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megvalósítandó építkezésre vonatkozó ajánlattételi felhívással kapcsolatos 
állítólagos szabálytalanságokról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a szardíniai Golfo Aranciban egy nagyszabású építkezési 
projekttel kapcsolatos ajánlattételi felhívás lebonyolítása nem felelt meg sem az olasz, sem az 
uniós szabályoknak. Kéri az Európai Parlamentet, hogy vizsgálja ki az ügyet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. április 30. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. október 21.

A petíció benyújtója egy építőipari vállalkozás, amely a kérdéses pályázati eljárásban kívánt 
részt venni, és megítélése szerint az eljárást befolyásoló szabálytalanságok ebben 
megakadályozták. 

A petíció benyújtója mindenekelőtt az alábbi szabálytalanságokat kifogásolja: - semmilyen
felhívást nem tettek közzé a település eljárás megindítására irányuló szándékáról, ami mind a 
nemzeti, mind pedig a közösségi vonatkozó szabályozással ellentétes; - az ajánlatok 
benyújtására az ajánlatkérő által megszabott határidő (30 nap) túl rövid volt egy ajánlat 
elkészítéséhez, és - az eljárásban való részvétel nyitott volt az építőipari vállalkozásokon kívül 
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más résztvevők számára is, míg a megvalósítandó programban a munkák kivitelezésére előírt 
összeg 200 millió EUR. 

Ezen túlmenően, az a szolgáltató, akire a STU (Pirelli RE társaság) magánszférabeli 
partnereként a választás esett állítólag jogellenes előnyben részesült a többi potenciális 
versenytárshoz képest, ami sérti az egyenlő bánásmód elvét. 

A petíció benyújtója különösen azt kifogásolja, hogy a Pirelli RE társaság az ajánlata 
elkészítéséhez és mindenekelőtt állítólag a STU által kivitelezendő munkák végrehajtási 
tervének elkészítéséhez ugyanazokat a szakembereket – pontosabban egy építészt és egy 
tanácsadót – vette igénybe, mint akiket a település megbízott az e munkák 
végrehajthatóságára irányuló tanulmány elkészítésével. E szakemberek közreműködése 
állítólag jogellenesen előnyhöz juttatta a Pirelli RE céget, amely az együttműködésnek 
köszönhetően az egyetlen olyan szolgáltató volt, aki ajánlatot tudott adni a kérdéses ajánlati 
felhívásra. 

A petíció benyújtója szerint a Pirelli RE jogellenes előnyre tett szert, mivel Golfo Aranci 
település az STU Golfo Aranci S.p.A. alaptőkéjének csupán 0,01%-át birtokolja, és mivel e 
társaság kapott megbízást annak a programnak a megvalósítására, amely főként 
magántulajdonú lakóépületek építéséből áll. E körülmények a STU-ra vonatkozó olasz 
törvény célkitűzését a petíció benyújtója szerint eltérítették, amely törvény az ilyen jellegű 
társaságoknak – közérdekű tevékenységeikre is tekintettel – különös előnyöket juttat (például 
földterületek kisajátítására való jog).   

A petíció benyújtója kéri tehát a Parlamentet, hogy vizsgálja ki az említett 
szabálytalanságokat, valamint az esetleg elkövetett jogsértéseket.

2005-ben Golfo Aranci (SS) település tárgyalásos eljárást indított közbeszerzési felhívás 
előzetes közzététele nélkül, egy „városfejlesztési társaság” („Società di Trasformazione 
Urbana”, a továbbiakban: „STU”) többségi magánrészvényesének kiválasztására, amelyet az 
említett település területén végrehajtandó fejlesztési program kivitelezésére kellett létrehozni.

Az ilyen társaságok létrehozásának lehetőségéről a helyi hatóságok működését szabályozó 
olasz jogszabályok rendelkeznek, és mindenekelőtt a 267/2000. sz. törvényerejű rendelet 
(amelynek címe: „Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”). E rendelet 120. 
cikke értelmében a települések és nagyvárosok (città metropolitane) részvénytársaságot 
hozhatnak létre a városfejlesztési tervek elkészítésének és kivitelezésének végrehajtására. 

A Bizottság rendelkezésére álló dokumentumok alapján a település az említett eljáráshoz 
folyamodott a 157/1995. sz. törvényerejű rendelet1 7. cikke (2) bekezdésének a) pontjában 
előírt eltérés alapján (vagyis a szolgáltatásnyújtási nyilvános versenytárgyalások odaítélési 
eljárásainak koordinálásáról szóló 92/50/EGK irányelvet2 a nemzeti jogba átültető 
rendelkezés). Ez az eltérés megengedi ennek az eljárásnak az alkalmazását, amennyiben 
egyetlen ajánlat sem érkezett be egy korábbi nyílt vagy meghívásos eljárásra. 

                                               
1 E rendeletet később hatályon kívül helyezte a 2006. 4.12-i 163. sz. törvényerejű rendelet, amely a 
közbeszerzési eljárásokról szóló 2004/18/EK és 2004/17/EK új irányelveket ülteti át a nemzeti jogba.
2 HL L 209., 1992.7.24., 1–24. o.
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A petíció benyújtója azt állítja, hogy az azonos tárgyú, 2004-ben közzétett ajánlattételi 
felhívásokra egyetlen ajánlat sem érkezett.   

Az említett tárgyalásos eljárásban egyetlen szolgáltató vett részt, a Pirelli RE társaság, 
amelyet végül elfogadtak a létrehozandó STU magánrészvényesének.  

2005. november 22-én az említett település és a Pirelli RE tehát létrehozta a Golfo Aranci 
S.p.a. STU-t, amelyben a magánrészvényes 99,99%-os tulajdonos. 

A Bizottság mindenekelőtt megjegyzi, hogy egy vegyes, vagyis „magán-állami” tőkéjű 
társaság magánszférabeli tulajdonosának kiválasztási eljárása csak abban az esetben tartozik a 
közbeszerzési és koncessziós eljárásokról szóló közösségi jogszabályok hatálya alá, ha az 
eljárás a közösségi jog értelmében közbeszerzésnek vagy koncessziónak minősíthető 
szerződés megkötéséhez vezet. 

Különösen akkor, amikor a magánszférabeli partnert azért választják ki, mert a munkák 
kivitelezésével, illetve szolgáltatások nyújtásával kívánják megbízni a vegyesvállalatban, a 
kiválasztási eljárás keretében biztosítani kell a vonatkozó közösségi jogszabályok betartását, 
különös tekintettel az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra 
irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló irányelvek 
rendelkezéseire. 

Ebben esetben a Golfo Aranci település által elindított eljárás célja úgy tűnik, hogy azon 
városfejlesztési program kivitelezésének az STU magánszférabeli partnerének való odaítélése 
volt, amely magán és állami tulajdonú épületek megépítésére irányult összesen mintegy 200 
millió EUR értékben.

A Bizottság megítélése szerint tehát az említett eljárás lehetővé teszi egy építési beruházások 
kivitelezésére irányuló közbeszerzés vagy koncesszió magánszférabeli partner számára való 
odaítélését, amely köteles azt a STU-val kivitelezni. Ebben az esetben az odaítélésre az abban 
az időben alkalmazandó1, az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések 
összehangolásának szabályairól szóló 93/37/EGK2 irányelv vonatkozik.

E tekintetben meg kell jegyezni, hogy az építési beruházások fogalmába beletartoznak azok a 
szerződések, amelyek együttesen a tervezésre és a munkák kivitelezésére irányulnak. 

Ugyanakkor a petíció benyújtója által eljuttatott dokumentumok alapján nem lehet végleges 
megállapításokat tenni e tekintetben, és nem lehet ellenőrizni különösen azt, hogy a közösségi 
jog értelmében vett építési munkára vonatkozó közbeszerzésről vagy koncesszióról van-e szó, 
ami mindenképpen szükséges annak meghatározásához, hogy adott esetben a 93/37/EGK 
irányelv mely szabályait kell alkalmazni. 

Mindazonáltal a Bizottság néhány észrevételt kíván fűzni a petíció benyújtója által kifogásolt, 
feltételezett szabálysértésekkel kapcsolatban annak megállapítása érdekében, hogy e 
szabálysértések a közbeszerzésekre vonatkozó közösségi szabályokba ütköznek-e.
                                               
1 HL L 199., 1993.8.9., 54–83. o.
2 Ezen irányelv helyébe 2006. február 1-jén az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra 
irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/18/EK irányelv lépett.
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A közbeszerzési hirdetmény előzetes közzététele nélküli pályázati eljárás alkalmazása 
kapcsán a Bizottság megjegyzi, hogy a 93/37/EGK irányelv megengedi ezen eljárás 
alkalmazását, amikor egyetlen ajánlat sem érkezett be egy korábbi nyílt vagy meghívásos 
eljárásra, amennyiben a közbeszerzés eredeti feltételei lényegesen nem változnak meg (7. cikk 
(3) bekezdés a) pont).

A korábbi, a petíció benyújtója szerint Golfo Aranci település által 2004-ben indított 
eljárásokra vonatkozó információk hiányában a Bizottságnak nem áll módjában ellenőrizni, 
hogy vajon az említett eltérést biztosító feltételek teljesültek-e az adott ügyben. 

Az ajánlatok benyújtásának határidejét illetően ki kell emelni, hogy a 93/37/EGK irányelvben 
megállapított határidőket csak abban az esetben kell alkalmazni, ha a közbeszerzési felhívást 
közzéteszik. Hirdetmény előzetes közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén tehát az 
ajánlatkérőnek kell megszabnia a megfelelő határidőt az ajánlatok benyújtására. 

Azzal a körülménnyel kapcsolatban, hogy az eljárás nyitott volt az építőipari vállalkozásokon 
túl más szolgáltatók számára is, a Bizottság rámutat arra, hogy a közbeszerzés dokumentumai 
alapján az STU magánszférabeli partnerét nem csupán bizonyos szolgáltatások nyújtása 
(építészi, mérnöki és pénzügyi szolgáltatások) céljából választották ki, hanem az építési 
munkák kivitelezése céljából is. Tehát az eljárásnak nyitottnak kellett lennie olyan más 
gazdasági szereplők számára is, akik rendelkeznek megfelelő kapacitással e szolgáltatások 
nyújtására. 

Végül pedig azon előnyöket illetően, amelyekre állítólag a Pirelli RE jogellenesen tett szert, a 
Bizottság megjegyzi, hogy egyrészt az a tény, hogy ez a társaság az ajánlata tárgyát képező 
építési munkák terveihez ugyanazokat a szakembereket vette igénybe, mint az ajánlatkérő az e 
munkák megvalósíthatóságára vonatkozó tanulmány elkészítéséhez, önmagában nem 
tekinthető ellentétesnek a versenytársak közötti egyenlő bánásmód elvével. 

E tekintetben utalni kell arra, hogy a Bíróság „Fabricom” ítéletében (a C-21/03. és C-34/03. 
számú egyesített ügyekben 2005. március 3-án hozott ítélet) kimondta, hogy az az építési 
beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzésre vonatkozó 
ajánlat, amelyet olyan személy adott, aki e munkákkal, árubeszerzésekkel, illetve 
szolgáltatásokkal kapcsolatos kutatással, kísérletekkel, tanulmánnyal vagy fejlesztéssel volt 
megbízva, nem tiltható meg anélkül, hogy e személynek lehetőséget biztosítanának annak 
bizonyítására, hogy adott esetben az általa szerzett tapasztalat nem torzíthatta a versenyt.

A Bizottság a birtokában lévő tények alapján nem tudja megítélni, hogy Golfo Aranci 
településnek vajon ki kellett volna-e zárnia a Pirelli RE társaság ajánlatát.

Másodsorban azon feltételezett előnyök tekintetében, amelyek azzal a körülménnyel függenek 
össze, hogy az STU Golfo Arancira bízott építési program esetleg nem tesz eleget az olasz 
jogszabályok által az ilyen vegyesvállalatok számára előírt állami célkitűzéseknek, a 
Bizottság kimondja, hogy nem rendelkezik hatáskörrel a kérdéses eljárás vizsgálatára a 
tekintetben, hogy eleget tesz-e az említett nemzeti jogszabály rendelkezéseinek.

A Bizottság hasonlóképpen nem rendelkezik hatáskörrel annak megítélésére sem, hogy 
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fennáll-e az olasz büntetőtörvény megsértése, vagyis annak vizsgálatára, hogy az eljárás során 
történtek-e jogsértések. 

A petíció benyújtója által szolgáltatott információk alapján nem volt megállapítható a 
közösségi jog megsértése.

A Bizottság fel fogja venni a kapcsolatot az olasz hatóságokkal és kiegészítő információkat 
fog kérni annak ellenőrzése céljából, hogy a petíció benyújtója által az STU Golfo Aranci 
magánszférabeli partnerének kiválasztási eljárása tekintetében sérelmezett szabálytalanságok 
a közbeszerzési eljárásokról szóló közösségi jogszabályokba ütköznek-.

A Bizottság nem rendelkezik hatáskörrel sem az STU-ra vonatkozó olasz jogszabályok 
betartása, sem pedig a nemzeti jogszabályok értelmében jogsértésnek minősíthető viselkedés 
fennállása tekintetében. 

4. A Bizottságtól 2009. március 20-án kapott kiegészítő válasz

A kérdéses petíció és a 107/08 számú petíció – amelyet ugyanazon személy nyújtott be, és 
amely ugyanarra az ajánlattételi felhívásra vonatkozik – vizsgálatát követően a Bizottság 
felvette a kapcsolatot az olasz hatóságokkal annak érdekében, hogy megkapja az annak  
ellenőrzéséhez szükséges további információkat, hogy vajon a petíció benyújtója által 
bejelentett szabálytalanságok és különösen az, hogy meghívásos eljárással választották ki a 
„Golfo Aranci” elnevezésű „városfejlesztési társaság” (Società di Trasformazione Urbana – a 
továbbiakban: STU) magánpartnerét, a közbeszerzésre vonatkozó közösségi jogszabályok 
megsértését jelentik-e.

Az olasz hatóságok 2008. október 23-án megküldött levelükhöz a vonatkozó dokumentációt is 
csatolták.

E dokumentáció alapján 2004. decemberben Golfo Aranci település kibocsátotta az első 
ajánlattételi felhívást annak érdekében, hogy kiválasszák az település városfejlesztési 
programjának megvalósítására létrehozott STU többségi magánrészvényesét (a felhívást az 
Európai Hivatalos Lapban 2004. december 28-án tették közzé). Mivel erre az ajánlattételi 
felhívásra válaszul egyetlen ajánlat sem érkezett, a település az Európai Hivatalos Lapban 
2005. március 25-én közzétett felhívásával újabb versenyeztetési eljárást indított. Ezen újabb
ajánlattételi felhívás is eredménytelen volt.

Ezért Golfo Aranci település az említett STU magánrészvényesének kiválasztása céljából 
meghívásos eljárást indított, amelyet megelőzően hirdetményt tett közzé nemzeti szinten és a 
település honlapján. Az eljárásban két szereplő vett részt: az INGEFIN Kft. és egy, a 
PIRELLI RE társaság (a továbbiakban: „Pirelli RE”) által irányított vállalkozáscsoport. Mivel 
az INGEFIN társaság által benyújtott ajánlat szabálytalan és hiányos volt, a Pirelli RE-t 
választották a létrehozandó STU magánrészvényesének.

Az STU létrehozását követően, 2005. november 22-én Golfo Aranci település „általános” 
megállapodást kötött annak érdekében, hogy a korábban említett versenyeztetési eljárások 
tárgyát képező városfejlesztési program megvalósítását illetően szabályozzák a felek közötti 
kapcsolatokat, továbbá kötöttek egy „program- és végrehajtási megállapodást” is, amely 
meghatározta a program végrehajtásának részletes szabályait.
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Az említett megállapodásokban előírt szerződési kikötések vizsgálatát követően a Bizottság 
megállapítja, hogy e kikötések lehetőséget adhatnak arra, hogy a közösségi jog és különösen 
az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak 
összehangolásáról szóló – akkoriban alkalmazandó1 – 93/37/EGK irányelv2 szerinti építési 
koncessziót ítéljenek oda az STU-nak. 

A Bizottság emlékeztet arra, hogy az építési koncesszió egy ajánlatkérő és egy gazdasági 
szereplő között kötött visszterhes szerződés, amelynek célja vagy építési beruházás 
kivitelezése, vagy együttesen építési beruházás tervezése és kivitelezése, és amelyet az 
jellemez, hogy az építési beruházás ellenszolgáltatása az építmény hasznosítási joga, esetleg 
díjfizetéssel.    

Az említett megállapodások az STU-ra bízzák több köz- és magánépület tervezését és 
kivitelezését, továbbá ezen épületek egy részének kezelését és kereskedelmi célú 
hasznosítását (általános megállapodás 6. cikke). A végrehajtási megállapodás 2. cikke 
kimondja, hogy a kérdéses épületek kivitelezése Golfo Aranci település számára 
költségmentesen történik. Mivel az építési költségek az STU-t és különösen többségi 
magánrészvényesét terhelik, a Bizottság úgy véli, hogy e költségeket alapvetően az épületek 
hasznosításából befolyó jövedelmekből kell megfizetni, és ezért építési koncesszióról van szó.

A fent említett megállapodások nem határozták meg az épületek teljes értékét, hanem csak az 
alapvető infrastrukturális építési beruházások értékét szerepeltetik (ez a végrehajtási 
megállapodás 12. cikke szerint 4,8 millió euró), fenntartva a jogot arra, hogy a többi 
beruházás értékét később határozzák meg. Az előzőekre figyelemmel megállapítható, hogy az 
építési beruházások teljes értéke meghaladja a 93/37/EGK irányelv alkalmazására 
vonatkozóan meghatározott értékhatárt3.

Tekintetbe kell venni, hogy a kérdéses városfejlesztési program megvalósításának 
odaítélésére az építési koncessziókra alkalmazandó 93/37/EGK irányelv szabályai 
vonatkoznak, amelyek előírják, hogy az ilyen koncesszió odaítélésére vonatkozó szándékot 
hirdetményben közzé kell tenni az Európai Hivatalos Lapban, és a hirdetmény Hivatalos 
Lapnak történő megküldésétől számított legalább 52 napos határidőt kell meghatározni a 
pályázatok benyújtására. 

A Bizottság megállapítja, hogy a kérdéses esetben Golfo Aranci település kétszer tett közzé a 
Hivatalos Lapban hirdetményt azzal a céllal, hogy ajánlatok benyújtására hívjon fel a kérdéses 
városfejlesztési program megtervezésére és a létrehozandó STU révén esetleges 
megvalósítására vonatkozóan. A 2004-ben és 2005-ben közzétett két hirdetmény az 
irányelvben meghatározott 52 napos határidőnél hosszabb időszakot állapított meg az 
ajánlatok benyújtására.   

Az előzőekre tekintettel a Bizottság úgy véli, hogy a település betartotta az építési 

                                               
1 Ezen irányelv helyébe 2006. február 1-jén az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra 
irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/18/EK irányelv lépett.
2 HL L 199., 1993.8.9., 54–83. o.
3 Az építési koncessziókra vonatkozóan ez az értékhatár 5 millió euró volt.
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koncessziókra alkalmazandó 93/37/EGK irányelv szabályait. Mivel ezek a szabályok nem 
határozzák meg a koncesszióknak a felhívás közzétételét követő odaítéléséhez követendő 
eljárást, nem volt akadálya annak, hogy a település meghívásos eljárásban válassza ki a 
pályázat nyertesét.

A Bizottság tehát úgy ítéli meg, hogy mivel egyetlen ajánlatot sem nyújtottak be a kérdéses 
ajánlattételi felhívásban meghatározott határidőn belül, az STU magánpartnerének 
kiválasztása érdekében indított eljárást nem lehet az építési koncessziók odaítélésére
vonatkozó közösségi szabályokkal ellentétesnek tekinteni.

A petíció benyújtója által bejelentett többi feltételezett szabálytalanságot illetően a Bizottság 
megerősíti a petícióra adott korábbi válaszában megfogalmazott megállapításokat, amelyek 
szerint e feltételezett szabálytalanságok nem sértik a közbeszerzésre és a koncesszióra 
vonatkozó közösségi jogszabályokat.

Következtetés

Az elvégzett vizsgálatot követően a Bizottság nem állapította meg a közbeszerzésre és a 
koncesszióra vonatkozó közösségi szabályok megsértését.

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2010. március 25.

A petíció benyújtójától 2009 októberében kapott tájékoztatás szerint a petíció tárgyát képező 
ajánlattételi felhívást Sardegna régió regionális közigazgatási bírósága (a továbbiakban: "TAR 
Sardegna") semmisnek nyilvánította. 

A TAR Sardegna 2009. július 14-i 1327. számú ítéletében helyt adott a petíció benyújtójának 
keresetében megfogalmazott kifogásoknak, kimondva, hogy Golfo Aranci önkormányzata 
jogszerűtlen eljárás keretében választotta ki a Golfo Aranci nevű "városfejlesztési társaság" 
(„Società di Trasformazione Urbana”, a továbbiakban: „STU”) magánbefektető partnerét. 

A TAR Sardegna tehát megsemmisítette az önkormányzat döntését, amely a „Pirelli RE”
magánvállalatot választotta ki az STU magánbefektetőjének, és érvénytelenített minden, az 
STU megalakításával kapcsolatosan a fenti döntés után keletkezett jogi aktust. 

A fentiekre figyelemmel a petíció benyújtója szabálysértési eljárás megindítását kéri Golfo 
Aranci közigazgatási hatóságának megbüntetésére.

A Bizottság megállapította, hogy a kérdéses ajánlattételi felhívást megsemmisítették, és 
megjegyzi, hogy a petíció benyújtója által kifogásolt esetleges szabálysértés mindenképpen ki 
lett küszöbölve, ezért a szabálysértési eljárás tárgytalanná vált. 

A fentiekkel kapcsolatban a Bizottság emlékeztetni kíván arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 258. cikkében (az EK-Szerződés korábbi 226. cikke) foglalt 
jogsértési eljárás annak megállapítására irányul, hogy a tagállam teljesítette-e a közösségi 
jogból eredő kötelezettségeit. Az eljárás azt kívánja biztosítani, hogy az érintett tagállam a 
lehető legrövidebb időn belül vessen véget a közösségi jogot sértő állapotoknak. Ezért az 
eljárás egy pert megelőző szakaszt foglal magába, amely során a Bizottság felszólítja a 
tagállamot a közösségi jogot sértő állapotok következményeinek felszámolásához szükséges 
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intézkedések meghozatalára. A Bizottság csak abban az esetben fordulhat a Bírósághoz, ha a 
tagállam az általa megjelölt határidőn belül nem számolta fel a fenti állapotokat, és ez esetben 
kérheti a tagállam kötelezettségszegésének megállapítását. 

Az EUMSz 260. cikke (az EK-szerződés korábbi 228. cikke) szerint a Bizottság csak akkor 
kérheti a Bíróságot, hogy pénzbírságot szabjon ki a tagállamra, ha az utóbbi nem teljesíti a 
mulasztást megállapító ítéletben foglaltakat. 

A vizsgált esetben meg kell jegyezni, hogy még akkor is, ha a Golfo Aranci önkormányzata 
által meghirdetett ajánlattételi felhívást ellentétesnek tekintjük a közbeszerzésekre vonatkozó 
közösségi szabályozással, a TAR Sardegna említett ítélete sikeresen orvosolta a fenti 
szabályok megsértésének következményeit. 

Következtetések

Miután a petíció tárgyát képező ajánlattételi felhívást semmisnek nyilvánították, a Bizottság 
megállapítja, hogy a közösségi jogot esetlegesen sértő és a petíció benyújtója által kifogásolt 
helyzet már nem áll fenn, ezért a szabálysértési eljárás megindításának nincs helye.  


