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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 

 

2017. november 23.-i 

187. számú HATÁROZAT 

 

A menetrend szerinti járatokkal végzett megyei közszállítási szolgálatnak a szállítási feltételeinek a 

módosítására és kiegészítésére vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Gazdasági Igazgatóság 24659/15.11.2017. sz. indokolását, valamint a szakbizottságok 

véleményezéseit, 

Figyelembe véve: 

- az utólag módosított és kiegészített a helyi közszállítási szolgáltatásokra vonatkozó 92/2007. sz. 

Törvény, 

- az utólagosan módosított és kiegészített a helyi közszállítási szolgáltatásokra vonatkozó 92/2007. sz. 

törvény alkalmazási normáit jóváhagyó 353/2017. sz. belügyi és közigazgatási reformért felelős 

miniszteri rendelet, rendelkezéseit, 

- a Maros Megyei Tanácsnak, a Maros megyei menetrendszerinti személyszállítási közszolgálatnak a 

teljesítésének a szabályzatának a jóváhagyására vonatkozó 46/2008. sz. Határozatát, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel (a Maros Megyei Tanácsnak a 146/2013. sz., 24/2014. sz. és 

144/2014. sz. Határozatai), 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

2015/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés f) betűjének, összevetve a 97. cikkellyel és a 115. 

cikkelyének (1) bekezdésének c) betűje előírásainak alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Az utólag módosított és kiegészített, 46/2008. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal 

jóváhagyott, a Maros megyei menetrendszerinti személyszállítási közszolgálat szabályzatának a 

mellékletét képező, a Maros megyei, menetrendszerinti személyszállítási megyei közszolgálatnak a 

szállítási feltétele módosul és a jelen határozatnak részét képező melléklettel lesz helyettesítve. 

2. cikkely Jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács Gazdasági Igazgatósága keretében működő 

Megyei Szállításügyi Hatósággal. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

JEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 

 

  24659/15.11.2017. sz. 

VI D/1 akta 

 

INDOKOLÁS 

A menetrend szerinti járatokkal végzett megyei közszállítási szolgálatnak a szállítási feltételeinek a 

módosítására és kiegészítésére vonatkozó határozattervezethez 

 

Az utólag módosított és kiegészített, a helyi közszállítási szolgáltatások 92/2007. sz. Törvény 16. 

cikkely (1) bekezdés előírásainak értelmébe, a megyei tanácsok kötelesek biztosítani, megszervezni, 

szabályozni és irányítani a közigazgatási-területük hatósugarába végzett közszállítási szolgáltatások 

nyújtását. 

Az módosított és kiegészített, a helyi közszállítási szolgáltatások 92/2007. sz. Törvény szerint és az 

utólag módosított és kiegészített, 353/2007. sz. belügyi és közigazgatási miniszteri rendelettel 

jóváhagyott, a törvény alkalmazási normáinak megfelelően, a megyei tanácsoknak járó feladatkörök 

között megtalálhatóak, a menetrendszerinti személyszállítási megyei közszolgálat szabályzatának, a 

menetrendszerinti személyszállítási megyei közszolgálatnak a szállítási feltételeinek a jóváhagyása, 

beleértve a menetrendszerinti személyszállítási megyei közszolgálathoz használt megállóknak és 

autóbusz állomásoknak a megállapítását 

Következésképpen, a 46/27.03.2008. sz. Határozattal, a Megyei Tanács jóváhagyta a Maros megyei 

menetrendszerinti személyszállítási közszolgálatnak a teljesítésének a szabályzatát. 

A szállítási szabályzatnak a rendelkezéseit aktualizálták, a szabályzat jóváhagyása után elfogadott 

normatív aktáknak az előírásaival egybehangzóan, a 146/2013. sz. Megyei Tanács Határozattal, 

valamint a Maros megyei, menetrendszerinti személyszállítási közszolgálatnak a szállítási 

feltételeinek a módosítására és kiegészítésére vonatkozó 24/2014. sz. és 144/2014. sz. Maros 

Megyei Tanács Határozatokkal, melléklet a Menetrendszerinti személyszállítási közszolgálat 

teljesítésének a szabályzata mellé. 

A jóváhagyásra javasolt határozattervezet, figyelembe veszi a szabályzat mellékletét képező, a 

Maros megyei személyszállítási közszolgálat szállítási feltételeinek a módosítását, a megyei 

útvonalak, és az ezekhez tartozó autóbusz állomások és megállókra vonatkozó információk 

aktualizálásának értelmébe, a helyi közszállítási szolgáltatások 92/2007. sz. Törvény alkalmazási 

normáinak a 4. cikkely b) betűje szerint és a 150/2012. sz. Megyei Tanács Határozattal elfogadott 

menetrendszerinti személyszállítási közszolgálat megyei programja szerint, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel (51/2016. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal). 

A menetrendszerinti személyszállítási megyei közszolgálat szállítási feltételeiben megállapított 

buszállomások, azok, amelyeket jelenleg használnak a megyei útvonalak teljesítésére, a szállítás 

működtetők által, amelyeket az Információs Társadalomért Országos Menedzsment Központ – 

C.N.M.S.I. (jelenleg Románia Digitális Naplójának az Ügynöksége – A.A.D.R.) által szervezett, a 

szállítási programba foglalt útvonalak elektronikus árveréssel való odaítélési gyűlések alkalmával 

neveztek ki. 
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Így, az engedélyezett autóbuszok listája kiegészítődik a Marosvásárhely-i Balint Trans SRL 

Autóbusz állomással, Béga utca 9 sz., a következő útvonalakon végzett megyei járatokra: 032: 

Marosvásárhely – Nagyernye-Székelykál – Vármező, 033: Marosvásárhely – Székelykál – Iszló, 

Marosvásárhely – Székelykál – Erdőcsinád (szállítást szolgáltató - SC Euro Line Transport SRL), 

valamint 067: Marosvásárhely – Marosszentanna – Várhegy, 154: Marosvásárhely – 

Hagymásbodon – Nyárádkarácson és 157: Marosvásárhely – Vidrátszeg (szállítást szolgáltató - SC 

Balint Trans SRL). 

A 077-es útvonalnak: Marosvásárhely – Maroskeresztúr – Maroskeresztúr – falú, a TAM SA 

(Marosvásárhely, Bodoni út 101 sz.) autóbusz állomás módosul a Transport Local SA 

(Marosvásárhely, Béga utca 2 sz.) autóbusz állomással. 

Ami a szállítás elvégzéséhez használt közmegállókat illeti, megjegyezzük, hogy az 51/2016. sz. 

Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, megyei szállítási program aktualizálásához a 

következő kiegészítéseket és módosításokat alkalmazták: 

 létező útvonal meghosszabbítás – 4 útvonal (116-os útvonal Marosoroszfaluig, 137-es 

útvonal Vajdaszentiványig, 146-os útvonal Gombostelkéig és 156-os útvonal Batizházáig) 

 megállók beiktatása (116-os útvonal Marosoroszfalu-i, 137-es útvonal Vajdaszentivány-i, 

146-os útvonal Gombostelke-i és 156-os útvonal Batizháza-i és 155-es útvonal közbeeső 

megálló Vármezőbe) 

 új útvonalak beiktatása – 4 útvonal (161, 162, 163, 164 útvonalak) 

 útvonalak törlése, amelyek nem voltak odaítélve – 6 útvonal (061, 078, 088, 089, 105 és 107 

útvonalak). 

A fent említett összes módosítást átültették a menetrendszerinti személyszállítási megyei 

közszállítás szállítási feltételeibe. 

Úgyszintén, a Koronka községet tranzitáló megyei rendszerű menetrendszerinti személyszállító 

járatok részére, beiktatták a szükséges módosításokat a helység területén kiépített közmegállók 

feltüntetésére, a DN13 országúton. 

Mivel a menetrendszerinti személyszállítási megyei közszolgálat szállítási feltételeibe meg vannak 

határozva a teljesítésnek a feltételei, megállapítva ennek a szolgáltatásnak a hatékony és 

biztonságos körülmények között való teljesítéséhez szükséges minőségi szinteket és műszaki 

normákat, a szállítást szolgáltatók kérésére, javasoljuk egyes előírások beiktatását, a jogosult 

szállító járműnek az útvonalon/útvonalakon való helyettesítésére vonatkozóan bizonyos 

körülmények között. 

Következésképpen, a szállítási szolgáltatás folytonosságának biztosításának érdekébe, a 

Menetrendszerinti közúti személyszállítási megyei programba foglalt útvonalakon, meghatározzuk 

a konkrét módját, ahogy a szállítást végzők elvégezhetik a jogosult szállítási járműnek a cseréjét és 

az eseteket, amikor ezeket a helyettesítéseket alkalmazhatják, amint következik: 

„8. cikkely Egy megyei személyszállítási közrendszer kialakításának érdekébe, amely biztosítsa az 

utasok utazását, biztonságos, kényelmes, rendszeres és folytonos körülmények között, a szállítást 

működtető a következő követelményeket kell, teljesítse: 

(…) 21.biztosítja a szállítási szolgáltatás folytonosságát és minden járatnak a teljesítését; 
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22.a gépjárművek leállása esetén, intézkedjen ezeknek a helyettesítésének érdekébe bármely 

gépjárművel, amely be volt jegyezve az útvonalra, amelyre meg kapta az engedélyt, az útvonalak 

odaítélésekor, ha az említett helyettesítés elvégzése nem lehetséges, biztosítsa az ideiglenes 

helyettesítést egy másik  a tulajdonban lévő szállító eszközzel; 

23.végezze el egy jogosított gépjárműnek az ideiglenes helyettesítését, egy vagy több útvonalon, egy 

szállító eszközzel, amelyre nem kapott útvonal engedélyt/engedélyeket csak különleges módon, a 

következő esetekbe: 

a)a jogosult szállító eszköznek egyes műszaki hibáinak a kijavítására, valamint egyes 

javítások/vizsgálatok/feljavítások esetében, az engedélyezett autó szerviz által kiadott 

dokumentumok alapján és a Maros Megyei Tanácsnak és a Román Közúti Hatóságnak az értesítése 

után (dokumentumok, amelyek a helyettesítő gépjármű fedélzetén találhatóak a helyettesítés teljes 

ideje alatt – az eredetivel megegyező másolat formájába); 

b)a jogosult gépjármű időszakos műszaki vizsgálatának (ITP) az elvégzéséért és/vagy annak az 

osztályozására a Román Autó Jegyzékbe (RAR), az ITP/RAR állomás által kiadott beütemezési 

dokumentum alapján és a Maros Megyei Tanácsnak és a Román Közúti Hatóságnak az értesítése 

után (dokumentumok, amelyek a helyettesítő gépjármű fedélzetén találhatóak a helyettesítés teljes 

ideje alatt – az eredetivel megegyező másolat formájába); 

c)amikor a használati jogát a jogosult gépjárműnek, fel függesztették a rendőrtisztek és/vagy 

rendőrügynökök által a Román Rendőrség keretéből, akiknek közúti rendőri minőségük van, a 

bíróságon való megoldásáig a felfüggesztésre vonatkozó fellebbezésnek, a dokumentumok alapján, 

amelyek ezt igazolják a Maros Megyei Tanácsnak és a Román Közúti Hatóságnak az értesítése után 

(dokumentumok, amelyek a helyettesítő gépjármű fedélzetén találhatóak a helyettesítés teljes ideje 

alatt – az eredetivel megegyező másolat formájába); 

d)amikor a jogosult szállító eszköz kárt szenvedett egy balesetbe való részvétel következtébe, a 

Közúti iroda által kiadott jegyzőkönyv alapján a Maros Megyei Tanácsnak és a Román Közúti 

Hatóságnak az értesítése után (dokumentumok, amelyek a helyettesítő gépjármű fedélzetén 

találhatóak a helyettesítés teljes ideje alatt – az eredetivel megegyező másolat formájába); 

e)az útvonalon elakadt jogosult gépjármű utasainak az átvételére, a „az útvonalon elakadt jogosult 

gépjármű utasainak az átvételére” megjegyzéssel a menetlevélben (…). 

A bemutatottak értelmébe, javasoljuk jóváhagyásra a menetrendszerinti járatokkal végzett megyei 

közszállítási szolgálatnak a szállítási feltételeinek a módosítására és kiegészítésére vonatkozó 

határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK  

Péter Ferenc

 

 

 

 

Készítette: Iosub Liliana 

Leellenőrizte: Alin Mărginean végrehajtó igazgató 
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