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32. számú Határozat 

2016. február 25. 

arról, hogy a rendszeres speciális járatok által lebonyolított megyei 

személyszállítás lebonyolítására az útvonalakon szállítási licenceket 

ítélnek oda 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Tekintettel a Gazdasági Igazgatóság 3012/2016.02.18. számú indoklásaira, valamint a 

szakbizottságok jóváhagyásaira, 

És tekintettel a következő előírásokra: 

- A 92/2007. számú Törvényre, amely a helyi közszállítási szolgálatra vonatkozik, az 

utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,     

- A 92/2007. számú, a helyi közszállítási szolgálatra vonatkozó Törvény Alkalmazási 

Szabályaira, amelyeket a Belügyi és Közigazgatási Reform minisztere 353/2007. 

számú Rendelete által fogadtak el, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,   

A helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001. számú, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel újraközölt Törvény 97. cikkelye alapján, és az ugyanazon törvény 

115. cikkelye, (1) bekezdés, c. betűje által biztosított jogok alapján,  

elhatározza: 

 

1. cikkely A rendszeres speciális járatok által lebonyolított megyei személyszállítás 

lebonyolítására 9 útvonalon szállítási licenceket hagynak jóvá, a mellékletnek 

megfelelően, amely jelen határozat szerves része.  

Az útvonalak licencei és a vonatkozó tenderfüzetek csak azután lesznek kibocsátva, 

miután a szállított személyek által a felszállásra/leszállásra használt megállókról a 

helyi közigazgatási hatóságok szakosztályai vagy szolgálatai jóváhagyásaikat 

bemutatták, a törvényes előírások tiszteletben tartásával.   

2. cikkely Jelen határozatot a Maros Megyei Tanács Megyei Gazdasági 

Igazgatóságához tartozó Megyei Szállítási Hatóság részére közlik ki.  

  

Elnök        Ellenjegyzi a  titkár 

Ciprian Dobre      Paul Cosma                                                                                                                                                                                 
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INDOKLÁSOK  

a határozati javaslatról, amely által a rendszeres speciális járatok által 

lebonyolított megyei személyszállítás részére az útvonalakon szállítási 

licenceket ítéljenek oda 

 

A 92/2007. számú Törvény 5. cikkelye, (1) bekezdésnek megfelelően a személyek 

helyi közszállítása rendszeres speciális járatok által oda-vissza történő közszállítás, 

amelyet előre megszabott útvonalakon és szállítási menetrend szerint bonyolítanak 

le. Ezeket a szállítási szolgáltatás  megrendelője állapítja meg,  vagy az aki egyes 

személyek vagy csoportok szállítását rendelte meg, éspedig: gyermekek, tanulók és 

egyetemisták szállítása a tanügyi intézményekhez és onnan vissza, az alkalmazottak 

szállítása azon intézményekhez ahol alkalmazva vannak és onnan vissza, vagy egy 

gazdasági egység alkalmazottainak szállítása a munkahelyükre és onnan vissza.  

A  speciális rendszeres járatok általi megyei személyszállítás olyan közúti 

szállítmányozók bonyolítják le, amelyek a megrendelővel vagy azzal, aki a szállítási 

szolgáltatást kérte szerződést köttek, a megyei szintű közigazgatási hatóság  által 

kibocsátott útvonal licenc és tenderfüzet alapján, amelynek a közigazgatási 

hatáskörébe az illető útvonal tartozik, a Román Közúti Hatóság - az A.R.R.-  

engedélyével.  

Egy, a speciális rendszeres járatok általi megyei személyszállítás részére szállítási 

útvonal licenc megszerzése érdekében a közúti szállítmányozók a megyei szintű 

közigazgatási hatóságnál egy iratcsomót nyújtnak be azokkal az iratokkal, amelyek a 

92/2007. számú Törvény Alkalmazási Szabályai 33. cikkelye, (1) bekezdésnél vannak 

előírva, amely jogszabályt a Belügyi és Közigazgatási Reform minisztere 353/2007. 

számú Rendelete által fogadtak el.  

Az érvényes törvényes előírásoknak megfelelően és a szállítások lebonyolítása 

számára szükséges feltételek teljesítésének  tiszteletben tartásával, a Megyei 

Szállítási Hatóság, a Maros Megyei Tanács keretében, a megalakulásától a mai napig 

337 szállítási útvonal licencet  bocsátott ki, a megyei speciális járatok által 

lebonyolított személyi közszállítás számára. 

Jelen pillanatban az összes kibocsátott licenc közül 99 érvényes, a többi 238 

érvénytelen.  

   3012/18.02.2016. szám 

   a VI D/1. iratcsomó  
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A 163/2011.07.11.  számú Törvény által módosított és kiegészített 92/2007. számú, a 

helyi közszállítási szolgáltatásokra vonatkozó Törvény 17. cikkelye (1) bekezdés p. 

betűje előírásainak megfelelően, a rendszeres járatok által lebonyolított személyi 

közszállítás  vagy esetenként a speciális rendszeres  járatok általi személyi 

közszállítás számára a szállítási útvonal licenceket a megyei tanácsok hagyják jóvá.  

Következésképpen a 92/2007. számú, utólag módosított és kiegészített Törvény 17. 

cikkelye, (1) bekezdés, p. betűje előírásainak megfelelően, és a 92/2007. számú 

Törvény Alkalmazási Szabályai előírásainak megfelelően, a speciális rendszeres 

járatok által lebonyolított megyei közszállítási szolgáltatások  számára  a 

szállítási útvonal licencek odaítélésének határozattervezetét elfogadásra 

javasoljuk. 

 

A SC Happy Serv SRL, SC Adeea Prodcom SRL şi SC Trans Megic SRL szállítók  a  

szállítások megrendelőivel kötött szerződések alapján kérték a  speciális 

rendszeres járatok által lebonyolított közszállítási licencek kibocsátását a 

következő útvonalakra:  
 

- 1)  Sâmpetru de Câmpie – Râciu – Vidrasău-Ungheni ipari park 

(kérte a  SC Happy Serv SRL – beiktatva a Maros Megyei Tanácsnál a 

1642/28.01.2016. számmal) 

- 2)  Papiu Ilarian – Cipăieni –  Vidrasău-Ungheni ipari park 

(kérte a  SC Happy Serv SRL - beiktatva a Maros Megyei tanácsnál a  

1643/28.01.2016. számmal) 

- 3)  Bichiş – Aţintiş – Bogata - Vidrasău-Ungheni  ipari park 

(kérte a SC Happy Serv SRL – beiktatva a Maros Megyei Tanácsnál a  

1644/28.01.2016. számmal) 

- 4)  Zau de Câmpie – Vidrasău-Ungheni  ipari park 

(kérte a SC Happy Serv SRL – beiktatva a Maros Megyei tanácsnál a   

1645/28.01.2016. számmal) 

- 5)  Pogăceaua – Şăulia – Grebeniş - Vidrasău-Ungheni  ipari park 

(kérte a SC Happy Serv SRL – beiktatva a Maros Megyei Tanácsnál a 1646/28.01.2016. 

számmal) 

- 6)  Papiu Ilarian – Sânger – Vidrasău-Ungheni ipari park 

( kérte a SC Happy Serv SRL  - beiktatva a Maros Megyei Tanácsnál a 

1647/28.01.2016. számmal) 

- 7)  Bahnea - Mica - Târnăveni 

(kérte a S.C Adeea Prodcom  - beiktatva a Maros Megyei Tanácsnál a 

2135/05.02.2016. számmal) 

- 8 )  Laslău Mic – Băgaciu - Târnăveni  

(kérte a SC Adeea Prodcom  - beiktatva a  Maros Megyei Tanácsnál a 

2452/10.02.2016. számmal ) 
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- 9)  Tg.Mureş - Vidrasău (ipari park) 

(kérte a SC Trans Megic SRL – beiktatva  a Maros Megyei Tanácsnál a 

2577/11.02.2016. számmal) 

 

 

 

 

Az említett útvonalakra a szállítási a licenc kibocsátásáért az összes kérelmező által 

benyújtott iratokat a 92/2007. számú, a helyi közszállítási szolgáltatások 

Törvényének Alkalmazási Szabályai 33. cikkelye (1) bekezdés írja elő: 

  

a) kérvény; 

b) az útvonalon lebonyolító járművek listája és ezek szállítási kapacitása; 

c) a szállítási licencek megfelelő másolatai, a listán szereplő járművek számának 

megfelelően; 

d) a javasolt forgalmi ütemterv, amely a tevékenységek 

megkezdésének/befejezésének programjával megegyező kell legyen, illetve a 

váltásokba való bemenet/kijövet programjával, amelyet a szállítást megrendelő  

ellenjegyzett; a forgalmi ütemtervnek tartalmaznia kell az irányokat, amelyekben a 

személyeket szállítják a tevékenységük megkezdésére/a váltásba, illetve ezek 

elszállítása a tevékenység befejezésekor/ váltás végen; 

e) a megrendelővel/megrendelőkkel megkötött szerződés/szerződések, amelyek 

tartalmazzák a tevékenység megkezdésének/befejezésének programját, illetve a 

váltásba való bemenet/kijövet programját; 

f) a szállított személyek táblázatát, amely a szállítási szerződés melléklete, a 

megrendelő ellenjegyzésével. 

 

A 92/2007. számú, a helyi közszállítási Törvény Alkalmazási Szabályai 35. cikkelye, 

(1) bekezdésének megfelelően, amelyet a Belügyi és Közigazgatási Reform minisztere 

353/2007. számú Rendeletével fogadtak el, a szállítási útvonalak licenceit és az 

ezekkel kapcsolatos tenderfüzeteket a Megyei Tanács szállítási útvonal licenceket 

elfogadó határozata alapján bocsátják ki. De a helyi vagy esetenként a megyei 

közigazgatási hatóságok szállítási osztályai vagy szolgálatai által kibocsátott 

engedélyek bemutatása után, azokra a megállókra, amelyeket a szállított személyek 

felszállására /leszállására használnak.  

 

ELNÖK 

Ciprian Dobre 

 
 

Összeállította: Marcel Matei 

Ellenőrizte: Alin Mărginean, ügyvezető igazgató 



sor
szám

1 Happy Serv SRL SC Hirschmann Romania SRL 10/19.01.2016 Sâmpetru de Câmpie – Râciu – Vidrasău-Ungheni ipari park
2 Happy Serv SRL SC Hirschmann Romania SRL 10/19.01.2016 Papiu Ilarian – Cipăieni –  Vidrasău-Ungheni ipari park
3 Happy Serv SRL SC Hirschmann Romania SRL 10/19.01.2016 Bichiş – Aţintiş – Bogata - Vidrasău-Ungheni ipari park
4 Happy Serv SRL SC Hirschmann Romania SRL 10/19.01.2016 Zau de Câmpie –  Vidrasău-Ungheni  ipari park
5 Happy Serv SRL SC Hirschmann Romania SRL 10/19.01.2016 Pogăceaua – Şăulia – Grebeniş -  Vidrasău-Ungheni ipari park
6 Happy Serv SRL SC Hirschmann Romania SRL 10/19.01.2016 Papiu Ilarian – Sânger –  Vidrasău-Ungheni ipari park
7 Adeea Prodcom SRL SC Sews Romania SRL 1/15.01.2016 Bahnea - Mica - Târnăveni
8 Adeea Prodcom SRL SC Sews Romania SRL R875/11.09.2015 Laslău Mic – Băgaciu - Târnăveni 
9 Trans Megic SRL SC Euro Gas Systems SRL 31/05.02.2013, 1. számú kiegészítő okirat Tg.Mureş - Vidrasău (ipari park)

A 32/25.02.2016. számú Határozat melléklete

Szállító vállalkozó Megrendelő A szerződés száma/ideje Útvonal 
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