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A Gazdasági Versenyhivatal a fa építőanyagok piacán a tisztességtelen piaci magatartás
és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló
406/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a piaci folyamatok feltárása és
értékelése céljából indított gyorsított ágazati vizsgálatban meghozta az alábbi
végzést.
A Gazdasági Versenyhivatal elnöke a gyorsított ágazati vizsgálati jelentés elkészítésének
határidejét egy hónappal meghosszabbítja.
E végzés ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak.
Indokolás
I. Tényállás
A gyorsított ágazati vizsgálat elrendelésére az AL/641/2021. számú végzéssel, 2021.
október 19-én került sor.
A jelen végzéssel elrendelt meghosszabbítás nélkül a gyorsított ágazati vizsgálati jelentés
elkészítésének határideje 2021. november 19-én lejárna, azonban a gyorsított ágazati vizsgálat
tárgyát képező piacon a piaci folyamatok feltárásához és értékeléséhez szükség van az eljárás
további folytatására.
II. Alkalmazott jogszabályi rendelkezések
A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII.
törvény eltérő alkalmazásáról szóló 406/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás
tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 43/D. § (1) bekezdése szerinti
ágazati vizsgálatra vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül a Gazdasági Versenyhivatal,
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amennyiben valamely ágazat sajátosságai, egyedi jellemzőinek összessége vagy szerkezeti
struktúrája alapján megalapozottan feltehető, hogy az ágazathoz tartozó valamely piacon a
verseny torzul vagy korlátozódik, és ezen piaci problémák feltárása és kezelése érdekében
sürgős beavatkozás indokolt, a piaci folyamatok feltárása és értékelése céljából végzéssel
gyorsított ágazati vizsgálatot indít.
A Korm.rendelet 1. § (4) bekezdése szerint a Gazdasági Versenyhivatal a gyorsított
ágazati vizsgálat eredményéről egy hónapon belül jelentés tervezetet készít. A gyorsított ágazati
vizsgálati jelentés elkészítésének határidejét a Gazdasági Versenyhivatal elnöke két
alkalommal, egyenként legfeljebb egy hónappal meghosszabbíthatja.
A Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerint a gyorsított ágazati vizsgálatra a Tpvt. ágazati
vizsgálatra vonatkozó szabályait a Korm. rendelet 1. § (3)-(8) bekezdésében foglalt eltérésekkel
kell alkalmazni.
A gyorsított ágazati vizsgálatra továbbá megfelelően alkalmazni kell az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) Tpvt. 43/D. §
(2) bekezdés b) pontjában megjelölt rendelkezéseit azzal, hogy ügyfél alatt az ágazati vizsgálat
tárgyát képező piacon gazdasági tevékenységet folytató vállalkozást (a továbbiakban: az
ágazatban működő vállalkozás), fellebbezés alatt pedig a (4) bekezdés szerinti jogorvoslatot
kell érteni.
A Tpvt. 43/D. § (4) bekezdése szerint az ágazati vizsgálat során hozott, az Ákr. alapján
önállóan fellebbezhető vagy e törvény szerint önálló jogorvoslattal megtámadható végzés a
közlésétől számított tizenöt napon belül, közigazgatási perben támadható meg.
Az Ákr. 112. §-a szerint a hatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye,
ha azt törvény megengedi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek
hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében
gyakorolható. Az Ákr. 116. § (1) bekezdése alapján az ügyfél, vagy akire a döntés rendelkezést
tartalmaz, az elsőfokú döntés ellen akkor fellebbezhet, ha azt törvény kifejezetten megengedi.
III. A döntés
Az I. és II. pontban írtakra tekintettel a Gazdasági Versenyhivatal a Korm.rendelet 1. §
(4) bekezdésének alkalmazásával a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
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A Gazdasági Versenyhivatal hatáskörét a gyorsított ágazati vizsgálatra a Korm. rendelet
1. § (1) bekezdése állapítja meg.
A Korm. rendeletnek a gyorsított ágazati vizsgálatra, a Tpvt.-nek az ágazati vizsgálatra,
valamint az Ákr.-nek a végzés fellebbezhetőségére vonatkozó rendelkezései a gyorsított ágazati
vizsgálati jelentés elkészítésének határidejét meghosszabbító végzés ellen nem biztosítanak
önálló jogorvoslatot.
IV. Egyéb kérdések
A gyorsított ágazati vizsgálatra megfelelően alkalmazni kell az Ákr.-nek a Tpvt. 43/D. §
(2) bekezdés b) pont bh) alpontjában megjelölt, a végzések közlésére vonatkozó rendelkezéseit.
Az Ákr. 88. § (1) bekezdés c) pontja szerint a közlést hirdetmény útján kell teljesíteni,
ha azt törvény vagy kormányrendelet előírja. A Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésében foglalt
rendelkezésre figyelemmel a Gazdasági Versenyhivatal a gyorsított ágazati vizsgálati jelentés
előkészítésének határidejét meghosszabbító végzést hirdetményi úton közli.
Az Ákr. 88. § (3) bekezdése szerint a hirdetményt a hatóság hirdetőtábláján, valamint a
honlapján helyezi el.
Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja alapján, ha törvény vagy kormányrendelet másként
nem rendelkezik, a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik
nap.

Budapest, 2021. november 19.
Rigó Csaba Balázs
elnök
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