mint Eucken. Véleménye szerint a verseny a profitalapú gazdaság morális 

gerince. Ebbıl kiindulva semmilyen más versengés nem megengedett, csak a 

Leistungswettbewerb, vagyis amikor valaki úgy jut elınyös helyzetbe, hogy jobbat 

nyújt a fogyasztóknak (Böhm 1980).  

• Vollständige Konkurrenz (teljes verseny), „Entmachtungsinstrument”: A verseny 

mindaddig nem teljes, amíg fokozható. Böhm így fogalmaz: a verseny a 
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legnagyszerőbb és legzseniálisabb „Entmachtungsinstrument” (hatalommegfosztó-

eszköz) (Böhm 1980). İ volt az, aki rendszeresen felhívta a figyelmet: egyedül a 

verseny az, amely igazán hatékonyan képes korlátozni a hatalmat (Herrman – Pillath 

1991).  

• Kritikák: A laissez-faire politikájának euckeni kritikája abból indul ki, hogy már maga 

a kifejezés is félreértésre ad okot. Ez ugyanis nem azt jelenti, hogy a politika nem szól 

bele a gazdaságba. Ha a versenyt magára hagyjuk, annak a vége pont az ilyen 

monopolhelyzetek kialakulása lesz. Ennek két negatív következménye van: a 

monopólium a piacgazdaság mőködıképességét aknázza alá, valamint egyes 

személyek hatalmának növekedése révén mások szabadságát korlátozza. 

Másrészt Eucken kritizálja a kísérletek politikáját is. Ennek két kategóriáját 

különbözteti meg: egyik az ún. középutak politikája, amely elmossa a gazdaság és az 

állam közötti határokat, a másik a szocialista és a nemzetiszocialista kísérlet a 

gazdasági folyamatok központi irányítására (Gerken – Renner 2000). A középutak 

politikája, ami a weimari köztársaságot is jellemezte, két problémát vet fel: egyrészt 

hogy az állam saját hatalma révén a gazdasági hatalmat gazdasági erıcsoportok 

kezére játssza, másrészt hogy mindez az államot végül meggyengíti. A végeredmény 

az, hogy az egyén elveszíti saját szabadságát: mind az állami, mind a privát hatalom 

megfosztja ıt ettıl. Az állami intervenció és szubvenciók fokozzák az egyén 

függıségét. Eucken ezen levezetésében nyílt Keynes-kritikát fogalmaz meg, ami az 

1930-as években radikálisnak tekinthetı. 

Euckennek a központi irányítású rendszerekrıl (így a náci Németországról) alkotott 

véleménye 1942-ben kerül nyilvánosságra, amikor kifejti, hogy a gazdaság irányítása 

nem lehet egy kézben, hiszen a gazdaság sokszereplıs. Ráadásul a hatalmi probléma 

nem oldódik meg, ugyanúgy függıség van, ami ugyanúgy létbizonytalanságot 

eredményez (Ptak 2004). 

Eucken Bismarckot is kritizálta. A szociálpolitikai problémákról, amelyek az 

iparosodás óta egyre erıteljesebbek, azt tartotta, hogy azokat szélesebb keretben kell 

vizsgálni, mint amilyenben jelentkeznek. A bevetett eszközök kontraproduktívak: 

támogatják az állampolgárt, de megfosztják szabadságától (ezzel a felelısség 

vállalásától is), „állami rabszolgaságot” hoznak létre. A szabadság korlátozása (az 

egyéni felelısség feloldása) pedig az ember lényegének tönkre tétele. A 
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kezdeményezés azonban az egyén kezében van – csak így lehet hatékony a társadalmi 

rend. 

• A fentiekbıl is már látható: Eucken és a freiburgi iskola az egyénre helyezi a 

hangsúlyt. Meggyızıdésük, hogy olyan alaprendet kell kialakítani, amely biztosítja az 

egyén számára a szabadságot.  

• Noha a verseny korlátozásának veszélyét a freiburgiak elsısorban a privát hatalomban 

látták, úgy gondolták, hogy az állam is ilyen veszélyt jelent. Az állam ugyanis 

monopóliumot tud teremteni politikái révén. Mivel a hatékony verseny kritériuma 

számukra a privilégium-mentesség volt, elutasították a lehetıségét annak, hogy épp az 

állam osszon privilégiumokat. A freiburgiak szerint a Wettbewerbsordnung álljon a 

politikai rendszer felett. 

A dolgozat ezt követıen a versenykorlátozó magatartások szabályozásának fejlıdését 

elemezte. Ezen fejezet legfıbb mondanivalója témánk szempontjából a következıkben 

foglalható össze: 

• Az állammal szemben támasztott új igény, a verseny intézményének védelme 

elsısorban jogi szabályozás révén teljesíthetı. Azt pedig, hogy az állam ezt a feladatát 

hogyan látja el, egyrészt a szabályozás minısége, másrészt a jog érvényesülésének és 

érvényesítésének intézményesített garanciái határozzák meg. Az antitröszt törvények 

érvényesítésénél is a Coase-tételt kell alkalmazni (Posner 2001). 

• A kartellek magánérdekeket szolgáló, és közérdeket sértı magatartásának felismerését 

követıen az aktívvá váló versenypolitika már abból indul ki, hogy a versenytársak a 

szerzıdéskötés teljes, korlátlan szabadságával vissza is élhetnek, a gazdasági verseny 

így többé nem a versenytársak belügye. A jognak a közérdeket, a nemzetgazdasági 

érdeket kell elsıdlegesen szem elıtt tartania; ez a szempont a szerzıdéskötés 

szabadsága fölé kerül. A cél tehát az, hogy a szerzıdési szabadságot ne lehessen a 

szerzıdési szabadság korlátozására fordítani (Callies – Mertens 2009). 

• A versenyszabályozás módszertanának két alapvetı megközelítése a rule-of-reason 

(érvelı-okfejtı), és a per se (önmagában létezı, általánosan érvényes) szabályozás. A 

rule-of-reason legnagyobb hátránya, hogy szükségszerően magas költséggel 

érvényesíthetı. A per se megközelítés nehézsége abban rejlik, hogy az általános 

érvényő szabály megfogalmazásakor pontosan definiálni kell, hogy mit tilt, e nélkül 

nem alkalmazható (Hylton 2003). Az utóbbi idıben a két módszert kombináltan 

valósítják meg, ám az is tény, hogy a versenyhatóságok továbbra is a kettı közötti 
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határ megtalálásával küzdenek (Gellhorn – Kovacic – Calkins 2004). Európában a per 

se szabályozás kezdetektıl fogva eleve magában foglal rule-of-reason típusú elemeket 

(Kirchner 2007). 

A versenyszabályozás tartalmát egyéb gazdaságpolitikai megfontolások is 

befolyásolják. Schumpeter például azon a véleményen volt, hogy a vállalkozó 

kreativitását és képzelıerejét jobban ki tudja bontakoztatni, ha ehhez megfelelıen 

nyugodt körülmények biztosítottak, mintha a verseny kihívásainak való örökös és 

kényszeres megfelelés köti le az energiáit (Schumpeter 1980).  Dilemmák elé kerülünk 

akkor is, amikor a kisvállalkozás-támogatásokat versenypolitikai megfontolásoknak 

vetjük alá. További szempontokként a (nemzet)gazdasági, kereskedelmi, sıt: hatalmi 

érdekeket említhetjük (Nagy 2008). Az Európai Közösség versenyszabályozásában 

mindezek mellé még belép az integrációs cél is (Remetei-Filep 2005). 

A szabályozásról szóló fejezet végén ismertettük a kartellszabályozás fejlıdését. 

Bemutattuk a Sherman Act-et, és a német kartelltörvényeket a kezdetektıl (1923) a szociális 

piacgazdaság versenytörvényéig (1957). Ez a fejlıdési út jól tükrözi azt a megállapítást, amit 

dolgozatunk egyik vezérfonalaként alkalmaztunk: a versenyszabályozás az adott 

gazdaságtörténeti korszak „leképezıdése”. 

Az ezt követı fejezet részletesen ismertette a Római Szerzıdés kartellekre vonatkozó 

cikkét. Rámutattunk, hogy az (1) cikk általános tiltást fogalmaz meg, tartalmaz egy 

exemplifikatív felsorolást, és meghatározza az alkalmazhatóság feltételeit is. A (3) cikk vezeti 

be a mentesülés intézményét. Az általános kartelltilalom alóli mentességet négy konjunktív 

feltételhez köti. A versenyszabályozás története egyedi mentesítésekkel kezdıdött, azonban az 

ügyek nagy száma szükségszerően életre hívta a csoportmentesség intézményét, már az 1960-

as években. 

Az eddigiek alapján dolgozatunk fı következtetéseit három pontban fogalmazzuk 

meg: 

 

1. A Római Szerzıdés 101. cikkének (1) bekezdése a freiburgi iskola, míg (3) bekezdése a 

liefmanni hagyomány megjelenése a szabályozásban. 

 

Az 1890-as Sherman Act abszolút tiltást vezetett be a versenykorlátozó 

magatartásokra. Errıl az 1910-es években derült ki, hogy nem mőködik tökéletesen, 

ezért a bírói gyakorlatban be kellett vezetni a rule-of-reason megközelítést. A freiburgi 
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iskola eltérı módon közelítette meg a versenykorlátozó magatartások szabályozásának 

szükségességét. İk a verseny biztosításából indultak ki, s a legnagyobb veszélyt a 

(privát és állami) hatalomban/erıfölényben látták. A versenykorlátozó magatartásokra 

tehát nem abszolút, per se típusú tiltást javasoltak, hanem – a magatartások célja, de 

még inkább hatása elemzésével – azt javasolták, hogy a szabályozás a verseny 

biztosítására, és a hatalom/erıfölény korlátozására, kialakulásának 

megakadályozására irányuljon. A freiburgiak további nagyon fontos megállapítása, 

hogy a (verseny)szabályozásnak azt is biztosítania kell, hogy ne lehessen a 

szabályozást egyéni érdekek szolgálatára felhasználni. Az amerikai szabályozás ilyen 

érveket nem fontol meg, legfeljebb a rule-of-reason típusú esetjogban, bizonyos esetek 

tekintetében. 

Véleményünk szerint a Római Szerzıdés 101. cikkének (1) bekezdése sokkal inkább a 

freiburgi iskola szellemében, semmint az amerikai gondolkodásmód szerint 

fogalmazódott meg. Állítjuk ezt azzal szemben is, hogy sokak szerint az Európai 

Közösség általános kartelltilalma ugyanolyan, mint a Sherman Act abszolút tiltása. 

Mindazonáltal azt is el kell ismernünk, hogy az amerikaiak által kezdeményezett 

1947-es német „kartellmentesítı törvények” – amelyekkel a kartellizált ipar és a náci 

hatalom összefonódását kívánták egyszer s mindenkorra felszámolni – jó alapot 

szolgáltattak az 1940-es és 1950-es évek Nyugat-Németországában a freiburgi tanok 

terjesztéséhez. Ez abból fakad, hogy a két megközelítés egy alapelvet illetıen 

mindenképpen harmonizál – még ha másként is képzelték ennek megvalósítását a 

szabályozás szintjén –, mégpedig abban, hogy a verseny a legalkalmasabb eszköz a 

hatalom korlátozására. 

Állításunk második felét, miszerint a Római Szerzıdésnek a kartellek mentesítésére 

vonatkozó 101. cikk (3) bekezdése a liefmanni hagyomány megjelenése a 

szabályozásban, a következıkkel indokoljuk. Elıször is: Liefmann volt az, aki 

hangsúlyozta, hogy a gazdasági hatékonyságot máshogy is el lehet érni, mint piaci 

versennyel, illetve eleve más céljai is vannak a gazdasági jogi szabályozásnak, mint a 

verseny biztosítása84. Ez utóbbi megállapításra szokás a versenykorlátozó 

magatartások szabályozásával kapcsolatos legfontosabb „európai gondolat”-ként 

tekinteni, amely – Hans von der Groeben személye révén – a Spaak-jelentésbe, majd a 

Római Szerzıdésbe is bekerült, és a 2001-es bizottsági állásfoglalással újfent 

                                                 
84 Különösen igaz volt ez az 1920-as évek Németországában, amikor Liefmann nézeteit kifejtette. 
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megerısíttetett (EB 2001). A fenti elsı liefmanni megállapításhoz elegendı 

visszagondolnunk arra, mit állított ı a hagyományos iparági együttmőködésekrıl és az 

ezeken belüli „egészséges rivalizálás”-ról, a „kegyetlen verseny” és az „extrém 

individualizmus” koncepcióival szemben. 

Liefmannt abból a szempontból is ki kell emelnünk, hogy ı volt az, aki az 1920-as 

években már rámutatott: a Sherman Act nem érte el a célját, mivel nem volt képes 

megállítani nagy gazdasági hatalommal bíró, és azzal vissza is élı trösztök létrejöttét, 

tehát az abszolút tilalom nem reális versenyszabályozási forma. 

 

2. A közgazdasági elméletben, és különösen a piac, a verseny és az állam szerepének 

értelmezésében a németek számos tekintetben (idıben) megelızték az amerikaiakat. 

 

A vizsgált német tudósok közül elıször Liefmann megállapításait vetjük össze az 

amerikai közgazdaságtan eredményeivel. Elsıként a Sherman Act-re vonatkozó 

kritikáit említhetjük, amelyeket fentebb ismertettük. Ezen kívül Liefmann bizonyos 

értelemben megsejtette a belépési korlátok jelentıségét a piaci szerkezetek 

alakulásában, noha a belépési korlátok elméletének ennek elsı megfogalmazásai az 

1950-es és 1960-as évekre tehetık (Török 2003). Azzal, hogy „szabadversenyes 

kapitalizmusban végsı soron mindenki a saját termékének monopolistája”, Liefmann 

tulajdonképpen Robinson és Chamberlin (1933) elıtt néhány évvel (Kopányi 1993) 

megfogalmazta a monopolisztikus verseny modelljét, még ha nem is nevezte így.  

Liefmann egy másik alapvetı koncepcióját illetıen azt mondhatjuk: Roger R. Noll 

még 2006-ban is azt írta egy I/O módszertanú tanulmányában, hogy a „romboló 

verseny” a fıbb piaci kudarcok egyike, de ennek tényét szerinte a közgazdaságtani 

kutatások szinte egyöntetően visszautasítják (Noll 2006). Ezzel szemben Liefmann az 

angolszász szabadversenyes kapitalizmust munkásságában konzekvensen „kegyetlen 

verseny”-nek hívta. Végül, de nem utolsó sorban Liefmann kapcsán meg kell 

említenünk, hogy igen korán, és meglehetısen pontosan felvázolta azokat a 

folyamatokat, amelyek – más országoktól eltérıen – az általa „munkaértékesítı 

kartell”-nek nevezett német iparági szakszervezetek megerısödéséhez vezettek. 

Térjünk át a freiburgi iskola tanainak elemzéséhez! Walter Eucken elıször is az 

amerikaiakhoz képest meglehetısen korán feltárja a neoklasszikus elmélet egyik 

hiányosságát, amikor rámutat: a versenyben a termék és a versenytársak nem 
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homogének, ahogy azt a neoklasszikus modell feltételezi. Elméletében a gazdaságra öt 

tényezı hat: a szükségletek, a természet, a munka mint termelési tényezı, a technikai 

tudás, valamint a fogyasztói javak készlete. Ehhez hozzájön a környezet: a nép 

életformája, az állami vezetés és a társadalmi struktúra, a maga szokásaival és 

törvényeivel. A jogi-társadalmi szervezıdéshez tartozik még a pénzrendszer és a 

pénzpolitika, valamint a megvalósuló piaci szerkezetek (Marktformen). Azon 

megállapítása révén, miszerint a gazdasági összefüggések piaci formánként változnak, 

Euckenre tulajdonképpen az I/O módszertan elıfutáraként is tekinthetünk. 

Ha Eucken munkásságát a modern, amerikai gyökerő közgazdasági irányzatokhoz 

képest értékeljük, akkor az új intézményi közgazdaságtan és a konstitucionális 

közgazdaságtan felé kell mozdulnunk. Az új intézményi közgazdaságtan – mint 

ismeretes – az intézmény fogalmát egy normarendszerként fogja fel, amelynek célja, 

hogy az egyéni cselekvéseket egy meghatározott irányba terelje (Tsuru 1993). Ha 

belegondolunk, az euckeni Ordnung és Ordnungspolitik ezt az elsısorban amerikai 

megközelítést vetíti elıre, csak éppen évtizedekkel korábban. Azt látjuk tehát, hogy – 

ha nem is explicite, de összességében – a freiburgi iskola szellemi mőhelyében az 

intézmények szerepe sokkal hamarabb megjelent, mint az USÁ-ban az új intézményi 

közgazdaságtanban. 

Ha a konstitucionális közgazdaságtan elméleti keretei között elemezzük a freiburgi 

iskola tanait, az elsı, amit megállapítunk, az, hogy James Buchanan – Dwight Lee-vel 

közös cikkében – a freiburgiakhoz teljesen hasonlóan ragadja meg a kartell-

problémát. Szerinte a kartellnek az a lényege, hogy a szerzıdéskötés szabadsága révén 

korlátozódik mások szabadsága. Ezt a fajta szabadságot pedig nem szabad védeni 

(Buchanan – Lee 1991). Elmondhatjuk tehát, hogy a constitutional political economy 

(alkotmányos politikai gazdaságtan) gondolatvilágának a freiburgi hagyományok 

egyfajta megalapozást jelentenek. Amit a freiburgiak hozzátettek a liberalizmus 

eszméjéhez, az éppen abban áll, amit késıbb Buchanan is megfogalmaz: a szabad piac 

és a piaci verseny ideája alkotmányos idea, amit alkotmányos keretek között kell 

definiálni (Buchanan 1985). Egy alkotmányos keretet pedig akkor lehet elfogadtatni, 

ha mindenki belátja, hogy ez minden más, alternatív keretnél alkalmasabb az egyéni 

érvényesülés biztosítására. 

Dolgozatunkban hangsúlyoztuk, milyen fontosnak tartották a freiburgiak, hogy az 

állam legyen erıs abban az értelemben, hogy ne váljon érdekcsoportok áldozatává. Az 
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USÁ-ban csak a közösségi döntések elmélete mondta ki az 1970-es években, hogy a 

politikusok, pártok, bürokraták, csakúgy, mint a piac szereplıi, önérdeket követnek 

(Johnson 1991). Ezen elmélet keretei között Stiglitz elemzi az általa speciális 

érdekcsoportoknak nevezett olyan hatalmi erıket, amelyek képesek arra, hogy 

hatalmuk révén mások szabadságát korlátozzák (Stiglitz 2000) – noha ı ezt így nem 

fogalmazta meg, de az euckeni gondolatmenet szerint errıl van szó. Stiglitz szerint az 

állam abban különbözik a többi szereplıtıl, hogy döntéseit erıszakkal is 

kikényszerítheti. Ez a gondolat Euckennél már megjelent! Mindkét tudós arra a 

következtetésre jut, hogy az államhatalmat csak egy érett demokráciában tudja a 

tudatos társadalom ellenırzés alatt, illetve korlátok között tartani.  

Eucken gondolatait Stiglernél is viszontlátjuk. Elıször is: mindketten meglehetısen 

szkeptikusan vélekedtek az állam piacszabályozó képességérıl. Másrészt: Stigler is 

kiemelte – sıt, ı matematikai módszerekkel be is bizonyította –, hogy a nagy vállalati 

méret és domináns pozíció belépési korlátként funkcionál, és így veszélyezteti a 

versenyt (Stigler 1968). Eucken és Stigler megoldásai azonban eltérıek: míg az elıbbi 

az alaprend és a teljesítményverseny biztosításában látja a piaci mechanizmus 

érvényesülésének és az államhatalom korlátozásának garanciáit, addig az utóbbi az 

információs elégtelenségek kiküszöbölését célozza meg. Abban viszont egyetértenek, 

hogy az állam feladata a piaci önszabályozó mechanizmusok minél hatékonyabb 

érvényesülésének elımozdítása. 

A freiburgi elméleti – és gyakorlati – modellben az állam: Hüter der 

Wettbewerbsordnung (a verseny rendjének ıre). Ezzel a freiburgiak egy alapvetı 

dilemma elé kerültek: a verseny felügyeletét az államnak kell ellátnia, de a 

versenykorlátozások egy lényeges része épp az államtól származik. Nem voltak 

naivak, sıt, ráirányították a figyelmet, hogy nem szabad elvárni az államtól, hogy 

magától a közérdek jótékony és mindenható ügynökeként viselkedjen. Ezzel 

megsejtették a járadékvadászat jelenségét és jelentıségét, amit az I/O módszertan 

keretei között az USÁ-ban Gordon Tullock 1967-ben definiált (Tullock 1967). A 

freiburgiak azt is tudták, hogy a járadékvadászat megoldása végsı soron a politikai 

alkotmányban keresendı, vagyis az állam kereteit meghatározó jogi rendszert kell 

megreformálni (Vanberg 2004). 
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3. A mai EU gazdaságpolitikai célrendszerében és felfogásában számos olyan ponton, 

vagy olyan értelemben is érvényesül a német hatás, ami nem köztudott. 

 

Történelmi ismereteinkbıl tudjuk, hogy a Weimarer Nationalversammlung (Weimari 

Nemzetgyőlés) 1919-ben megfogalmazta a szuverén, alkotmányos állam létrehozását 

(Ormos 2008). A weimari gazdasági irányítás legfıbb eredményeként mégis azt kell 

megemlítenünk, hogy az 1920-as években elért gazdasági stabilitást és növekedést 

végsı soron az állam és a gazdaság korábban nem tapasztalt együttmőködése alapozta 

meg, amit egy külön törvényben is lefektettek (Forsthoff 1971). Az érintett jogszabály 

konkrétan elıírta, hogy az intézkedéseknek a piacgazdasági rend keretei között 

egyidejőleg kell az árszínvonal stabilitását, a magas foglalkoztatottsági szintet és a 

külkereskedelmi egyensúlyt tartós és arányos gazdasági növekedés mellett 

teljesíteniük.85 A törvény azt is megfogalmazza, hogy ezen célok elérését minden 

szereplınek elı kell segítenie. Ha belegondolunk, ez nem kevesebbet jelent, mint hogy 

az Európai Unió mai gazdaságpolitikai keretrendszerét (növekedés és foglalkoztatás 

alacsony infláció mellett) 1919-ben Weimarban fogalmazták meg elıször. Tudjuk, 

hogy Németországban az I. világháború után évekig tartott ráállni arra a 

makrogazdasági pályára, amely ezen kritériumoknak megfelelt. Történelmi 

ismereteinkbıl azt is tudjuk továbbá, hogy az 1924-ben elindított stabilizációs és 

növekedési folyamat – fıként külsı körülmények folytán – nem tartott sokáig. 

Mindazonáltal lényegesnek tartjuk, hogy Németország már 1919-ben rendelkezett 

azzal a tudással, ami a mai európai uniós gazdaságpolitikai ajánlásoknak is az alapját 

képezi. A német történelem azonban arra is megtaníthat minket, hogy ez az 

együttmőködés csak jó idıkben mőködik, egy válság szele könnyen elsöpri a lojalitást. 

Kevésbé tartjuk köztudottnak, hogy mind a nyugat-német, mind az európai 

versenyszabályozásban a fúziókontroll bevezetésének késleltetése tulajdonképpen 

szándékos volt. Az  ezen tény mögött meghúzódó (iparpolitikai) cél az volt, hogy a 

szabályozás bevezetésének idejére a nemzeti/európai vállalatok megerısödjenek az 

amerikai versenytársakhoz viszonyítva, és így fel tudják venni a versenyt az egyre 

inkább nemzetköziesedı gazdaságban. 

                                                 
85 „Die Maβnahmen sind so zu treffen, daβ sie im Rahmen der marktwirtschaftlichen Ordnung gleichzeitig zur 
Stabilität des Preisniveaus, zu einem hohen Beschäftingungsgrad und auβenwirtschaftlichen Gleichgewicht bei 
stetigem und angemessenem Wirtschaftswachstum beitragen.“ Gesetz zur Förderung der Stabilität und des 
Wachstums der Wirtschaft vom 8. Juni 1919, §1. 
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Az Európai Unió mai gazdaságpolitikai célrendszerében kiemelt helyet foglalnak el a 

vállalatok által létesített stratégiai szövetségek, valamint a kis- és középvállalkozások 

együttmőködései, illetve a klaszterek. Ezen gazdaságpolitikai célok gyökerét az 1957-

ben bevezetett német versenytörvény, a GWB nyomán életre hívott, és a kartelltilalom 

alól mentesített jogi kategóriában, a kooperációs szerzıdésekben látjuk. 

Hasonlóképpen az 1960-as években kaptak mentességet Németországban a 

specializációs szerzıdések is (Kühn 1997). 

Végezetül még egy német gondolatot javasolunk megfontolásra. Franz Böhm volt az, 

aki megfogalmazta: az alaprendet olyan irányba kell fejleszteni, hogy az egyéni 

érdekérvényesítés végsı soron a közérdeket szolgálja (Böhm 1980). Úgy gondoljuk, az 

európai gazdasági integráció törekvéseit a kezdetek óta áthatja ez az alapelv, még ha 

a megvalósítás nem is mindig sikerül. Ezek a kudarcok azonban az emberi 

gyengeségnek róhatók fel, és nem az elmélet hiányosságaiból fakadnak. 

 

Dolgozatunk végén áttekintjük, mi az, ami változott a kezdeti idıszakhoz viszonyítva, 

és – ezek tükrében – mi a német gondolatok relevanciája a 21. század elejének EU-s 

versenypolitikájában, különös tekintettel a kartellszabályozásra. 

Ha az európai gazdasági integráció fejlıdését vizsgáljuk, láthatjuk, hogy azt 

mindvégig egy konstans politikai akarat vitte az útján. Elmondhatjuk, hogy az európai 

gazdasági rend alapvetıen ordoliberális típusú, de a freiburgi értelemben vett verseny a mai 

napig nem jött létre. Ugyanakkor az integrációból és a közös piacból fakadó versenyelınyök 

kihasználása tagállamonként is különbözı (Amato 1997). A verseny további fokozását 

részben az európai bürokrácia mindenkori önérdeke is akadályozza, ami hasonlít a közösségi 

választások elmélete által vizsgált politikai versenyhez, csak éppen itt nem pártok, hanem 

különbözı vélemények állnak harcban egymással (Bilger 2000). Mindazonáltal nem lehet 

elvitatni, hogy az európai integráció elırehaladása a versenyen alapul, és alapvetıen a verseny 

erısödését segíti elı (Vaubel 2001).  

Bár az elsıdleges jog változatlan a kezdetek óta, annak értelmezésérıl ez már nem 

mondható el. Az utóbbi idıben a dereguláció-privatizáció-rereguláció86 hármasa határozza 

meg az európai alkalmazott versenypolitikát. A korai elképzelésektıl való elmozdulásként 

értelmezhetjük, hogy a Bizottság a piacszabályozás leghatékonyabb eszközeként egyre inkább 

a piaci szereplık önszabályozását tartja (Ullrich 2006).  

                                                 
86 Ez utóbbi a történelmileg monopol piacok versenyzıvé tételét takarja. 
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Ugyancsak nagy változásokat eredményezett az elmúlt években az 1/2003. tanácsi 

rendelet87, és az új fúziós rendelet (139/2004. sz.) bevezetése is. Az elıbbi a nemzeti 

versenyhatóságok hálózatának létrehozásával és a közösségi versenyjog közvetlen tagállami 

alkalmazhatóságának bevezetésével decentralizálta a közösségi versenyszabályozás 

végrehajtását.88 Ezáltal elvetésre került egy évtizedes javaslat, amely egy Európai 

Kartellhivatal felállítására vonatkozott, a decentralizáció jegyében (az eredeti elképzelést jól 

bemutatja: Ehlermann – Laudati 1996).  

A szélesebb gazdaságpolitikai kontextust vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az EU 

2000 utáni átfogó gazdaságstratégiai koncepcióinak (Lisszaboni Stratégia, annak 2005-ös 

megújítása, majd újabban az EU-2020 stratégia) értelmében a versenyszabályozás stratégiai 

jelentıségő lett: a belsı verseny immár egyértelmően a nemzetközi versenyképesség eszköze. 

Különösen a 2005-ös stratégia hangsúlyozza a verseny fontosságát a növekedés és a 

munkahelyteremtés tekintetében (EB 2005). Ez a stratégiai orientáció nem teljesen új kelető, a 

végrehajtás konzekvenssége és szigorúsága viszont igen. 

Eleanor Morgan brit kutató szerint, ha a versenyhatóság nem ítéli el kategorikusan a 

kartelleket, hanem még bátorítja is a létrehozásukat (pl. mentességek révén), akkor ezzel 

maga is elısegíti a kartellizálódást – ahogy ez volt Európában a múltban (Morgan 2009). 

Clifford Jones amerikai jogász mutat rá arra az amerikai és európai versenyszabályozási 

rendszereket történeti megközelítésben összehasonlító tanulmányában, hogy – az USÁ-val 

ellentétben – Európában nagy bizalom kell(ett), hogy legyen a kormányzat irányában, továbbá 

nagyfokú tolerancia a gazdasági erıfölény iránt, ha ennyi idın keresztül éltek-élnek a 

versenykorlátozó magatartásokat mentesítı törvényi rendelkezések (Jones 2006). Ebbıl a 

szempontból az európai versenyszabályozás történetében fordulópontnak tekinthetjük Mario 

Monti 1999-2004 közötti tevékenységét az Európai Bizottság versenyügyi biztosának 

pozíciójában, amit egy 2003-as beszéde érzékeltet legjobban, amikor is úgy nevezte a 

kartelleket, mint „rákos daganatok a piacgazdaságon” 89. Úgy tőnik, ez a szemléletváltozás 

mind a mai napig nagyobb hatással van az uniós kartellszabályozás gyakorlati 

megvalósulására, mint olyan, egyébként kétségtelenül nagyhatású események, mint akár a 

2008 ıszén kibontakozott pénzügyi-gazdasági válság. 

                                                 
87 A rendelet 2004. május 1-jén lépett hatályba, és szakmai körökben legalább akkora figyelem kísérte, mint az 
EU keleti bıvítését. 
88 Nem mellesleg megjegyezzük, hogy a szubszidiaritás elve a német jogban gyökerezik. 
89 Meller, Paul (2003): An Industry Under Constant Scrutiny, New York Times, April 17, 
http://www.nytimes.com/2003/04/17/business/an-industry-under-constant-scrutiny.html  Letöltve 2010. február 
27. 
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Mindazonáltal a 101. cikkel kapcsolatos kritikák sem újak: végigkísérték az integráció 

történetét. Ezek a kritikák rendszerint arra mutattak rá, hogy a horizontális versenykorlátozó 

magatartások EK-szabályozása valójában aktív iparpolitikai eszköz, amely a kkv-szektor és a 

külsı versenyképesség megerısítését szolgálja (Roth 2006). A 101. cikk (3) bekezdésének 

logikája mögött tehát az igazi kérdés az, hogy a pozitív hatások biztosan felülmúlják-e a 

versenykorlátozásból fakadó negatív hatásokat, és így valóban hozzájárulnak-e a 

versenyképességhez? Ebbıl a szempontból megnyugtató, hogy az ún. hard-core kartellek 

valószínőleg soha nem kapnak mentesülést a 101. cikk (3) bekezdése értelmében – már csak 

azért sem, mert az (1) bekezdés nevesíti is ezeket mint tiltott megállapodásokat. A 

mentességet élvezı kooperációs szerzıdéseknek azonban vannak aggályos fajtái: amikor nem 

cél az ár vagy az output fixálása, vagy a piac felosztása, mégis jellemzıen ilyen hatás 

érvényesül, de a vállalkozások sikeresen „kimagyarázzák magukat”, vagy – az automatikus 

mentesülés révén – bújtatják ügyesen a kooperáció köntösébe a versenykorlátozást, és kerülik 

el a szankciókat (Elhauge – Geradin 2007).  

Az európai kartellszabályozásban új, amerikai típusú módszernek számít az utóbbi 

idıben az engedékenységi politika (Buccirosi – Spagnolo 2006). Az engedékenységi politika 

(játék)elméleti alapjait és mőködési mechanizmusát dolgozatunk keretei között nem 

ismertetjük, annyit azonban megjegyzünk: már most látszik, hogy ez a versenypolitikai újítás 

nagyban hozzájárult a kartellek feltárásának eredményességéhez az EU belsı piacán 

(Schinkel 2007). 

A következı dilemma a schumpeteri, azaz mi szolgálja inkább az innovációt: a 

verseny, vagy a védelem? Ez a kérdés új megvilágításba kerül a szellemi tulajdonjogok 

védelmének fejlıdésével. A problematika különösen az utóbbi idıben értékelıdött fel újra, 

ahogy a világgazdaságban a technológia egyre nagyobb szerepet játszik a teljesítményben 

(Beutel 2004). Az ezzel kapcsolatos alapvetı versenyszabályozási kérdés – ami még 

megválaszolásra vár – az, hogy a szabadalom belépési korlátot teremt-e, és ha igen, hogyan 

kezelje a szabályozás ezt a korlátot. Céljait tekintve a verseny- és az innovációs politika 

egyébként rokon egymással: mindkettınek célja az innováció és a gazdasági jólét 

elımozdítása. A szabályozásnak ebbıl kell kiindulnia (Lévêque – Shelanski 2005). Ráadásul, 

mivel mind az innováció, mind a verseny egyre inkább globális méreteket ölt, ez megköveteli 

az USA és az EU szabályozási és szabadalmi politikai konvergenciáját, amire az elkövetkezı 

idıben számítani lehet. 
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Végül, de messze nem utolsó sorban visszatérünk az egyik legrégebbi kérdéshez: kell-

e a versenypolitikának iparpolitikai célokat (is) szolgálnia? (Török 1997) Dolgozatunkban 

megmutattuk, hogy az európai versenypolitika a kezdetek óta nem volt tiszta versenypolitika, 

hanem ipar-, gazdaság-, sıt: integrációs politika is egyben. Pierre Buigues, Alexis Jacquemin 

és André Sapir ragadják meg jól ennek a dilemmának a lényegét: mivel az EU-nak minden 

politikája ugyanarra a gazdaságra vonatkozik, a hangsúly a politikák összehangolásán van. 

Ennek hiánya hatékonyságvesztést eredményez, megkérdıjelezi a hitelességet, és bizonytalan 

környezetet teremt mind a privát, mind a közszereplık számára. Az optimum tehát egy 

politikai mix eredményeként jön létre (Buigues – Jacquemin – Sapir 1995). Ha viszont 

keverjük a politikákat, akkor a versenypolitikának célszerő (lenne) kizárólag a versenyre 

koncentrálnia, és az egyéb célok teljesítését az egyéb gazdaságpolitikai eszközökre bíznia 

(Motta 2007).  

Újabban már az EU-ban is úgy gondolják, hogy a versenyszabályozásnak kizárólag a 

fogyasztói jólét maximalizálására kell törekednie (Cseres 2005) – amire egyébként a Római 

Szerzıdés is alapot ad –, és az iparpolitikai-versenyképességi célokat is ezen keresztül kell 

elısegítenie (Basedow 2007a). Ugyanis csak ilyen egyértelmő elhatárolás révén érhetı el, 

hogy a versenyszabályozás azt erısítse: a vállalatok saját hatékonyságuk javításával 

tartsák/erısítsék piaci pozícióikat. Ennek értelmében vezették be az elmúlt években a 

versenyügyi vizsgálatok során a gazdasági szempontok elıtérbe helyezését (more economic 

approach). Egyes szakértık szerint ez a megközelítés nem tekinthetı újnak, hiszen már az 

1960-as évek kartellvizsgálatai is tartalmazták piacihatás-vizsgálatokat (van den Bergh – 

Camesasca 2006). A freiburgi iskola jelenlegi képviselıi viszont arra hívják fel a figyelmet: a 

‘more economic approach’ ott hibázik, hogy nem magára a versenyre koncentrál, hanem a 

kimenetére, és, bár céljaiban rokon, eredményeiben nem olyan hatékony, mint a freiburgi 

versenyszabályozási elképzelések (Schmidt 2008). 

Ha arra a kérdésünkre keressük a választ, hogy a jelenlegi EU-s versenyszabályozás 

hogyan viszonyul saját német gyökereihez, akkor azt tapasztaljuk: a mai szakmai 

közvélekedés szinte teljes mértékben egyetért abban, hogy az EU versenyszabályozásában 

egészen a 2000-es évek elejéig domináns maradt a német hatás, de azóta az amerikai modell 

irányába mozdult el (Basedow 2007b, Wigger – Nölke 2007). Ezt a nézetet mi nem osztjuk 

maradéktalanul, sokkal inkább úgy véljük: az EU versenyszabályozása a 2000-es évek eleje 

óta egyértelmően eltávolodott a liefmanni hagyományoktól, és újra felfedezi a freiburgi iskola 

ajánlásait – még ha ez a felfedezés sok szereplı részérıl implicite valósul is meg. 



137 

 

Megjegyezzük, hogy a gazdasági környezet is gyökeresen megváltozott az elmúlt majdnem 

száz évben: szinte semmi hasonlóságot nem mutat azzal, amelyben Liefmann gondolatai 

születtek. Inkább arra hasonlít, amit Eucken szeretett volna elérni – bár az állam (a 

kormányzat) magatartása sok szempontból messze van az euckeni ideáktól, különösen ha az 

EU tagállamainak szintjére is kiterjesztjük megállapításunkat. 

Másrészrıl, a freiburgi hagyományok továbbélését illetıen érdeklıdéssel várjuk, hogy 

a 2010-2014-es Bizottság, amely egy intelligensebb, zöldebb szociális piacgazdaság 

megteremtésére törekszik az EU-ban90, hogyan fogja e társadalmi-gazdasági keretrendszer 

német szellemi örökségét a közösségi versenyszabályozásban megjeleníteni. Úgy véljük, hogy 

e kérdésünkre elkövetkezı néhány évben – így, vagy úgy, de – választ fogunk kapni. 

                                                 
90 José Manuel Durão Barroso President of the European Commission President Barroso announces the New 
Commission Press conference in the Berlaymont Brussels, 27 November 2009. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/09/562&format=HTML&aged=0&language
=EN&guiLanguage=en Letöltve: 2009. december 11. 
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