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kontra
Amt der S alzburger Landesregierung für den Bundesminister für wirtschaftliche
Angelegenheiten
(a Bundesvergabeamt (Ausztria) előzetes döntés iránti kérelme)
„Építési beruházásra irányuló közbeszerzések — Szerződés odaítélése az abban való
részvételre alkalmasnak ítélt egyedüli ajánlattevő számára”
C-27/98. sz. ügy
Az ítélet összefoglalása
1.

Jogszabályok közelítése — Építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések
odaítélési eljárásai — 93/37 irányelv — Szerződések odaítélése — Szerződés
odaítélésének kötelezettsége az abban való részvételre alkalmasnak ítélt egyedüli
ajánlattevő számára — Hiány
(93/37 tanácsi irányelv 18. cikk (1) bekezdés)

2.

Jogszabályok közelítése — Építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések
odaítélési eljárásai — 93/37 irányelv — 18. cikk (1) bekezdés — Közvetlen hatás
(93/37 tanácsi irányelv 18. cikk (1) bekezdés)

1.

Az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak
összehangolására vonatkozó 93/37 irányelv, a 97/52 irányelvből következő
változatában, 18. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az ajánlatkérő
nem köteles szerződést odaítélni az abban való részvételre alkalmasnak ítélt egyedüli
ajánlattevő számára.
Nem csak az irányelv nem tartalmaz semmilyen rendelkezést, amely kifejezetten
előírná az ajánlati felhívásban eljáró ajánlatkérőnek, hogy szerződést ítéljen oda ezen
egyedüli ajánlattevőnek, de az ajánlatkérő nem köteles egy építési beruházásra
irányuló közbeszerzési szerződés odaítélési eljárását sem köteles végigvinni.

2.

M ivel semmilyen rendkívüli végrehajtási intézkedés nem szükséges az építési
beruházásra
irányuló
közbeszerzési szerződések
odaítélési
eljárásainak
összehangolására vonatkozó 93/37 irányelv, a 97/52 irányelvből következő
változatában, 18. cikk (1) bekezdésében felsorolt követelmények tiszteletben
tartásához, a tagállamok számára az abból származó kötelezettségek feltétel nélküliek,
és elégségesen pontosak olyan módon, hogy egy magánszemély hivatkozhat a mondott
cikkre a nemzeti bíróságok előtt.

A C-27/98. sz. ügyben,

∗

Az eljárás nyelve: német.
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a Bírósághoz a Bundesvergabeamt (Ausztria) által az EK-Szerződés 177. cikke (jelenleg EK
234. cikk) értelmében benyújtott, az e bíróság előtt
Metalmeccanica Fracasso S pA,
Leitschutz Handels- und Montage GmbH
és
Amt der S alzburger Landesregierung für den Bundesminister für wirtschaftliche
Angelegenheiten
között folyamatban lévő eljárásban az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések
odaítélési eljárásainak összehangolására vonatkozó 1993. június 14-i 93/37/EGK tanácsi
irányelv (HL L 199 szám, 54. o.) — az Európai Parlament és a Tanács a szolgáltatás
nyújtására irányuló, illetőleg az árubeszerzésre irányuló, illetőleg az építési beruházásra
irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolására vonatkozó
92/50/EGK, 93/36/EGK és 93/37/EGK irányelveket módosító 1997. október 13-i 97/52/EK
irányelvéből (HL L 328 szám, 1. o.) következő változatában — 18. cikk (1) bekezdésének
értelmezésére vonatkozó előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában,
A BÍRÓSÁG (negyedik tanács)
tagjai: P. J. G. Kapteyn (előadó), tanácselnök, J. L. M urray és H. Ragnemalm, bírók
főügyész: A. Saggio
hivatalvezető: H. A. Rühl, vezető tisztviselő
tekintve a bemutatott észrevételeket:
—

a M etalmeccanica Fracasso SpA és a Leitschutz Handels- und M ontage GmbH
nevében Andreas Schmid, bécsi ügyvéd által;

—

az Amt der Salzburger Landesregierung für den Bundesminister für wirtschaftliche
Angelegenheiten nevében Kurt Klima, a Finanzprokuratur Wien tanácsosa által,
meghatalmazotti minőségben;

—

az osztrák kormány nevében Wolf Okresek, Sektionschef a Kancellárián, által,
meghatalmazotti minőségben;

—

az Európai Közösségek Bizottsága nevében Hendrik van Lier, jogtanácsos által,
meghatalmazotti minőségben, segíti Bertrand Wägenbaur, a Brüsszeli Ügyvédi
Kamaránál bejegyzett ügyvéd;

tekintve a tárgyalásra készített jegyzőkönyvet,
az Amt der Salzburger Landesregierung für den Bundesminister für wirtschaftliche
Angelegenheiten, képviseli Kurt Klima; az osztrák kormány, képviseli M ichael Fruhmann a
Kancelláriától, meghatalmazotti minőségben; a francia kormány, képviseli Anne BrévilleViéville, a Külügyminisztérium jogi ügyei igazgatóságának megbízottja, meghatalmazotti

2

minőségben, és a Bizottság, képviseli Hendrik van Lier, segíti Bertrand Wägenbaur, szóbeli
észrevételeinek az 1999. január 28-i tárgyaláson történő meghallgatását követően,
a főügyésznek az 1999. március 25-i tárgyaláson bemutatott indítványának meghallgatását
követően,
meghozta a következő
ÍTÉLETET

Indokolás
1.

Az 1998. január 27-i végzés által a Bundesvergabeamt az EK-Szerződés 177. cikke
(jelenleg EK 234. cikk) értelmében az építési beruházásra irányuló közbeszerzési
szerződések odaítélési eljárásainak összehangolására vonatkozó 1993. június 14-i
93/37/EGK tanácsi irányelv (HL L 199 szám, 54. o.) — az Európai Parlament és a
Tanács a szolgáltatás nyújtására irányuló, illetőleg az árubeszerzésre irányuló, illetőle g
az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak
összehangolására vonatkozó 92/50/EGK, 93/36/EGK és 93/37/EGK irányelveket
módosító 1997. október 13-i 97/52/EK irányelvéből (HL L 328 szám, 1. o.) következő
változatában — 18. cikk (1) bekezdésének értelmezésére vonatkozó előzetes
döntéshozatalra előterjesztett kérdést tett fel.

2.

Ez a kérdés a M etalmeccanica Fracasso SpA és a Leitschutz Handels- und M ontage
GmbH (továbbiakban: „Fracasso és Leitschutz) társaságok, és az Amt der Salzburger
Landesregierung für den Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten
(továbbiakban: „Amt”) között folyamatban lévő per keretében merültek fel, az ez
utóbbi által egy építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződésre való pályázati
felhívás visszavonása kapcsán, amelyre a Fracasso és Leitschutz ajánlatot tett.
A jogi keret

3.

A 93/37 irányelv kodifikálta az építési beruházásra irányuló közbeszerzési
szerződések odaítélési eljárásainak összehangolására vonatkozó 1971. július 26-i
71/305/EGK tanácsi irányelvet (HL L 185 szám, 5. o.). A 93/37 irányelv, a 97/52
irányelvből következő változatában (továbbiakban: „93/37 irányelv”) 18. cikk (1)
bekezdése szerint:
„A szerződések odaítélése az e cím 3. fejezetében megállapított kritériumok alapján, a
19. cikk figyelembevételével történik, miután az ajánlatkérő a 24. cikk alapján ki nem
zárt ajánlattevők alkalmasságát a 26–29. cikkben említett gazdasági, pénzügyi és
műszaki alkalmasság feltételei tekintetében megvizsgálta.”

4.

A Bundesvergabegesetz (a pályázati felhívásokra vonatkozó szövetségi törvény,
továbbiakban: „BVergG”) 56. cikk (1) bekezdése szerint a szerződés odaítélés i
eljárása egy szolgáltatásnyújtási szerződés megkötésével (pályázati felhívás), vagy a
pályázati felhívás visszavonásával fejeződik be. A BVergG nem ismer más módot egy
szerződés odaítélési eljárásának lezárására.
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5.

A BVergG 52. cikk (1) bekezdése előirányozza:
„(1)

M ielőtt eljárna azon ajánlat kiválasztásában, amely részére a szerződés
odaítélésre kerül, az ajánlatkérő, a vizsgálat eredményeire támaszkodva,
késlekedés nélkül kizárja a következő ajánlatokat:

1.

azon ajánlattevők ajánlatait, akik nem rendelkeznek a szükséges engedéllyel,
vagy gazdasági, pénzügyi és műszaki alkalmassággal, vagy hitelességgel;

2.

azon ajánlattevők ajánlatait, akik a 16. cikk (3) vagy (4) bekezdése szerint
kizártak a versenyből;

3.

azokat az ajánlatokat, amelyeknek a teljes összege nem hihető módon képzett;

…”
6.

A BVergG 55. cikk (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy:
„A pályázati felhívás visszavonható, amennyiben az 52. cikk szerint végrehajtott
ajánlati kizárásokat követően csak egyetlen ajánlat marad.”

7.

A BVergG 16. cikk (5) bekezdése pontosítja, hogy:
„Csak akkor van helye ajánlatkérési eljárásokat végrehajtani, ha ténylegesen
előirányzott odaítélni az érintett szolgáltatást.”
Az alapeljárás

8.

1996 tavaszán az Amt burkolási munkálatokra, ideértve a központi útfelszín biztonsági
betonfelszerelését is, vonatkozó pályázati felhívást tett közzé a Westautobahn A1 egy
részére vonatkozóan. A szerződés az ARGE Betondecke-Salzburg-West társaságnak
került odaítélésre.

9.

1996 novemberében az Amt műszaki okok miatt úgy határozott, hogy az autópálya
érintett szakaszának központi útfelszíne acél, és nem beton szalagkorlátokkal lesz
ellátva, amint az a pályázati felhívásban szerepelt. Nyílt eljárás szerint egy másik, a
központi útfelszínnél az acél szalagkorlátok elhelyezésére vonatkozó pályázatot írt ki.
Az odaítélési eljárás 1997 áprilisában kezdődött meg.

10.

Négy vállalkozás, vagy vállalkozási csoport, köztük a Fracasso-ból és Leitschutz-ból
álló vállalkozási csoport tett ajánlatot.

11.

M iután az Amt megvizsgálta az összes ajánlatot, és a BVergG 52. cikk (1) bekezdése
alapján kizárta a másik három ajánlattevő ajánlatát, csak a Fracasso és Leitschutz
ajánlata maradt.

12.

Az Amt végül úgy határozott, hogy a központi útfelszín védelmét mégsem acélból,
hanem betonból készítteti el, és hogy a BVergG 55. cikk (2) bekezdése szerint
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visszavonja az ennek megfelelő pályázati felhívást. Erről a két pontról levélben
tájékoztatta a Fracasso-t és Leitschutz-ot.
13.

Ez utóbbiak azt kérték a Bundes-Vergabekontrollkomission-tól (a pályázati felhívások
szövetségi ellenőrző bizottsága), hogy a BVergG 109. cikk (1) bekezdés 1. pontja
szerint hajtson végre egyeztető eljárást arra vonatkozóan, hogy az Amt határozata,
hogy visszavonja a pályázati felhívást, és hogy új pályázati felhívást tesz közzé a
szalagkorlátokra vonatkozóan, megfelelt-e a BVergG rendelkezéseinek.

14.

1997. augusztus 19-én a felek békés megállapodásra jutottak az egyeztető által
javasolt, az autópálya szélső oldalain elhelyezésre kerülő acél szalagkorlátok
elkészítésére vonatkozó pályázati felhívásban. Ez a szerződés meghívásos, elvben
minden, a visszavont pályázati felhíváson résztvevő ajánlattevőt bevonó eljárás tárgyát
kellett, hogy képezze.

15.

A Fracasso és Leitschutz akkor azt kérte a Bundes-Vergabekontrollkomission-tól,
hogy egészítse ki az egyeztető eljárást, hangsúlyozva, hogy a központi útfelszín
szalagkorlátaira vonatkozó pályázati felhívás visszavonásának jogszerűsége vonatkozó
vita nem került rendezésre.

16.

M ivel a Bundes-Vergabekontrollkomission illetéktelennek nyilvánította magát, a
Fracasso és Leitschutz a Bundesvergabeamt-hoz fordult az Amt által meghozott
pályázati felhívás visszavonási határozatának megsemmisítési kérelmével.

17.

M iután feltette magának a kérdést a BVergG 55. cikk (2) bekezdésének a 93/37
irányelv 18. cikk (1) bekezdésével való összeegyeztethetőségére vonatkozóan, a
Bundesvergabeamt elhatározta, hogy eljárását felfüggeszti, és felteszi Bíróságnak az
előzetes döntéshozatalra előterjesztett következő kérdést:
„A 93/37/EGK irányelv 18. cikk (1) bekezdésében szereplő rendelkezést — amely
szerint a szerződések odaítélése az e cím 3. fejezetében megállapított kritériumok
alapján, a 19. cikk figyelembevételével történik, miután az ajánlatkérő a 24. cikk
alapján ki nem zárt ajánlattevők alkalmasságát a 26–29. cikkben említett gazdasági,
pénzügyi és műszaki alkalmasság feltételei tekintetében megvizsgálta — úgy kell-e
értelmezni, hogy az ajánlatkérők kötelesek odaítélni a szerződést egy ajánlatnak, mé g
akkor is, ha az érintett szerződés odaítélésénél ez az egyetlen versenyben maradt
ajánlat? A 93/37/EGK irányelv 18. cikk (1) bekezdése elégségesen konkrét-e és
pontos-e ahhoz, hogy egy magánszemély hivatkozhasson arra a nemzeti jog
rendelkezésein alapuló eljárásban, és hogy ezt a rendelkezést a nemzeti jog
rendelkezéseivel szembe lehessen állítani, mint a közösségi jog elemét?”
A kérdés első részéről

18.

A kérdés első részével a nemzeti bíróság azt kérdezi, hogy a 93/37 irányelvet úgy kelle értelmezni, hogy a pályázati felhívást közzétevő ajánlatkérő köteles az abban való
részvételre alkalmasnak ítélt egyetlen ajánlattevő számára odaítélni a szerződést.

19.

A Fracasso és Leitschutz szerint a 93/37 irányelv 7., 8., 18. és 30. cikkéből, ahogyan
azokat szerintük a Bíróság értelmezte, következik, hogy ajánlatkérő számára annak
lehetősége, hogy lemondjon egy közbeszerzési szerződés pályázati felhívásáról, vagy
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újra kezdje az eljárást, csak kivételes esetekre kell, hogy korlátozódjon, és csak súlyos
indokok miatt gyakorolható.
20.

Viszont, az Amt, az osztrák és a francia kormány, valamint Bizottság lényegében azt
hangsúlyozza, hogy a 93/37 irányelv nem tiltja meg ajánlatkérőnek, hogy ne adjon
helyt egy pályázati felhívási eljárásnak.

21.

Annyi bizonyos, hogy a 93/37 irányelv nem tartalmaz semmilyen rendelkezést, amely
kifejezetten előírná az ajánlati felhívásban eljáró ajánlatkérőnek, hogy a szerződést az
abban való részvételre alkalmasnak ítélt egyedüli ajánlattevő számára ítélje oda.

22.

Egy ilyen rendelkezés hiánya ellenére is helyénvaló utánajárni, hogy a 93/37 irányelv
értelmében az ajánlatkérő köteles-e végigvinni egy építési beruházásra irányuló
közbeszerzési szerződés odaítélésének eljárását.

23.

Elsősorban, mivel a 93/37 irányelv Fracasso és Leitschutz által hivatkozott
rendelkezéseiről van szó, helyénvaló megállapítani, hogy a 93/37 irányelv 8. cikk (2)
bekezdése — amely előírja az ajánlatkérőnek, hogy a lehető legjobb határidőn belül
tájékoztassa a jelentkezőket és ajánlattevőket azokról az okokról, amelyek miatt úgy
döntött, hogy nem ítél oda egy olyan szerződést, amely tekintetében előzetes
versenyfelhívás történt, vagy hogy újra kezdi az eljárást — nem irányozza elő, hogy
egy ilyen lemondásnak a kivételes esetekre kell korlátozódnia, vagy szükségszerűen
súlyos indokokon kell alapulnia.

24.

Éppúgy, mint a 93/37 irányelv 7., 18. és 30. cikkeit illetően, amelyek az építési
beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésénél követendő eljárások
szabályozására, és a pályázati felhívás alkalmazható kritériumainak meghatározására
irányulnak, elégséges megállapítani, hogy abban az esetben, amikor csak egyetlen
vállalkozás rendelkezik a szükséges alkalmassággal, semmiféle szerződési odaítélési
kötelezettségre nem lehet következtetni ezekből a rendelkezésekből.

25.

Ebből következik, hogy az ajánlatkérő lehetőségét — hogy ne ítéljen oda egy olyan
szerződést, amelynek tekintetében előzetes versenyfelhívás történt, vagy hogy újra
kezdje a pályázati felhívás eljárását, amelyet implicite elfogad a 93/37 irányelv — ez
utóbbi nem rendeli alá a súlyos vagy kivételes körülmények megléte feltételének.

26.

M ásodsorban, helyénvaló felidézni, hogy a 93/37 irányelv indoklásának második
pontja szerint az irányelv a tényleges verseny fejlesztésére irányul a közbeszerzések
területén (lásd a 71/305 irányelvről szóló Beentjes 31/87. sz. ügyben 1988. szeptember
20-án meghozott ítélet [EBHT 1988. 4635. o.] 21. pontját is).

27.

E tekintetben helyénvaló megállapítani, amint azt Bizottság már jogosan megtette,
hogy a 93/37 irányelv 22. cikk (2) bekezdése kifejezetten ezt a célkitűzést követi, úgy
rendelkezve, hogy amennyiben az ajánlatkérők meghívásos eljárással ítélnek oda egy
szerződést, az ajánlattételre elfogadott jelentkezők számának minden körülmények
között elegendőnek kell lennie a tényleges verseny biztosításához.

28.

Ezen kívül, a 93/37 irányelv 22. cikk (3) bekezdése előirányozza, hogy amennyiben az
ajánlatkérők ugyanezen irányelv 7. cikk (2) bekezdésében említett esetekben
tárgyalásos eljárással ítélnek oda egy szerződést, a tárgyalásban való részvételre
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elfogadott jelentkezők száma nem lehet kevesebb háromnál, feltéve, hogy elegendő
számú alkalmas jelentkező van.
29.

Helyénvaló azt is megállapítani, hogy a 93/37 irányelv 18. cikk (1) bekezdés e
előirányozza, hogy a szerződés odaítélése az irányelv IV. cím 3. fejezetében előírt
kritériumok alapján történik.

30.

A mondott 3. fejezet rendelkezései között szerepel a 30. cikk, amely (1) bekezdésében
előirányozza azokat a kritériumokat, amelyekre az ajánlatkérő támaszkodik a
szerződések odaítélésénél, tudniillik, akár a legalacsonyabb összeg, akár, ha az
odaítélés a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatnak történik, akkor a szóban forgó
szerződés szerint változó, különböző kritériumok, mint az összeg, a kivitelezési idő, a
működési költségek, a rentabilitás, a műszaki érték.

31.

Ebből következik, hogy a közbeszerzések terén történő tényleges verseny fejlesztése
célkitűzésének kielégítése céljából a 93/37 irányelv a szerződések odaítélését olyan
módon törekszik megszervezni, hogy az ajánlatkérő képes legyen összehasonlítani a
különböző ajánlatokat, és kiválasztani a legelőnyösebbet, olyan tárgyilagos
kritériumok alapján, mint a 30. cikkének (1) bekezdésében példaként felsoroltak (e
tekintetben lásd a 71/305 irányelvről szóló, fent idézett Beentjes ítélet 27. pontját).

32.

M árpedig, amennyiben a 93/37 irányelv által meghatározott, építési beruházásokra
irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásai egyikének eredményeképpen
csak egyetlen ajánlat marad, az ajánlatkérő nem képes összehasonlítani a különböző
ajánlatok összegét vagy más jellegzetességeit a szerződésnek a 93/37 irányelv IV. cím
3. fejezetében említett kritériumok szerint történő odaítéléséhez.

33.

Fentiekből következik, hogy az ajánlatkérő nem köteles odaítélni a szerződést az
abban való részvételre alkalmasnak ítélt egyetlen ajánlattevő számára.

34.

Helyénvaló tehát válaszolni a kérdés első részére, hogy a 93/37 irányelv 18. cikk (1)
bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az ajánlatkérő nem köteles odaítélni a szerződést
az abban való részvételre alkalmasnak ítélt egyetlen ajánlattevő számára.
A kérdés második részéről

35.

A kérdés második részével a nemzeti bíróság azt kérdezi, hogy a 93/37 irányelv 18.
cikk (1) bekezdése hivatkozható-e a nemzeti bíróságok előtt.

36.

E tekintetben elég megállapítani, hogy mivel semmilyen rendkívüli végrehajtás i
intézkedés nem szükséges a 93/37 irányelv 18. cikk (1) bekezdésében felsorolt
követelmények tiszteletben tartásához, a tagállamok számára az abból származó
kötelezettségek feltétel nélküliek, és elégségesen pontosak (lásd e tekintetben a 71/305
irányelvnek a lényegében a 93/37 irányelv 18. cikk (1) bekezdésében megismételt 20.
cikkéről szóló, fent idézett Beentjes ítélet 43. pontját).

37.

Helyénvaló tehát válaszolni a kérdés második részére, hogy a 93/37 irányelv 18. cikk
(1) bekezdésére hivatkozhat egy magánszemély a nemzeti bíróságok előtt.
A költségekről
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38.

A Bíróság felé észrevétellel élő osztrák és francia kormány, valamint a Bizottság
részéről felmerült költségeket nem kell megtéríteni. M ivel ez az eljárás az
alapeljárásban résztvevő felek számára a nemzeti bíróság előtt függőben lévő ügy egy
szakaszát képezi, ez utóbbi bíróság dönt a költségek viseléséről.

a fenti indokok alapján,
A BÍRÓSÁG (negyedik tanács)
a Bundesvergabeamt 1998. január 27-i végzésével hozzá intézett kérdésére válaszolva a
következőképpen határozott:
1)

Az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési
eljárásainak összehangolására vonatkozó 1993. június 14-i 93/37/EGK
tanácsi irányelv (HL L 199 szám, 54. o.) — az Európai Parlament és a
Tanács a szolgáltatás nyújtására irányuló, illetőleg az árubeszerzésre
irányuló, illetőleg az építési beruházásra irányuló közbeszerzési
szerződések odaítélési eljárásainak összehangolására vonatkozó
92/50/EGK, 93/36/EGK és 93/37/EGK irányelveket módosító 1997.
október 13-i 97/52/EK irányelvéből (HL L 328 szám, 1. o.) következő
változatában — 18. cikk (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az
ajánlatkérő nem köteles odaítélni a szerződést az abban való részvételre
alkalmasnak ítélt egyetlen ajánlattevő számára.

2)

A 93/37 irányelv, a 97/52 irányelvből következő változatában, 18. cikk (1)
bekezdésére egy magánszemély hivatkozhat a nemzeti bíróságok előtt.
Kapteyn

M urray

Ragnemalm

Kihirdetve Luxembourgban, az 1999. szeptember 16-i nyilvános ülésen.
hivatalvezető
R. Grass

a negyedik tanács elnöke
P. J. G. Kapteyn
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S ZÓS ZEDET
joganyag száma: 61998J0027
Angol
award of
public
contracts
Public Works
Contracts
contracting
authority
tenderer
invitation to
tender

Magyar

Francia

Német

közbeszeröffentliche
zési
passation des
Auftragsverga
szerződések marchés publics
be
odaítélése
építési
beruházásra
marchés publics
irányuló
de travaux
közbeszerzések
pouvoir
öffentlicher
ajánlatkérő
adjudicateur
Auftraggeber
ajánlattevő soumissionnaire
Bieter
pályázati
Ausschreiadjudication
felhívás
bung
procédure
restreinte
procédure
négociée
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Szerepel a
glosszárium- Megjegyzés
ban
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X
X
meghívásos
eljárás
tárgyalásos
eljárás

