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CÍMER   CONSILIULUI JUDEŢEAN MUREŞ [MAROS MEGYEI TANÁCS]  

 

2016. augusztus 25-i 

A 132-es számú HATÁROZAT 

tekintettel az útvonal engedélyek megadására annak érdekébe, hogy a megyei 

személyi közszállítási szolgálat rendszeres szakjáratokkal teljesítve legyen   

 

A Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács], 

Látva a 15626-es számú, 2016.08.18-i Indoklást, amelyet a Gazdasági Igazgatóság 

adott valamint a szakbizottságok feljegyzéseit, 

 

Figyelembe véve a következő előírásokat:  

- A 92/2007-es számú Törvény - tárgya a helyi személyi közszállítás - a későbbi 

módosításokkal és kiegészítésekkel; 

- a 92/2007-es Törvény Alkalmazási normái, amely az MIRA 353/2007-es számú 

Rendelete által van elfogadva, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel; 

Tekintettel a 215/2001-es Törvény 97. cikkelye és a 115. cikkelye (1) bekezdése c) 

betűje által megadott jogokat a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel,  

 

határoz : 

 

1. Cikkely Engedélyezik 4 útvonalra szóló útvonal engedély megadását annak 

érdekében, hogy a melléklet szerint (amely szerves része a jelen határozatnak) 

megyei személyi közszállítási szolgálat rendszeres szakjáratokkal teljesítve 

legyen   

Az Útvonali licenszek és a hozzátartozó munkafüzetek csak az után lesznek 

kibocsátva, ha be leszek mutatva a szakrészlegek vagy helyi, illetve megyei hatóságok 

keretén belüli szállítási szakszolgálatok által kibocsátott engedélyek a személyek 

által leszállásra /felszállásra használt megállók esetében, persze betartva a 

törvényes előírásokat.  

2. Cikkely A jelen határozatot a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] 

Gazdasági Igazgatósága keretén belüli Megyei szállítási hatóság felé közlik.   

  

                                                                                         

ELNÖK 
Péter Ferenc   

                      Ellenjegyzi 
TITKÁR 

Paul Cosma 
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CÍMER   CONSILIULUI JUDEŢEAN MUREŞ [MAROS MEGYEI TANÁCS]  

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 

 

 

INDOKLÁS 

ahhoz a határozat-tervezethez, amely tárgya az útvonal engedélyek 

megadása annak érdekébe, hogy a megyei személyi közszállítási szolgálat 

rendszeres szakjáratokkal teljesítve legyen   

 

 

A 92/2007-es számú Törvény 5. cikkelye, (1)-es bekezdése szerint az a helyi személyi 

közszállítási szolgálat számít rendszeres szakjáratnak, amely oda-vissza teljesít 

közszállítást, előre megállapított úton és szállítási programokkal (a szállítási 

szolgáltatás haszonélvezője határozza meg, vagy az, aki alkalmazta a szolgáltatást 

személyek, vagy csoportok szállítására, éspedig: gyermekek, diákok, egyetemisták 

szállítása az oktatási intézményektől és intézményekig, a munkavállalók szállítását a 

munkahelyüktől és munkahelyükig vagy egy gazdasági operatőr munkavállalóinak 

szállítását a munkahelyüktől és munkahelyükig). 

A megyei személyi közszállítási szolgálat rendszeres szakjáratokon a közúti szállítást 

végző operatőrök által végezhető el, akik egy szerződést kötöttek meg egy ügyféllel 

vagy azzal, aki alkalmazta a szállítási szolgáltatást, ezeknek útvonali engedéllyel kell 

rendelkezniük, valamint feladatfüzettel, amelyet a megyei közhatóságok - akiknek 

hatáskörzetében található az út - adnak ki, ezeket az Autoritatea Rutieră Română  

[Román Közúti Hatóság] A.R.R. láttamoztat. 

Annak érdekében, hogy egy útvonali engedélyt meg lehessen szerezni egy megyei 

személyi közszállítási szolgálat rendszeres szakjárata részére, a közúti szállítási 

operatőrök egy iratcsomót nyújtanak be a megyei szintű közigazgatási hatóságnál, 

amely olyan dokumentumokat tartalmaz, amelyet 92/2007-es számú Helyi közúti 

szolgáltatások törvény 33. cikkelye (1)-es bekezdése tartalmaz, amelyet a 353/2007-

es MIRA Rendelet fogadott el.  

Megalakulásától kezdve (2008) a jelen pillanatig a Consiliul Judeţean Mureş [Maros 

Megyei Tanács] megyei közszállítási hatóság 369 darab útszakasz engedélyt adott ki 

(a hatályban levő törvényes előírásoknak megfelelően) személyszállításra 

szakjáratokon keresztül, ez megfelelve 45 szállítási operatőrnek.  

Románia, 540026 Târgu-Mureș [Marosvásárhely], Mureș [Maros] megye, Piața Victoriei nr. 1. szám 

Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro   www.cjmures.ro 

   15626/201608.18. 

    VI D/1 Iratcsomó 

 

 



           2/4 

 

 

 

 

CÍMER   CONSILIULUI JUDEŢEAN MUREŞ [MAROS MEGYEI TANÁCS]  

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
 

A jelen pillanatban az eddig kiadott engedélyszámból 102 engedély érvényes, 267 

pedig lejárt. 

A 92/2007-es számú Törvény 17. cikkelye (1) bekezdése, p) betűje előírása szerint - a 

helyi közszállítás - módosítva és kiegészítve a 2011. július 11-i 163-as számú Törvény 

által, a megyei tanácsok úti engedélyek kibocsátását engedélyezik annak érdekében, 

hogy esetenként személyek részére szabályos járatok vagy közszállítás szabályos 

járatokkal legyen elérhető.  

Ennek következtében, a 92/2007-es Törvény 17. cikkelye (1) bekezdése, p) betűje 

előírása szerint, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel, és a 92/2007-es 

Törvény Alkalmazási normái 31. cikkelye 2 bekezdése szerint, elfogadásra javasoljuk 

azt a határozat-tervezetet, amelynek tárgya az útvonal engedélyek megadása 

annak érdekébe, hogy a megyei személyi közszállítási szolgálat rendszeres 

szakjáratokkal teljesítve legyen   

A SC [KERESKEDELMI TÁRSASÁG] Siletina Impex SRL [KFT] és SC [KERESKEDELMI 

TÁRSASÁG] Niraj Prodcom SRL [KFT] a szállítás haszonélvezőivel kötött szerződések 

alapján kérvényezték a személyi közszállítási engedélyek megadását (közszállítási 

szolgálat rendszeres szakjáratokkal) a következő útvonalakra: 

 

- 1)  Tg.Mureş - Sângeorgiu de Mureş   [Marosvásárhely - Erdőszentgyörgy]   

(kérvény SC [KERESKEDELMI TÁRSASÁG] Siletina Impex SRL [KFT] – amely a 

13758/2016.07.19-es szám alatt van bejegyezve C.J.Mureş-nál [Maros Megyei Tanács] 

a 19.07.2016) 

- 2)  Luduş – Iernut (LIDL raktár) [Marosludas-Radnót] 

(kérvény SC [KERESKEDELMI TÁRSASÁG] Niraj Prodcom SRL [KFT] amely a 

13840/2016.07.20-as szám alatt van bejegyezve C.J.Mureş-nál [Maros Megyei 

Tanács]) 

- 3)  Iernut - Iernut (LIDL raktár) [Radnót-Radnót]  

(kérvény SC [KERESKEDELMI TÁRSASÁG] Niraj Prodcom SRL [KFT] –) (kérvény SC 

[KERESKEDELMI TÁRSASÁG] Niraj Prodcom SRL [KFT] amely a 13840/2016.07.20-as 

szám alatt van bejegyezve C.J.Mureş-nál [Maros Megyei Tanács]) 
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CÍMER   CONSILIULUI JUDEŢEAN MUREŞ [MAROS MEGYEI TANÁCS]  

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
 

 

- 4)  Târnăveni - Iernut (LIDL raktár) [Dicsőszentmárton-Radnót] 

(kérvény SC [KERESKEDELMI TÁRSASÁG] Niraj Prodcom SRL [KFT] – amely a 

13840/2016.07.20-as szám alatt van bejegyezve C.J.Mureş-nál [Maros Megyei 

Tanács]) 

 

Minden egyes kérvényező által beadott dokumentum (annak érdekében, hogy a 

szállító engedélyeztetve legyen az említett útvonalakon történő szállításra) a 

92/2007-es Törvény Alkalmazási normái 33. cikkelye (1) bekezdése szerinti 

előírásoknak felel meg: 

 

a) kérvény; 

b) azoknak a járműveknek a jegyzékét, amelyekkel a szállítást végzik, ugyanakkor 

ezeknek a szállítási kapacitását; 

c) a szállítási engedélyek konform másolatát, annyi példányban, ahány jármű 

szerepel a jegyzékben; 

d) a közlekedési ütemezést, amelynek egyeznie kell a tevékenységek 

kezdeti/befejezési programjával, valamint a váltásból való be/kimenetel 

programjával, ezeknek tartalmaznia kell a szállítási haszonélvező láttamozását, vagy 

azét, aki kérelmezte a szállítást; a közlekedési ütemezés tartalmazni fogja azokat az 

irányokat, amelyek szerint a személyek közlekednek a tevékenységek megkezdéséért 

/ a váltásba való belépésért, illetve ezeknek a személyeknek a szállítása a 

tevékenységek végeztével /váltásból való kilépéskor;    

e) a szeződést / szerződéseket amelyet a haszonélvezővel / haszonélvezőkkel köt 

/kötött meg, amelyből kitűnik a tevékenységek megkezdése / a váltásba való 

belépése időpontja;    

f) a szállított személyek jegyzéke, a szállítási szerződés mellékleteként, amelyet a 

haszonélvező láttamoz. 
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A szállítási engedélyek és a hozzá kapcsolódó munkafüzet a Megyei Tanács Határozata 

alapján van kibocsátva, a 92/2007-es Törvény Alkalmazási normái 35. cikkelye (1) 

bekezdése szerint - tárgya a helyi közszállítás, amely az MIRA 353/2007-es számú 

Rendelete által van elfogadva, a szakrészlegek vagy helyi, illetve megyei hatóságok 

keretén belüli szállítási szakszolgálatok által kibocsátott engedélyek alapján a 

személyek által leszállásra /felszállásra használt megállók esetében.  

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

                                                           

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Marcel Matei 

Elkészítette: ügyvezető igazgató Alin Mărginean 
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[Maros Megyei Tanács]

Sor
sz.

1 Siletina Impex SRL [KFT] SC [RT]  Durkopp Adler SRL [KFT] 1957/2163/2016.07.12. Tg.Mureş - Sângeorgiu de Mureş [Marosvásárhely - Marosszentgyörgy ]
2 Niraj Prodcom SRL [KFT] SC [RT] Lidl Discount SRL [KFT] 116/2016.07.19. Luduş – Iernut [Marosludas - Radnót] (LIDL raktár)
3 Niraj Prodcom SRL [KFT] SC [RT] Lidl Discount SRL [KFT] 116/2016.07.19. Iernut - Iernut [Radnót-Radnót] (LIDL raktár)
4 Niraj Prodcom SRL [KFT] SC [RT] Lidl Discount SRL [KFT] 116/2016.07.19. Târnăveni - Iernut [Dicsőszentmárton - Radnót] (LIDL raktár) 

A 132/2016.08.25-ösz számú Határozat MELLÉKLETE 

Szállítási operatőr Hazonélvező Szerződés szám/szerződés kelte Útvonal
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