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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

2018. október 24.-i 

129. számú HATÁROZAT 

A 2014-2019-es periódus, menetrend szerinti közúti személyszállítási megyei programba foglalt, egy 

olyan útvonalhoz, amelytől az előző szállító elállt, tartozó útvonalengedélyeknek az odaítélésére 

vonatkozóan 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 22389/18.10.2018. sz. indokolását, a Megyei 

Szállításügyi Hatóság Osztály szakjelentését, a Jogi Szolgálatnak a jelentését és a szakbizottságok 

véleményezését, 

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 2013-2019-es periódus, menetrendszerinti járatokkal végzett közúti 

személyszállítás megyei programjának aktualizálására vonatkozó 150/2002. sz. Határozatát, az 

utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel (a Maros Megyei Tanácsnak az 51/2016. sz. Határozata és 

a Maros Megyei Tanácsnak a 12/2018. sz. Határozata);  

- a Maros Megyei Tanácsnak, a menetrend szerinti köz-személyszállítási szolgálatnak odaítélésének és 

az útvonalengedélyeknek, az odaítélésének, a javaslatainak, a biztosításának az egyeztető bizottságának 

a létrehozására vonatkozó 139/2011. sz. Határozatát, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel (a 

Maros Megyei Tanácsnak a 63/2015. sz. Határozata), 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

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

bekezdésének előírásainak alapján, 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a 2014-2019-es periódus, menetrend szerinti közúti személyszállítási megyei 

programba foglalt egy útvonalhoz, amelytől az előző szállító elállt,  tartozó útvonalengedélyeknek az 

odaítélését, az egyeztető bizottságnak a javaslata szerint, amelyet az A.A.D.R. – Bukarest, a 
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2018.10.09.-i országos elektronikus odaítélési gyűlésen közzétett eredmények alapján fogalmaztak 

meg, a jelen határozat részét képező melléklet szerint. 

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

Megyei Szállításügyi Hatósággal és a Román Közúti Hatóságnak - A.R.R.  

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

ELNÖK 

 

  22389/18.10.2018. sz. 

VI D/1 akta 

INDOKOLÁS 

A 2014-2019-es periódus, menetrend szerinti közúti személyszállítási megyei programba foglalt, 

egy olyan útvonalhoz, amelytől az előző szállító elállt, tartozó útvonalengedélyeknek az 

odaítélésére vonatkozó határozattervezethez 

 

A megyei szállításba foglalt útvonalaknak az útvonal engedélyeinek az odaítélésére vonatkozó 

törvényes rendelkezések szerint, az egyeztető bizottságok megfogalmazzák az odaítéléséi 

javaslataikat az elektronikus odaítélési gyűlések eredményei alapján, a megyei tanácsok pedig, a 

92/2007. sz. Törvény 17. cikkely (1) bekezdés p) pont szerint, ”jóváhagyja, esetenként, a 

menetrend szerinti járatokkal végzet köz-személyszállítás vagy a menetrend szerinti különjáratokkal 

végzett köz-személyszállításnak az útvonal engedélyeinek az odaítélését.” 

A Románia Digitális Naplójának az Ügynöksége – A.A.D.R. által közölt, 2018.10.09.-i országos 

elektronikus odaítélési gyűlés eredményei alapján, az egyeztető bizottság, jóváhagyásra javasolja a 

Maros Megyei Tanácsnak, a következő útvonalakhoz tartózó útvonalengedélyeknek az odaítélését: 

Szám Útvonal Szállítást végző egység 

1 56. útvonal: Marosvásárhely – Mezőfele – Édeságy  SC KARINCON SRL 

 

Következésképpen, az utólag módosított és kiegészített 92/2007. sz. Törvény 17. cikkely (1) 

bekezdés p) betű és a 353/2007. sz. Belügyi és közigazgatási reform miniszteri rendelettel 

jóváhagyott, a 92/2007. sz. Törvény alkalmazásának a normáinak a 19. cikkely (1) bekezdés 

előírásainak értelmébe, javasolom jóváhagyásra a 2014-2019-es periódus, menetrendszerinti 

járatokkal végzett közúti személyszállítás megyei programba foglalt egy útvonalhoz tartózó 

útvonalengedélynek az odaítélését, amelytől az előző szállító elállt, a mellékelt 

határozattervezet szerint. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 

MEGYEI KÖZSZÁLLÍTÁSI HATÓSÁG 

 

  22390/18.10.2018. sz. 

______ akta 

 

 

SZAKJELENTÉS 

A 2014-2019-es periódus, menetrend szerinti közúti személyszállítási megyei programba foglalt 

egy útvonalhoz tartozó útvonalengedélyeknek, amelyekről a korábbi szállítást végzők lemondtak, az 

odaítélésére vonatkozó határozattervezethez 

 

 

Az utólag módosított és kiegészített a helyi közszállítási szolgálatokra vonatkozó 92/2007. sz. 

Törvény rendelkezéseinek értelmébe, a Maros Megyei Tanács jóváhagyta, a 150/29.11.2012. sz. 

Határozatával, a 2013-2019-es periódus, menetrendszerinti járatokkal végzett közúti 

személyszállítás megyei programját. 

A Közigazgatási és Belügyminiszter és a Szállításügyi és Infrastruktúra Miniszter, 

240/1614/01.11.2012. sz. közös rendeletnek, az előírásainak a felfüggesztésének következtébe, a 

2013-2019-es periódus, menetrendszerinti járatokkal végzett közúti személyszállítás megyei 

programjába foglalt útvonalaknak, a 2013.02.05.-i odaítélési gyűlését semmissé nyilvánították. 

A megyei szállítási programokba foglalt útvonalaknak az elektronikus odaítélésének a nemzeti 

gyűlését elhalasztották a 2013. év végére és a Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium 

– M.D.R.A.P. 2013.11.28.-i 97337. sz. átirattal közölt naptár szerint 2013.12.18.-án tartották meg. 

Az Információs Társadalomért Országos Menedzsment Központ –C.N.M.S.I. által, a 2013.12.19.-i 

1122. sz. átirat szerint újraközölt, a 2013.12.19.-i elektronikus odaítélési gyűlés eredményei szerint, 

2013.12.19.-én, Maros megye szintjén 156 útvonalat ítéltek oda a 160 menetrend szerinti közúti 

személyszállítási megyei útvonalból. 

A nem kérvényezett/nem odaítélt útvonalaknak, az újonnan létesített útvonalaknak vagy a szállítók 

által lemondott útvonalaknak, 18 odaítélési eljárást szerveztek (a 04.04.2014, 07.07.2014, 

19.09.2014, 17.10.2014, 14.11.2014, 25.06.2015, 29.07.2015, 14.09.2015, 26.10.2015, 23.11.2015, 

10.05.2016, 12.09.2016, 20.02.2017, 12.06.2017, 13.10.2017., 04.12.2017., 19.02.2018. és 

02.04.2018. dátumokon szervezett odaítélési gyűlések). 

A Románia Digitális Naplójának az Ügynöksége – A.A.D.R. (volt Információs Társadalomért 

Országos Menedzsment Központ –C.N.M.S.I.) által szervezett, 2018.10.09.-i országos elektronikus 

odaítélési gyűlésen a következő útvonalakat javasolták: 

Szám Útvonal Megjegyzések 

1 31. útvonal: Marosvásárhely – Ákosfalva - Harasztkerék Nincs odaítélve 

2 35. útvonal: Marosvásárhely – Nagyernye – Iszló - Jobbágytelke Nincs odaítélve 

3 46. útvonal: Marosvásárhely – Marostelek Nincs odaítélve 
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4 56. útvonal: Marosvásárhely – Mezőfele – Édeságy  Lemondási értesítő – Nincs  odaítélve 

5 94. útvonal: Dicsőszentmárton – Bonyha – Kund  Nincs odaítélve 

6 161. útvonal: Segesvár – Apold – Volkány – Szászdálya  Nincs odaítélve 

7 164. útvonal: Nyárádszereda – Nyárádmagyarós – Szováta  Lemondási értesítő – Nincs  odaítélve 

 

A 2018.10.09.-i odaítélési gyűlésnek az eredményei szerint, a SC Karincon SRL szállítást 

működtetőt nyertesnek jelölték meg a Marosvásárhely – Mezőfele – Édeságy útvonalnak az 

árverésén. 

A szállítást működtetők részéről való igényléseknek a hiánya miatt a Marosvásárhely – Ákosfalva – 

Harasztkerék, Marosvásárhely – Nagyernye – Iszló – Jobbágytelke, Marosvásárhely – Marostelek, 

Marosvásárhely – Mezőfele – Édeságy, Dicsőszentmárton – Bonyha – Kund és a Segesvár – Apold 

– Volkány – Szászdálya útvonalakat nem ítélték oda. 

Következésképpen, a Románia Digitális Naplójának az Ügynöksége – A.A.D.R. által közölt 

2018.10.09.-i elektronikus odaítélési gyűlésnek az eredményei alapján, az egyeztető bizottság, a 

Maros Megyei Tanácsnak a jóváhagyására javasolja, a 2014-2019-es periódus, menetrend szerinti 

közúti személyszállítási megyei programba foglalt egy útvonalhoz tartozó útvonalengedélyeknek, 

amelyről a korábbi szállítást végző lemondott, az odaítélését, a jelen irathoz mellékelt jegyzőkönyv 

szerint. 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Alin Mărginean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Liliana Iosub 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

 22396/18.10.2018. sz. 

VI/A/3 akta 

 

 

JELENTÉS 

A 2014-2019-es periódus, menetrend szerinti közúti személyszállítási megyei programba foglalt 

egy útvonalhoz tartozó útvonalengedélyeknek, amelyekről a korábbi szállítást végzők lemondtak, az 

odaítélésére vonatkozó határozattervezethez 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, az 22389/18.10.2018. sz. Indokolásával 

kezdeményezett határozattervezetet és a Megyei Szállításügyi Hatóságnak a szakjelentését,  

A Maros Megyei Tanácsnak a Szervezési és működési szabályzatának a 47. cikkelyének a (4) 

bekezdésének az előírásainak értelmébe, amelyet a 172/23.11.2017. sz. Határozattal hagytak jóvá, a 

jelen jelentésnek az összeállítását végeztük el, amelyben a következőket jegyezzük meg: 

Az utólag módosított és kiegészített, 92/2017. sz. helyi közszállítási szolgálatok törvényének 3. 

cikkely (1) bekezdés, előírja, hogy „A helyi közszállítási szolgálatok a közhasznú közösségi 

szolgálatoknak a szférájának a része és magába foglalja az összes közhasznú és általános 

gazdasági és szociális érdekű szervezkedést és tevékenységet, amelyeket a közigazgatási területi 

egységek szintjén végeznek, a helyi közigazgatási hatóságnak az ellenőrzése, vezetése vagy 

irányítása alatt, a helyi közszállításnak a biztosítása, valamint a megyei köz-személyszállítás 

biztosításának a céljából.” 

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

rendelettel jóváhagyott, a 92/2007. sz. Törvény alkalmazási normáinak a 19. cikkely (1) bekezdés 

szerint, „Az útvonal engedélyeket megyei tanács határozattal ítélik oda, az egyeztető bizottságnak a 

javaslatai alapján, és az illetékes ARR ügynökség adja ki/bocsátja ki”. 

Ugyanannak a jogszabálynak, amelyre fennebb vonatkoztattunk, a 18. cikkely (1) bekezdés szerint, 

a közúti szállítást működtetők, egy útvonalnak, a járatainak a megtételéhez, bármely az illető 

megyében az útvonalaknak az odaítélésére bejegyzett gépjárművet, amelyekre megszerezték az 

útvonal engedélyt. 

A határozattervezetet kísérő okirat szerint, azaz A menetrendszerinti közúti személyszállítási 

szolgálatnak az odaítélésének és az útvonal engedélyeknek az odaítélésére a javaslatoknak a 

biztosításának az egyeztető bizottságának a jegyzőkönyve, a 2018. április 03.-i 6568. számmal, 

teljesítve vannak az utólag módosított és kiegészített, 353/2007. sz. belügyi és közigazgatási reform 

miniszteri rendelettel jóváhagyott, a 92/2007. sz. Törvény alkalmazási normái által előírt 

követelmények, a 2014-2019-es periódus, menetrend szerinti közúti személyszállítási megyei 

programba foglalt egy útvonalhoz tartozó útvonalengedélyeknek, amelyekről a korábbi szállítást 

végzők lemondtak, az odaítélésére vonatkozóan. 
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Ugyanakkor megjegyezzük, hogy a határozattervezetet, az utólag módosított és kiegészített, a 

jogszabályoknak, a kidolgozásának a törvényhozási technikai normáira vonatkozó 24/2000. sz. 

Törvény 30. cikkelyével összevetve, a 6. cikkely (3) bekezdéshez viszonyítva, a 80-82. 

cikkelyeinek, az előírásainak a betartásával készítették el. 

Mérlegelve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a 215/2001. sz. helyi 

közigazgatási Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”f” betű előírásait, amelyek szerint a megyei tanács, 

bármely más a törvény által előírt feladatot gyakorol, úgy értékeljük, hogy a 2014-2019-es periódus, 

menetrend szerinti közúti személyszállítási megyei programba foglalt egy útvonalhoz tartozó 

útvonalengedélyeknek, amelyekről a korábbi szállítást végzők lemondtak, az odaítélésére 

vonatkozó határozattervezetet, alá lehet vetni megvitatásra és jóváhagyásra a Maros Megyei Tanács 

plénumának. 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Catrinoi Ionuţ / 2 pld. 
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