
 

 

A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

MAROS MEGYEI TANÁCS 

52. számú HATÁROZAT 
2016. március 31-i 

a sajátos menetrend szerinti megyei közúti személyszállitási szolgáltatás végzéséhez 

szükséges útvonalengedélyek odaitélésének vonatkozásában 

 
Maros Megyei Tanács, 

Látván a Gazdasági Osztály 2016.03.24/ 54.026 sz. tényfeltáró indoklását, valamint a 

szekbizottságok meghagyását, 

Tekintettel a következő rendelkezésekre: 

- 2007/92 sz. Törvény a helyi tömegközlekedési szolgáltatásokat illetően, az utólagos 

módositásokkal és kiegészitésekkel; 

- a helyi tömegközlekedési szolgáltatásokat alátámasztó 2007/92 sz. Törvény 

végrehajtási szabályait, melyek a 2007/353 sz. Belügyminisztériumi Rendelet álltal 

jóváhagyottak, az utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel; 

A 2001/ 215 sz. helyi önkormányzati Törvény  97.Cikk rendelkezéseinek, valamint a 

115. Cikk (1) bekezdés „c” betűje álltal biztositott jogoknek megfelelően, újból 

közzétett, az utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel, 

 

határozza: 

 

1. Cikk.  Jóváhagyásra kerül az útvonalengedélyek odaitélése, melyek 7 útvonalat 

illetnek meg,  a sajátos menetrend szerinti megyei közúti személyszállitás 

szolgáltatási tevékenység végzése érdekében, a jelen határozat szerves részét 

képező mellékletnek megfelelően.  

Az útvonalengedélyek és az azokat megillető  részletes előirások kizárólagosan a 

helyi közigazgatási hatóság keretén belüli sajátos szállitási szolgáltatások vagy a 

szállitási szolgáltatás területi szakasz álltal a szállitott személyek 

felszállási/leszállási állomásainak kibocsátott meghagyás bemutatásának 

következtében kerülnek kibocsátásra, a hatályben lévő jogi rendelkezéseknek 

megfelelve.  

2. Cikk. A jelen határozat közölve lessz a Maros Megyei Tanács Gazdasági Osztály 

keretén belüli megyei közlekedési Hatósággal.  

ELNÖK                                                                                                      Ellenjegyzi  
Ciprian Dobre                                                                                                 TITKÁR  

Paul Comsa 
 

 



 

 

A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

MAROS MEGYEI TANÁCS 
GAZDASÁGI OSZTÁLY 
 

2016.03.24/ 54.016 Sz. 

VI D/ 1 Akta 

INDOKLÁS 

a határozattervezethez a sajátos menetrend szerinti megyei közúti személyszállitási 

szolgáltatás végzéséhez szükséges útvonalengedélyek odaitélésének vonatkozásában 

A 2007/92 sz. Törvény 5.Cikk (1) bekezdése szerint helyi tömegközlekedési 

szolgáltatásnak tekinthető  az a sajátos menetrend szerinti helyi tömegközlekedési 

szolgáltatás, mely a külömböző útvonalakon oda-vissza utak végzése álltal és a 

szállitási szolgáltatásnak a  kezdeményezője, vagy a szolgáltatást - személyszállitás 

vagy csoport szállitás céljából -  alkalmazó álltal meghatározott szállitási programon 

keresztül jellemezhető, nevezetesen: a gyermekek, diákok vagy egyetemisták 

oktatási intézményéhez és intézményétől való szállitás, a bérezettek munkahelyi 

intézményéhez és intézményétől való szállitása, vagy valamely gazdasági operátor 

alkalmazottjainak munkahelyére és munkahelyéről való szállitása.  

A sajátos menetrend szerinti megyei közúti személyszállitás azok a  közúti 

közlekedési szolgáltatók álltal végezhető, amelyek szerződtek valamely 

kezdeményezővel vagy a szállitási szolgálatot alkalmazóval, az útvonalengedély és 

azon megye közigazgatási hatósága álltal kiállitott részletes előirások alapján, 

amelynek a közigazgatásába tartozik az adott útvonal, a Román Közúti Hatóság 

(román nyelvű röviditése A.R.R.)meghagyása álltal.  

A megyei személyszállitási szolgálat végzését elősegitő útvonalengedély 

megszerzésének érdekében, a  közlekedési személyszállitó szolgáltatók beadnak a 

megyei szintű közigazgatási hatósághoz egy dossziét, amely a  2007/ 353 sz. Törvény 

- a  helyi  közlekedési személyszállitást megillető végrehajtási szabályai  álltal 

meghatározott, a 2007/353 sz. Belügyminisztériumi rendelet álltal jóváhagyott 

okiratokat tartalmazza.  

A Maros Megyei Tanács keretén belüli megyei szállitási hatóság – a hatályban lévő 

jogszabályok rendelekzéseivel és a szállitások végzésének tekintélyében   előirt 

feltételek telyesitésével összhangban - az alapitástól (2008) a jelen pillanatig 346 

sajátos menetrend szerinti megyei közúti személyszállitási szolgáltatás végzéséhez 

szükséges útvonalengedélyt állitott ki, mely 43 közlekedési szolgáltatónak felel meg.  

A jelen pillanatban, a kibocsátott útvonalengedélyek számának összességéből, 95 

útvonalengedély érvényes, a többi 251 engedély lejárt.  

A 2007/ 92 sz. helyi személyszállitási szolgáltatások Törvényének 17. Cikk., (1) 

bekezdés „p” betűjének rendelkezése szerint, a 2011 július 11-i 163 sz. Törvény 

álltal módositott és kiegészitett, a megyei tanácsok jóváhaggyák a sajátos menetrend 



 

 

szerinti megyei közúti személyszállitási szolgáltatás végzéséhez, vagy esetenként a 

sajátos menetrend szerinti személyszállitáshoz szükséges útvonalengedélyek  

odaitélését.  

Ezért, a 2007/92 sz Törvény 17. Cikk. (1) bekezdés „p” betűjének rendelkezései 

értelmében, az utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel, valamint a 2007/92 sz. 

Törvény 31. Cikk. (2) bekezdés végrehajtási szabályainak értelmében, javasoljuk a 

sajátos menetrend szerinti megyei közúti személyszállitási szolgáltatás 

végzéséhez szükséges útvonalengedélyek odaitélését illető határozattervezet 

jóváhagyását.  

A SC. Rocada Serv SRL és SC Dilian Trans SRL szállitási operátorok a szállitás 

kezdeményezőjével kötözz szerződés alapján kérelmezték a sajátos menetrend 

szerinti közúti személyszállitási szolgáltatás végzéséhez szükséges útvonalengedély 

odaitélését a következő útvonalakra: 

 

- 1)  Marosvásárhely – Radnót (Radnóti Áramforrást Üzemeltető Fiók - hőerőmű)   

( SC Rocada Serv SRL vállalat –a Maros Megyei Tanácsnál a 2016.02.25/3447 sz. 

rögzitett) 

- 2)  Marosludas – Radnót (Radnóti Áramforrást Üzemeltető Fiók- hőerőmű)   

(SC Rocada Serv SRL vállalat –a Maros Megyei Tanácsnál a 2016.02.25/ 3448 sz. 

rögzitett) 

- 3)  Radnót – Radnóti Áramforrást Üzemeltető Fiók  (hőerőmű)   

(SC Rocada Serv SRL vállalat – a Maros Megyei Tanácsnál a 2016.02.25/3449 sz. 

rögzitett) 

- 4)  Maroslekence – Radnót (Radnóti Áramforrást Üzemeltető Fiók- hőerőmű)    

(SC Rocada Serv SRL vállalat –a Maros Megyei Tanácsnál a 2016.02.25/3450 sz. 

rögzitett) 

- 5)  Erdőszentgyörgy – Radnót (Radnóti Áramforrást Üzemeltető Fiók- hőerőmű)   

(SC Rocada Serv SRL vállalat– a Maros Megyei Tanácsnál a 2016.02.25/3451 sz. 

rögzitett) 

- 6)  Dicsőszentmárton – Radnót (Radnóti Áramforrást Üzemeltető Fiók- hőerőmű)  

(SC Rocada Serv SRL vállalat – a Maros Megyei Tanácsnál a 2016.02.25/3452 sz. 

rögzitett) 

- 7)  Marosvásárhely – Nyárádtő 

(SC Dilian Trans SRL vállalat – a Maros Megyei Tanácsnál a 2016.03.07/4097 sz. 

rögzitett) 

 

Az emlitett útvonalakon történő szállitások végzéséhez szükséges engedélyezés 

vonatkozásában a   kérelmezők álltal beadott okiratok azon iratok, melyek  a 

2007/92 sz. helyi személy szállitási Törvény végrehajtási szabályaiba foglalt 33. Cikk. 

(1) bekezdés álltal vannak előirva: 

a) jelentkezési lap; 



 

 

b) a járművek listája, melyek álltal végzik a szállitást az adott útvonalon és azok 

szállitási kapacitása; 

c) az útvonalengedély hiteles másolatai, melyek száma megegyezik a listában 

bemutatott járművekkel; 

d) a javasolt közlekedési grafika, melynek összhangban kell lennie a tevékenységi 

programok kezdetével/befejezésével, illetve a szolgálati program 

kezdetével/befejezésével, melyet a szállitás kezdeményezője vagy a szállitást 

igénybe vevője álltal láttamozott; a közlekedési grafika tartalmazni fogja  az 

irányokat, melyeken a személyzet szállitva lessz a munka tevékenység megkezdése/ 

szolgálatba való beállás, illetve ezek szállitása a munkaprogram befejeztekór/ 

szolgálatból való kiállás alkalmával; 

e) a szállitási kezdeményezővel/kezdeményezőkkel kötött szerződés/ szerződések, 

melyek eredményezik a tevékenységek kezdetét/ befejezését, illetve a szolgálatba 

való beállás/ szolgálatból való kiállás programját; 

f) a szállitott személyek listájának táblázatát, a szállitási szerződés mellékletét, 

mely a kezdeményező álltal láttamozott.  

Az útvonalengedélyek és az azokat megillető  részletes előirások a Maros Megyei 

Tanács útvonalengedélyt odaitélő Határozata alapján kerülnek kibocsátára a  

2007/353 sz. Belügyminisztériumi Rendelet álltal jóváhagyott, 2007/92 sz. helyi 

személy szállitási Törvény végrehajtási szabályaiba foglalt 35. Cikk. (1) bekezdés 

rendelkezéseinek megfelelően, a helyi vagy esetenként megyei közigazgatási hatóság 

keretén belüli sajátos szállitási szolgáltatások vagy a szállitási szolgáltatás területi 

szakasz álltal kibocsátott meghagyás bemutatását követően.  

ELNÖK 
Ciprian Dobre 

 
 
Összeállitotta: Marcel Matei 
Ellenőrizte: Alin Mărginean – ügyvezető igazgató 

 

 



A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

 

I Melléklet 

 

 

KÉRELEM 

Egy sajátos menetrend szerinti megyei személyszállitási szolgáltatás végzéséhez 

szükséges útvonalengedély odaitélését illetően 

A MAROS MEGYEI TANÁCS FIGYELMÉBE 

Alulirott ROSCA IOAN (vezetéknév és keresztnév), mint ÜGYVEZETŐ (ügyvezető, kijelölt 

személy, stb.) a SC ROCADA SERV SRL vállalatnál (a jogi személy megnevezése), székhely 

MAROSVÁSÁRHELY, GH.POP DE BASESTI utca, 15 szám, ......épület, ......tömbház, ...... 

emelet, 12... lakrész, MAROS megye, telefon 0265314997, fax szám 0265314997, mely 

a RO7730770 adószámmal rendelkezik, cégjegyzékszáma J/26/564/1995, számlaszám 

RO58 CRDZ002A0173450476001, mely a ...NEXTBANK.. Bank álltal nyitott, 

MAROSVÁSÁRHELYI Fiók, az ..LTP.. sorozatú,.....1026617..... számú útvonalengedély 

birtokosa, mely a Román Közúti Hatóság – Marosi Ügynöksége által kiállitott, kérelmezem 

egy sajátos menetrend szerinti megyei személyszállitási szolgáltatás végzéséhez szükséges 

útvonalengedély odaitélését a következő útvonalra:   

MAROSVÁSÁRHELY – SPEE RADNÓT , ...3...... járat/nap , ....12.....hónapos időszakra.  

A jelen kérelemhez mellékelten csatoljuk a Belügyminiszter és a 2007/353 sz.  

közigazgatási reform Rendelete által előirt dokumentumokat, a 2007/92 sz. helyi 

tömegközlekedési Törvény végrehajtási szabályainak jóváhagyását illetően. 

 

Dátum: 2016.02.12                            

Vezetéknév és keresztnév 
ROSCA IOAN 

Aláirás és bélyegző 
........................ 

*Olvashatatlan aláirás és 

bélyegző: SC ROCADA SERV SRL 

 

3447/2016 Február 25. 



II Melléklet 

Szállitási operátor SC ROCADA SERV SRL 
Adószám... RO 7730770 

LISTA 
a sajátos menetrend szerinti személyszállitást végző járművek listáj a 

MAROSVÁSÁRHELY – SPEE RADNÓT és vissza 
útvonalon és azok befogadóképessége 

 

 

Folyó 

Sz.  

 

Rendszám 

 

Kategória 

 

Márka* 

 

Tipus* 

 

Szállitási 

befogadó- 

képesség 

 

Komfort(Gépjármű 

Nyilvántartási 

Hivatal minősités) 

 

Gyártási 

év 

 

Jogosultság 

(tulajdon/lizing

) 

 

1 

 

MS-05-

RIA 

 

MIKROBUSZ 

 

MRCEDES 

 

SPRINTER 

 

16 

 

KAT.III 

 

2001 

 

PROPRIETATE 

         

         

 

A listán szereplő mindenik széllitási jármű mellé a következő másolatokat mellékeljük: 

- a jármű igazolványa; 
- A Román Gépjármű Nyilvántartási Hivatal (román nyelvű röviditése R.A.R) által kiállitott 
minősitési bizonyitvány; 
- a forgalmi engedély; 
- a kötelező gépjármű – felelősségbiztositás (román nyelvű röviditése RCA) ; 
- az utasok és csomagok biztositása; 
- a lizing szerződés, esetenként; 
- a szállitási licenc jog hiteles másolata.  

 
 

Vezetéknév és keresztnév 
ROSCA IOAN 

Aláirás és bélyegző 
........................ 

*Olvashatatlan aláirás és 

bélyegző: SC ROCADA SERV SRL 

 

*A kategória, márka és tipus a jármű forgalmi engedélyének megfelelően lesznek beitva és a szállitási 

befogadóképesség rovatba a Román Gépjármű Nyilvántartási Hivatal (R.A.R) által kiállitott minősitési 

bizonyitványban szereplő szállitási jármű ülőhelyeinek száma lessz feltüntetve.  



EURÓPAI KÖZÖSSÉG 

RO1  KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 

  ROMÁN KÖZÚTI HATÓSÁG 

  

0317050   SZÁMÚ HITELES MÁSOLAT 

egy harmadik fél nevében dijazás ellenében autóbusz vagy 

társasgépkocsi által nyújtott nemzetközi személyszállitásért 

A jelen licenc jog jogosultja  (2) ROCADA SERV SRL  

.......................................................................................
GHEORGHE POP DE BASESTI UTCA, 15 SZÁM, 12LAKRÉSZ./Marosvásárhely/Maros RO7730770 

...............................................................................................................

engedélyezett, hogy egy hermadik fél nevében nemzetközi személyszállitási 

tevékenységet végezzen a Közösség területén belül az Európai Parlament és a 

Tanács 2009 október 21-i 2009/1073 sz. bizottségi Rendeletben meghatározott 

feltételek alapján, autobusz vagy társasgépkocsi általi szállitási szolgáltatások 

nemzetközi piacára történő belőpőshez való jog vonatkozásában, a jelen licenc jog 

álltalános rendelkezései értelmében.  

Érvényes a következő rendszámmal rendelkező jármű esetén: MS-05-RIA 

Megjegyzések: ................................................................................... 

....................................................................................... 

A licenc jog érvényességének 
kezdete...2015.11.15........................... 

Érvényességének vége 
.......2016.11.14............................ 

Kiadva: .................MAROS................... .......2015.11.06............................ 

....................................................................................... 

 
*Olvashatatlan aláirás és                          *Olvashatatlan aláirás 

          Bélyegző:                                    és bélyegző:                    

              SC. ROCADA SERV SRL                            Román Közúti Hatóság                     

                                                           
1
 A tagállamok megkülömbözetető jelei a következők: (B) Belgium, (BG) Bulgária, (CZ) Cseh Köztársaság, (DK) Dánia, (D) 

Németország, (EST) Észtország, (IRL) Irország, (GR) Görögország, (E) Spanyolország, (F) Franciaország, (I) Olaszország, (CY) Ciprus, 
(LV) Lettország, (LT)  Litvánia, (L) Luxemburg, (H) Magyarország, (MT) Málta, (NL) Hollandia, (A) Ausztria, (PL.) Lengyelország, (P) 
Portugália  



 

Szállitási operátor SC ROCADA SERV SRL                               *Olvashatatlan aláirás és 

Adószám..RO 7730770                                                                              bélyegző: 
S.N.G.N. ROMGAZ SA 

S.P.E.E.IERNUT 

2016 feb.17. 

MENETREND GRAFIKA 
sajátos menetrend szerinti személyszállitás értelmében javasolt 

menetrend grafika a következő útvonalra: 
MAROSVÁSÁRHELY – SPEE RADNÓT és vissza 

 

ODA km Állomás 
Sz. 

 
Az állomás 

megnevezése 

VISSZA 

Indulási idő Indulási idő 

C1 C2    C3 C4 C1 C2 C3 C4 
04:30 12:30 20:30  0 1 Marosvásárhely 07:30 15:15 23:15  
05:07 13:07 21:07  24 2 Nyárádtő 06:38 14:38 22:38  
05:22 13:22 21:22  36 3 Marosugra 06:23 14:23 22:23  
05:26 13:26 21:26  39 4 Maroscsapó 06:19 14:19 22:19  
05:31 13:31 21:31  43 5 Radnót 06:14 14:14 22:14  
05:40 13:40 21:40  50 6 SPEE Radnót 06:05 14:05 22:05  

 
A. A részletes előirások biztositásához szükséges feltételek: 
 
1. Napok, melyeken közlekedik (1,2,3,4,5,6,7): .........1;2;3;4;5;6;7;................. 
2. Szükséges játművek száma/ Rendszám: .............MS-05-RIA........................ 
3. A jármű berendezése és adottságai: ...................................................... 
4. Szükséges sofőrök száma:  ........................1........................................ 
 
B. Az állomások használati meghagyása: 
 

Folyó 
sz. 

 
Állomás 

A meghagyás 
Sz./Dátuma 

 
-ig érvényes 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Közúti szállitási operátor, 
(aláirás és bélyegző) 

SC ROCADA SERV SRl                             Kibocsátás dátuma: 2016.02.22 
*Olvashatatlan aláirás és  

                bélyegző:SC. ROCADA SERV SRL 
 



I Melléklet 

 

 
 

KÉRELEM 

Egy sajátos menetrend szerinti megyei személyszállitási szolgáltatás végzéséhez 

szükséges útvonalengedély odaitélését illetően 

A MAROS MEGYEI TANÁCS FIGYELMÉBE 

Alulirott ROSCA IOAN (vezetéknév és keresztnév), mint ÜGYVEZETŐ (ügyvezető, kijelölt 

személy, stb.) a SC ROCADA SERV SRL vállalatnál (a jogi személy megnevezése), székhely 

MAROSVÁSÁRHELY, GH.POP DE BASESTI utca, 15 szám, ......épület, ......tömbház, ...... 

emelet, 12... lakrész, MAROS megye, telefon 0265314997, fax szám 0265314997, mely 

a RO7730770 adószámmal rendelkezik, cégjegyzékszáma J/26/564/1995, számlaszám 

RO58 CRDZ002A0173450476001, mely a ...NEXTBANK.. Bank álltal nyitott, 

MAROSVÁSÁRHELYI Fiók, az ..LTP.. sorozatú,.....1026617..... számú útvonalengedély 

birtokosa, mely a Román Közúti Hatóság – Marosi Ügynöksége által kiállitott, kérelmezem 

egy sajátos menetrend szerinti megyei személyszállitási szolgáltatás végzéséhez szükséges 

útvonalengedély odaitélését a következő útvonalra:   

MAROSLUDAS – SPEE RADNÓT , ...4...... járat/nap , ....12.....hónapos időszakra.  

A jelen kérelemhez mellékelten csatoljuk a Belügyminiszter és a 2007/353 sz.  

közigazgatási reform Rendelete által előirt dokumentumokat, a 2007/92 sz. helyi 

tömegközlekedési Törvény végrehajtási szabályainak jóváhagyását illetően. 

 

Dátum: 2016.02.22                            

Vezetéknév és keresztnév 
ROSCA IOAN 

Aláirás és bélyegző 
........................ 

*Olvashatatlan aláirás és 

bélyegző: SC ROCADA SERV SRL 

 

 

 

 

3448/2016 Február 25. 



II Melléklet 

Szállitási operátor SC ROCADA SERV SRL 
Adószám... RO 7730770 

 
LISTA 

a sajátos menetrend szerinti személyszállitást végző járművek listáj a 
MAROSLUDAS – SPEE RADNÓT és vissza 
útvonalon és azok befogadóképessége 

 

 

Fol

yó 

Sz.  

 

Rendszám 

 

Kategória 

 

Márka* 

 

Tipus* 

 

Szállitási 

befogadó- 

képesség 

 

Komfort(Gépjármű 

Nyilvántartási 

Hivatal minősités) 

 

Gyártási 

év 

 

Jogosultság 

(tulajdon/lizing

) 

 

1 

 

MS-46-ROC 

 

AUTÓBUSZ 

 

MRCEDES 

 

0 350 

 

50 

 

KAT.I 

 

1998 

 

PROPRIETATE 

 

2 

 

MS-03-RIA 

 

MIKROBUSZ 

 

IVECO 

 

DAILY 

 

19 

 

KAT.III 

 

2005 

 

PROPRIETATE 

         

 

A listán szereplő mindenik széllitási jármű mellé a következő másolatokat mellékeljük: 

- a jármű igazolványa; 
- A Román Gépjármű Nyilvántartási Hivatal (román nyelvű röviditése R.A.R) által kiállitott 
minősitési bizonyitvány; 
- a forgalmi engedély; 
- a kötelező gépjármű – felelősségbiztositás (román nyelvű röviditése RCA) ; 
- az utasok és csomagok biztositása; 
- a lizing szerződés, esetenként; 
- a szállitási licenc jog hiteles másolata.  

Vezetéknév és keresztnév 
ROSCA IOAN 

Aláirás és bélyegző 
........................ 

*Olvashatatlan aláirás és 

bélyegző: SC ROCADA SERV SRL 

 

 

*A kategória, márka és tipus a jármű forgalmi engedélyének megfelelően lesznek beitva és a szállitási 

befogadóképesség rovatba a Román Gépjármű Nyilvántartási Hivatal (R.A.R) által kiállitott minősitési 

bizonyitványban szereplő szállitási jármű ülőhelyeinek száma lessz feltüntetve.  



EURÓPAI KÖZÖSSÉG 

RO2  KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 

  ROMÁN KÖZÚTI HATÓSÁG 

  

0317225   SZÁMÚ HITELES MÁSOLAT 

egy harmadik fél nevében dijazás ellenében autóbusz vagy 

társasgépkocsi által nyújtott nemzetközi személyszállitásért 

A jelen licenc jog jogosultja  (2) ROCADA SERV SRL  

.......................................................................................
GHEORGHE POP DE BASESTI UTCA, 15 SZÁM, 12LAKRÉSZ./Marosvásárhely/Maros RO7730770 

...............................................................................................................

engedélyezett, hogy egy hermadik fél nevében nemzetközi személyszállitási 
tevékenységet végezzen a Közösség területén belül az Európai Parlament és a 
Tanács 2009 október 21-i 2009/1073 sz. bizottségi Rendeletben meghatározott 
feltételek alapján, autobusz vagy társasgépkocsi általi szállitási szolgáltatások 
nemzetközi piacára történő belőpőshez való jog vonatkozásában, a jelen licenc jog 
álltalános rendelkezései értelmében.  

Érvényes a következő rendszámmal rendelkező jármű esetén: MS-05-RIA 

Megjegyzések: ................................................................................... 

....................................................................................... 

A licenc jog érvényességének 
kezdete...2016.02.11........................... 

Érvényességének vége 
.......2016.11.14............................ 

Kiadva: .................MAROS................... .......2016.02.02............................ 

....................................................................................... 

*Olvashatatlan aláirás és                          *Olvashatatlan aláirás 
         bBélyegző:                                    és bélyegző:                    

             SC. ROCADA SERV SRL                            Román Közúti Hatóság                     

Alulirott ROSCA IOAN, a vállalat ügyvezetője, saját felelősségemre nyilatkozom a büntetőjogú cselekmények 

értelmében a hamis nyilatkozattételt illetően, hogy a jelen dokumentum az eredeti hiteles másolata 

                                                           
2
 A tagállamok megkülömbözetető jelei a következők: (B) Belgium, (BG) Bulgária, (CZ) Cseh Köztársaság, (DK) Dánia, (D) 

Németország, (EST) Észtország, (IRL) Irország, (GR) Görögország, (E) Spanyolország, (F) Franciaország, (I) Olaszország, (CY) Ciprus, 
(LV) Lettország, (LT)  Litvánia, (L) Luxemburg, (H) Magyarország, (MT) Málta, (NL) Hollandia, (A) Ausztria, (PL.) Lengyelország, (P) 
Portugália  



EURÓPAI KÖZÖSSÉG 

RO3  KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 

  ROMÁN KÖZÚTI HATÓSÁG 

  

0317049   SZÁMÚ HITELES MÁSOLAT 

egy harmadik fél nevében dijazás ellenében autóbusz vagy 

társasgépkocsi által nyújtott nemzetközi személyszállitásért 

A jelen licenc jog jogosultja  (2) ROCADA SERV SRL  

.......................................................................................
GHEORGHE POP DE BASESTI UTCA, 15 SZÁM,12 LAKRÉSZ./Marosvásárhey/Maros RO7730770 

...............................................................................................................

engedélyezett, hogy egy hermadik fél nevében nemzetközi személyszállitási 
tevékenységet végezzen a Közösség területén belül az Európai Parlament és a 
Tanács 2009 október 21-i 2009/1073 sz. bizottségi Rendeletben meghatározott 
feltételek alapján, autobusz vagy társasgépkocsi általi szállitási szolgáltatások 
nemzetközi piacára történő belőpőshez való jog vonatkozásában, a jelen licenc jog 
álltalános rendelkezései értelmében.  

Érvényes a következő rendszámmal rendelkező jármű esetén: MS-05-RIA 

Megjegyzések: ................................................................................... 

....................................................................................... 

A licenc jog érvényességének 
kezdete...2015.11.15........................... 

Érvényességének vége 
.......2016.11.14............................ 

Kiadva: .................MAROS................... .......2015.11.06............................ 

....................................................................................... 

         *Olvashatatlan aláirás és                          *Olvashatatlan aláirás 
                     Bélyegző:                                    és bélyegző:                    

                  SC. ROCADA SERV SRL                            Román Közúti Hatóság                     

 

Alulirott ROSCA IOAN, a vállalat ügyvezetője, saját felelősségemre nyilatkozom a büntetőjogú cselekmények 

értelmében a hamis nyilatkozattételt illetően, hogy  

                                                           
3
 A tagállamok megkülömbözetető jelei a következők: (B) Belgium, (BG) Bulgária, (CZ) Cseh Köztársaság, (DK) Dánia, (D) 

Németország, (EST) Észtország, (IRL) Irország, (GR) Görögország, (E) Spanyolország, (F) Franciaország, (I) Olaszország, (CY) Ciprus, 
(LV) Lettország, (LT)  Litvánia, (L) Luxemburg, (H) Magyarország, (MT) Málta, (NL) Hollandia, (A) Ausztria, (PL.) Lengyelország, (P) 
Portugália  



Szállitási operátor SC ROCADA SERV SRL                               *Olvashatatlan aláirás és 

Adószám.. RO 7730770                                                                             bélyegző: 
S.N.G.N. ROMGAZ SA 

S.P.E.E.IERNUT 

2016 feb.17. 

MENETREND GRAFIKA 
sajátos menetrend szerinti személyszállitás értelmében javasolt 

menetrend grafika a következő útvonalra: 
MAROSLUDAS – SPEE RADNÓT és vissza 

 

ODA km Állomás 
Sz. 

 
Az állomás 

megnevezése 

VISSZA 

Indulási idő Indulási idő 

C1 C2    C3 C4 C1 C2 C3 C4 
05:15 06:30 13:15 21:15 0 1 MAROSLUDAS 06:25 14:25 15:25 22:25 

05:24 06:39 13:24 21:24 7 2 MAROSBOGÁT 
ELÁGAZÁS 

06:16 14:16 15:16 22:16 

05:28 06:43 13:28 21:28 10 3 KUTYFALVA 06:12 14:12 15:12 22:12 

05:35 06:50 13:35 21:35  4 SPEE RADNÓT 06:05 14:05 15:05 22:05 

     5      
     6      

A. A részletes előirások biztositásához szükséges feltételek: 
 
1. Napok, melyeken közlekedik (1,2,3,4,5,6,7):C1;C3;C4 1;2;3;4;5;6;7 
C2;1;2;3;4;5;; 
2. Szükséges játművek száma/ Rendszám: ..MS-46-ROC......MS-03-RIA............... 
3. A jármű berendezése és adottságai: ...................................................... 
4. Szükséges sofőrök száma:  ........................3........................................ 
 
B. Az állomások használati meghagyása: 
 

Folyó 
sz. 

 
Állomás 

A meghagyás 
Sz./Dátuma 

 
-ig érvényes 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Közúti szállitási operátor, 
(aláirás és bélyegző) 

SC ROCADA SERV SRl                             Kibocsátás dátuma: 2016.02.22 
                 *Olvashatatlan aláirás és  

                                 bélyegző:SC. ROCADA SERV SRL 



I Melléklet 

 

 

KÉRELEM 

Egy sajátos menetrend szerinti megyei személyszállitási szolgáltatás végzéséhez 

szükséges útvonalengedély odaitélését illetően 

A MAROS MEGYEI TANÁCS FIGYELMÉBE 

Alulirott ROSCA IOAN (vezetéknév és keresztnév), mint ÜGYVEZETŐ (ügyvezető, kijelölt 

személy, stb.) a SC ROCADA SERV SRL vállalatnál (a jogi személy megnevezése), székhely 

MAROSVÁSÁRHELY, GH.POP DE BASESTI utca, 15 szám, ......épület, ......tömbház, ...... 

emelet, 12... lakrész, MAROS megye, telefon 0265314997, fax szám 0265314997, mely 

a RO7730770 adószámmal rendelkezik, cégjegyzékszáma J/26/564/1995, számlaszám 

RO58 CRDZ002A0173450476001, mely a ...NEXTBANK.. Bank álltal nyitott, 

MAROSVÁSÁRHELYI Fiók, az ..LTP.. sorozatú,.....1026617..... számú útvonalengedély 

birtokosa, mely a Román Közúti Hatóság – Marosi Ügynöksége által kiállitott, kérelmezem 

egy sajátos menetrend szerinti megyei személyszállitási szolgáltatás végzéséhez szükséges 

útvonalengedély odaitélését a következő útvonalra:   

RADNÓT – SPEE RADNÓT , ...3...... járat/nap , ....12.....hónapos időszakra.  

A jelen kérelemhez mellékelten csatoljuk a Belügyminiszter és a 2007/353 sz.  

közigazgatási reform Rendelete által előirt dokumentumokat, a 2007/92 sz. helyi 

tömegközlekedési Törvény végrehajtási szabályainak jóváhagyását illetően. 

 

Dátum: 2016.02.22                            

Vezetéknév és keresztnév 
ROSCA IOAN 

Aláirás és bélyegző 
........................ 

*Olvashatatlan aláirás és 

bélyegző: SC ROCADA SERV SRL 

 

 

 

3449/2016 Február 25. 



II Melléklet 

Szállitási operátor SC ROCADA SERV SRL 
Adószám... RO 7730770 

LISTA 
a sajátos menetrend szerinti személyszállitást végző járművek listáj a 

RADNÓT – SPEE RADNÓT és vissza 
útvonalon és azok befogadóképessége 

 

 

F

ol

yó 

Sz

.  

 

Rendszám 

 

Kategória 

 

Márka* 

 

Tipus* 

 

Szállitási 

befogadó- 

képesség 

 

Komfort(Gépjármű 

Nyilvántartási 

Hivatal minősités) 

 

Gyártási 

év 

 

Jogosultság 

(tulajdon/lizing

) 

 

1 

 

MS-09-NSL 

 

AUTÓBUSZ 

 

IVECO 

 

702H20 

 

55 

 

KAT.I 

 

1989 

 

PROPRIETATE 

         

         

 

A listán szereplő mindenik széllitási jármű mellé a következő másolatokat mellékeljük: 

- a jármű igazolványa; 
- A Román Gépjármű Nyilvántartási Hivatal (román nyelvű röviditése R.A.R) által kiállitott 
minősitési bizonyitvány; 
- a forgalmi engedély; 
- a kötelező gépjármű – felelősségbiztositás (román nyelvű röviditése RCA) ; 
- az utasok és csomagok biztositása; 
- a lizing szerződés, esetenként; 
- a szállitási licenc jog hiteles másolata.  

 
Vezetéknév és keresztnév 

ROSCA IOAN 
Aláirás és bélyegző 

........................ 

*Olvashatatlan aláirás és 

bélyegző: SC ROCADA SERV SRL 

 

*A kategória, márka és tipus a jármű forgalmi engedélyének megfelelően lesznek beitva és a szállitási 

befogadóképesség rovatba a Román Gépjármű Nyilvántartási Hivatal (R.A.R) által kiállitott minősitési 

bizonyitványban szereplő szállitási jármű ülőhelyeinek száma lessz feltüntetve.  



EURÓPAI KÖZÖSSÉG 

RO4  KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 

  ROMÁN KÖZÚTI HATÓSÁG 

  

0317226   SZÁMÚ HITELES MÁSOLAT 

egy harmadik fél nevében dijazás ellenében autóbusz vagy 

társasgépkocsi által nyújtott nemzetközi személyszállitásért 

A jelen licenc jog jogosultja  (2) ROCADA SERV SRL  

.......................................................................................
GHEORGHE POP DE BASESTI UTCA, 15 SZÁM, 12 LAKRÉSZ./TIRGU MURES/Mures RO7730770 

...............................................................................................................

engedélyezett, hogy egy hermadik fél nevében nemzetközi személyszállitási 

tevékenységet végezzen a Közösség területén belül az Európai Parlament és a 

Tanács 2009 október 21-i 2009/1073 sz. bizottségi Rendeletben meghatározott 

feltételek alapján, autobusz vagy társasgépkocsi általi szállitási szolgáltatások 

nemzetközi piacára történő belőpőshez való jog vonatkozásában, a jelen licenc jog 

álltalános rendelkezései értelmében.  

Érvényes a következő rendszámmal rendelkező jármű esetén: MS-09-NSL 

Megjegyzések: ................................................................................... 

....................................................................................... 

A licenc jog érvényességének 
kezdete...2016.02.03........................... 

Érvényességének vége 
.......2016.11.14............................ 

Kiadva: .................MAROS................... .......2016.02.02............................ 

....................................................................................... 

 

*Olvashatatlan aláirás és                          *Olvashatatlan aláirás 
                              Bélyegző:                                    és bélyegző:                    

           SC. ROCADA SERV SRL                            Román Közúti Hatóság                     

                                                           
4
 A tagállamok megkülömbözetető jelei a következők: (B) Belgium, (BG) Bulgária, (CZ) Cseh Köztársaság, (DK) Dánia, (D) 

Németország, (EST) Észtország, (IRL) Irország, (GR) Görögország, (E) Spanyolország, (F) Franciaország, (I) Olaszország, (CY) Ciprus, 
(LV) Lettország, (LT)  Litvánia, (L) Luxemburg, (H) Magyarország, (MT) Málta, (NL) Hollandia, (A) Ausztria, (PL.) Lengyelország, (P) 
Portugália  



Szállitási operátor SC ROCADA SERV SRL                               *Olvashatatlan aláirás és 

Adószám..RO 7730770                                                                              bélyegző: 
S.N.G.N. ROMGAZ SA 

S.P.E.E.IERNUT 

2016 feb.17. 

MENETREND GRAFIKA 
sajátos menetrend szerinti személyszállitás értelmében javasolt 

menetrend grafika a következő útvonalra: 
RADNÓT – SPEE RADNÓT és vissza 

 

ODA km Állomás 
Sz. 

 
Az állomás 

megnevezése 

VISSZA 

Indulási idő Indulási idő 

C1 C2    C3 C4 C1 C2 C3 C4 
05:30 13:30 21:30  0 1 Radnót  06:15 14:15 22:15  
05:40 13:40 21:40  6 2 SPEE Radnót 06:05 14:05 22:05  

     3      
     4      
     5      
     6      

 
A. A részletes előirások biztositásához szükséges feltételek: 
 
1. Napok, melyeken közlekedik (1,2,3,4,5,6,7): ........................................... 
2. Szükséges játművek száma/ Rendszám: .............MS-09-NSL....................... 
3. A jármű berendezése és adottságai: ...................................................... 
4. Szükséges sofőrök száma:  ........................1........................................ 
 
B. Az állomások használati meghagyása: 
 

Folyó 
sz. 

 
Állomás 

A meghagyás 
Sz./Dátuma 

 
-ig érvényes 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 
Közúti szállitási operátor, 
(aláirás és bélyegző) 

SC ROCADA SERV SRl                             Kibocsátás dátuma: 2016.02.22 
*Olvashatatlan aláirás és  

                bélyegző:SC. ROCADA SERV SRL 



I Melléklet 

 

 

KÉRELEM 

Egy sajátos menetrend szerinti megyei személyszállitási szolgáltatás végzéséhez 

szükséges útvonalengedély odaitélését illetően 

A MAROS MEGYEI TANÁCS FIGYELMÉBE 

Alulirott ROSCA IOAN (vezetéknév és keresztnév), mint ÜGYVEZETŐ (ügyvezető, kijelölt 

személy, stb.) a SC ROCADA SERV SRL vállalatnál (a jogi személy megnevezése), székhely 

MAROSVÁSÁRHELY, GH.POP DE BASESTI utca, 15 szám, ......épület, ......tömbház, ...... 

emelet, 12... lakrész, MAROS megye, telefon 0265314997, fax szám 0265314997, mely 

a RO7730770 adószámmal rendelkezik, cégjegyzékszáma J/26/564/1995, számlaszám 

RO58 CRDZ002A0173450476001, mely a ...NEXTBANK.. Bank álltal nyitott, 

MAROSVÁSÁRHELYI Fiók, az ..LTP.. sorozatú,.....1026617..... számú útvonalengedély 

birtokosa, mely a Román Közúti Hatóság – Marosi Ügynöksége által kiállitott, kérelmezem 

egy sajátos menetrend szerinti megyei személyszállitási szolgáltatás végzéséhez szükséges 

útvonalengedély odaitélését a következő útvonalra:   

MAROSLEKENCE – SPEE RADNÓT , ...1...... járat/nap , ....12.....hónapos időszakra.  

A jelen kérelemhez mellékelten csatoljuk a Belügyminiszter és a 2007/353 sz.  

közigazgatási reform Rendelete által előirt dokumentumokat, a 2007/92 sz. helyi 

tömegközlekedési Törvény végrehajtási szabályainak jóváhagyását illetően. 

 

Dátum: 2016.02.22                            

Vezetéknév és keresztnév 
ROSCA IOAN 

Aláirás és bélyegző 
........................ 

*Olvashatatlan aláirás és 

bélyegző: SC ROCADA SERV SRL 

 

 

 

3450/2016 Február 25. 



Szállitási operátor SC ROCADA SERV SRL 
Adószám... RO 7730770 

 
LISTA 

a sajátos menetrend szerinti személyszállitást végző járművek listáj a 
MAROSLEKENCE – SPEE RADNÓT és vissza 

útvonalon és azok befogadóképessége 
 

 

F

ol

yó 

Sz

.  

 

Rendszám 

 

Kategória 

 

Márka* 

 

Tipus* 

 

Szállitási 

befogadó- 

képesség 

 

Komfort(Gépjármű 

Nyilvántartási 

Hivatal minősités) 

 

Gyártási 

év 

 

Jogosultság 

(tulajdon/lizing

) 

 

1 

 

MS-20-ROC 

 

AUTÓBUSZ 

 

SETRA 

 

S 215 SHD 

 

52 

 

KAT.I 

 

1990 

 

PROPRIETATE 

         

         

 

A listán szereplő mindenik széllitási jármű mellé a következő másolatokat mellékeljük: 

- a jármű igazolványa; 
- A Román Gépjármű Nyilvántartási Hivatal (román nyelvű röviditése R.A.R) által kiállitott 
minősitési bizonyitvány; 
- a forgalmi engedély; 
- a kötelező gépjármű – felelősségbiztositás (román nyelvű röviditése RCA) ; 
- az utasok és csomagok biztositása; 
- a lizing szerződés, esetenként; 
- a szállitási licenc jog hiteles másolata.  

 
Vezetéknév és keresztnév 

ROSCA IOAN 
Aláirás és bélyegző 

........................ 

*Olvashatatlan aláirás és 

bélyegző: SC ROCADA SERV SRL 

 

*A kategória, márka és tipus a jármű forgalmi engedélyének megfelelően lesznek beitva és a szállitási 

befogadóképesség rovatba a Román Gépjármű Nyilvántartási Hivatal (R.A.R) által kiállitott minősitési 

bizonyitványban szereplő szállitási jármű ülőhelyeinek száma lessz feltüntetve.  



EURÓPAI KÖZÖSSÉG 

RO5  KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 

  ROMÁN KÖZÚTI HATÓSÁG 

  

0317054   SZÁMÚ HITELES MÁSOLAT 

egy harmadik fél nevében dijazás ellenében autóbusz vagy 

társasgépkocsi által nyújtott nemzetközi személyszállitásért 

A jelen licenc jog jogosultja  (2) ROCADA SERV SRL  

.......................................................................................
GHEORGHE POP DE BASESTI UTCA, 15 SZÁM, 12LAKRÉSZ./Marosvésérhely/Maros RO7730770 

...............................................................................................................

engedélyezett, hogy egy hermadik fél nevében nemzetközi személyszállitási 

tevékenységet végezzen a Közösség területén belül az Európai Parlament és a 

Tanács 2009 október 21-i 2009/1073 sz. bizottségi Rendeletben meghatározott 

feltételek alapján, autobusz vagy társasgépkocsi általi szállitási szolgáltatások 

nemzetközi piacára történő belőpőshez való jog vonatkozásában, a jelen licenc jog 

álltalános rendelkezései értelmében.  

Érvényes a következő rendszámmal rendelkező jármű esetén: MS-20-ROC 

Megjegyzések: ................................................................................... 

....................................................................................... 

A licenc jog érvényességének 
kezdete...2015.11.15........................... 

Érvényességének vége 
.......2016.11.14............................ 

Kiadva: .................MAROS................... .......2015.11.06............................ 

....................................................................................... 

 

*Olvashatatlan aláirás és                          *Olvashatatlan aláirás 
                              Bélyegző:                                    és bélyegző:                    

           SC. ROCADA SERV SRL                            Román Közúti Hatóság                     

                                                           
5
 A tagállamok megkülömbözetető jelei a következők: (B) Belgium, (BG) Bulgária, (CZ) Cseh Köztársaság, (DK) Dánia, (D) 

Németország, (EST) Észtország, (IRL) Irország, (GR) Görögország, (E) Spanyolország, (F) Franciaország, (I) Olaszország, (CY) Ciprus, 
(LV) Lettország, (LT)  Litvánia, (L) Luxemburg, (H) Magyarország, (MT) Málta, (NL) Hollandia, (A) Ausztria, (PL.) Lengyelország, (P) 
Portugália  



Szállitási operátor SC ROCADA SERV SRL                               *Olvashatatlan aláirás és 

Adószám..RO 7730770                                                                              bélyegző: 
S.N.G.N. ROMGAZ SA 

S.P.E.E.IERNUT 

2016 feb.17. 

MENETREND GRAFIKA 
sajátos menetrend szerinti személyszállitás értelmében javasolt 

menetrend grafika a következő útvonalra: 
MAROSLEKENCE – SPEE RADNÓT és vissza 

 

ODA km Állomás 
Sz. 

 
Az állomás 

megnevezése 

VISSZA 

Indulási idő Indulási idő 

C1 C2    C3 C4 C1 C2 C3 C4 
06:35    0 1 Maroslekence 15:05    
06:45    3 2 Radnót 15:15    
06:55    10 3 SPEE Radnót 15:05    

      4      
     5      
     6      
     7      

 
A. A részletes előirások biztositásához szükséges feltételek: 
 
1. Napok, melyeken közlekedik (1,2,3,4,5,6,7): ......1;2;3;4;5;........................ 
2. Szükséges játművek száma/ Rendszám: .............MS-20-ROC....................... 
3. A jármű berendezése és adottságai: ...................................................... 
4. Szükséges sofőrök száma:  ........................1........................................ 
 
B. Az állomások használati meghagyása: 
 

Folyó 
sz. 

 
Állomás 

A meghagyás 
Sz./Dátuma 

 
-ig érvényes 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 
Közúti szállitási operátor, 
(aláirás és bélyegző) 

SC ROCADA SERV SRl                             Kibocsátás dátuma: 2016.02.22 
*Olvashatatlan aláirás és  

                bélyegző:SC. ROCADA SERV SRL 



 
 

I Melléklet 

 

 

KÉRELEM 

Egy sajátos menetrend szerinti megyei személyszállitási szolgáltatás végzéséhez 

szükséges útvonalengedély odaitélését illetően 

A MAROS MEGYEI TANÁCS FIGYELMÉBE 

Alulirott ROSCA IOAN (vezetéknév és keresztnév), mint ÜGYVEZETŐ (ügyvezető, kijelölt 

személy, stb.) a SC ROCADA SERV SRL vállalatnál (a jogi személy megnevezése), székhely 

MAROSVÁSÁRHELY, GH.POP DE BASESTI utca, 15 szám, ......épület, ......tömbház, ...... 

emelet, 12... lakrész, MAROS megye, telefon 0265314997, fax szám 0265314997, mely 

a RO7730770 adószámmal rendelkezik, cégjegyzékszáma J/26/564/1995, számlaszám 

RO58 CRDZ002A0173450476001, mely a ...NEXTBANK.. Bank álltal nyitott, 

MAROSVÁSÁRHELYI Fiók, az ..LTP.. sorozatú,.....1026617..... számú útvonalengedély 

birtokosa, mely a Román Közúti Hatóság – Marosi Ügynöksége által kiállitott, kérelmezem 

egy sajátos menetrend szerinti megyei személyszállitási szolgáltatás végzéséhez szükséges 

útvonalengedély odaitélését a következő útvonalra:   

ERDŐSZENTGYÖRGY – SPEE RADNÓT , ...1...... járat/nap , ....12.....hónapos időszakra.  

A jelen kérelemhez mellékelten csatoljuk a Belügyminiszter és a 2007/353 sz.  

közigazgatási reform Rendelete által előirt dokumentumokat, a 2007/92 sz. helyi 

tömegközlekedési Törvény végrehajtási szabályainak jóváhagyását illetően. 

 

Dátum: 2016.02.22                            

Vezetéknév és keresztnév 
ROSCA IOAN 

Aláirás és bélyegző 
........................ 

*Olvashatatlan aláirás és 

bélyegző: SC ROCADA SERV SRL 

 

 

3451/2016 Február 25. 



Szállitási operátor SC ROCADA SERV SRL 
Adószám... RO 7730770 

 
LISTA 

a sajátos menetrend szerinti személyszállitást végző járművek listáj a 
ERDŐSZENTGYŐRGY – SPEE RADNÓT és vissza 

útvonalon és azok befogadóképessége 
 

 

F

ol

yó 

Sz

.  

 

Rendszám 

 

Kategória 

 

Márka* 

 

Tipus* 

 

Szállitási 

befogadó- 

képesség 

 

Komfort(Gépjármű 

Nyilvántartási 

Hivatal minősités) 

 

Gyártási 

év 

 

Jogosultság 

(tulajdon/lizing

) 

 

1 

 

MS-22-ROC 

 

AUTÓBUSZ 

 

NEOPLAN 

 

N316 

 

52 

 

KAT.I 

 

1996 

 

PROPRIETATE 

         

         

 

A listán szereplő mindenik széllitási jármű mellé a következő másolatokat mellékeljük: 

- a jármű igazolványa; 
- A Román Gépjármű Nyilvántartási Hivatal (román nyelvű röviditése R.A.R) által kiállitott 
minősitési bizonyitvány; 
- a forgalmi engedély; 
- a kötelező gépjármű – felelősségbiztositás (román nyelvű röviditése RCA) ; 
- az utasok és csomagok biztositása; 
- a lizing szerződés, esetenként; 
- a szállitási licenc jog hiteles másolata.  

Vezetéknév és keresztnév 
ROSCA IOAN 

Aláirás és bélyegző 
........................ 

*Olvashatatlan aláirás és 

bélyegző: SC ROCADA SERV SRL 

 

*A kategória, márka és tipus a jármű forgalmi engedélyének megfelelően lesznek beitva és a szállitási 

befogadóképesség rovatba a Román Gépjármű Nyilvántartási Hivatal (R.A.R) által kiállitott minősitési 

bizonyitványban szereplő szállitási jármű ülőhelyeinek száma lessz feltüntetve.  

 



EURÓPAI KÖZÖSSÉG 

RO6  KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 

  ROMÁN KÖZÚTI HATÓSÁG 

  

0317055   SZÁMÚ HITELES MÁSOLAT 

egy harmadik fél nevében dijazás ellenében autóbusz vagy 

társasgépkocsi által nyújtott nemzetközi személyszállitásért 

A jelen licenc jog jogosultja  (2) ROCADA SERV SRL  

.......................................................................................
GHEORGHE POP DE BASESTI UTCA, 15 SZÁM, 12LAKRÉSZ./Marosvásárhely/Maros RO7730770 

...............................................................................................................

engedélyezett, hogy egy hermadik fél nevében nemzetközi személyszállitási 

tevékenységet végezzen a Közösség területén belül az Európai Parlament és a 

Tanács 2009 október 21-i 2009/1073 sz. bizottségi Rendeletben meghatározott 

feltételek alapján, autobusz vagy társasgépkocsi általi szállitási szolgáltatások 

nemzetközi piacára történő belőpőshez való jog vonatkozásában, a jelen licenc jog 

álltalános rendelkezései értelmében.  

Érvényes a következő rendszámmal rendelkező jármű esetén: MS-22-ROC 

Megjegyzések: ................................................................................... 

....................................................................................... 

A licenc jog érvényességének 
kezdete...2015.11.15........................... 

Érvényességének vége 
.......2016.11.14............................ 

Kiadva: .................MAROS................... .......2015.11.06............................ 

....................................................................................... 

 

*Olvashatatlan aláirás és                          *Olvashatatlan aláirás 
                              Bélyegző:                                    és bélyegző:                    

           SC. ROCADA SERV SRL                            Román Közúti Hatóság                     

                                                           
6
 A tagállamok megkülömbözetető jelei a következők: (B) Belgium, (BG) Bulgária, (CZ) Cseh Köztársaság, (DK) Dánia, (D) 

Németország, (EST) Észtország, (IRL) Irország, (GR) Görögország, (E) Spanyolország, (F) Franciaország, (I) Olaszország, (CY) Ciprus, 
(LV) Lettország, (LT)  Litvánia, (L) Luxemburg, (H) Magyarország, (MT) Málta, (NL) Hollandia, (A) Ausztria, (PL.) Lengyelország, (P) 
Portugália  



Szállitási operátor SC ROCADA SERV SRL                               *Olvashatatlan aláirás és 

Adószám..RO 7730770                                                                              bélyegző: 
S.N.G.N. ROMGAZ SA 

S.P.E.E.IERNUT 

2016 feb.17. 

MENETREND GRAFIKA 
sajátos menetrend szerinti személyszállitás értelmében javasolt 

menetrend grafika a következő útvonalra: 
ERDŐSZENTGYŐRGY – SPEE RADNÓT és vissza 

 

ODA km Állomás 
Sz. 

 
Az állomás 

megnevezése 

VISSZA 

Indulási idő Indulási idő 

C1 C2    C3 C4 C1 C2 C3 C4 
05:40    0 1 Erdőszentgyőrgy  16:20    
05:45    7 2 Havadtő 16:15    
05:50    2 3 Gyulakuta Központ 16:10    
06:55    65  4 SPEE Radnót 15:05    

           
           

 
A. A részletes előirások biztositásához szükséges feltételek: 
 
1. Napok, melyeken közlekedik (1,2,3,4,5): .......1,2,3,4,5,............................. 
2. Szükséges játművek száma/ Rendszám: .............MS-22-ROC....................... 
3. A jármű berendezése és adottságai: ...................................................... 
4. Szükséges sofőrök száma:  ........................1........................................ 
 
B. Az állomások használati meghagyása: 
 

Folyó 
sz. 

 
Állomás 

A meghagyás 
Sz./Dátuma 

 
-ig érvényes 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 
Közúti szállitási operátor, 
(aláirás és bélyegző) 

SC ROCADA SERV SRl                             Kibocsátás dátuma: 2016.02.22 
*Olvashatatlan aláirás és  

                bélyegző:SC. ROCADA SERV SRL 



 
I Melléklet 

 

 

KÉRELEM 

Egy sajátos menetrend szerinti megyei személyszállitási szolgáltatás végzéséhez 

szükséges útvonalengedély odaitélését illetően 

A MAROS MEGYEI TANÁCS FIGYELMÉBE 

Alulirott ROSCA IOAN (vezetéknév és keresztnév), mint ÜGYVEZETŐ (ügyvezető, kijelölt 

személy, stb.) a SC ROCADA SERV SRL vállalatnál (a jogi személy megnevezése), székhely 

MAROSVÁSÁRHELY, GH.POP DE BASESTI utca, 15 szám, ......épület, ......tömbház, ...... 

emelet, 12... lakrész, MAROS megye, telefon 0265314997, fax szám 0265314997, mely 

a RO7730770 adószámmal rendelkezik, cégjegyzékszáma J/26/564/1995, számlaszám 

RO58 CRDZ002A0173450476001, mely a ...NEXTBANK.. Bank álltal nyitott, 

MAROSVÁSÁRHELYI Fiók, az ..LTP.. sorozatú,.....1026617..... számú útvonalengedély 

birtokosa, mely a Román Közúti Hatóság – Marosi Ügynöksége által kiállitott, kérelmezem 

egy sajátos menetrend szerinti megyei személyszállitási szolgáltatás végzéséhez szükséges 

útvonalengedély odaitélését a következő útvonalra:   

DICSŐSZENTMÁRTON – SPEE RADNÓT , ...3...... járat/nap , ....12.....hónapos időszakra.  

A jelen kérelemhez mellékelten csatoljuk a Belügyminiszter és a 2007/353 sz.  

közigazgatási reform Rendelete által előirt dokumentumokat, a 2007/92 sz. helyi 

tömegközlekedési Törvény végrehajtási szabályainak jóváhagyását illetően. 

 

Dátum: 2016.02.22                            

Vezetéknév és keresztnév 
ROSCA IOAN 

Aláirás és bélyegző 
........................ 

*Olvashatatlan aláirás és 

bélyegző: SC ROCADA SERV SRL 

 

 

 

3452/2016 Február 25. 



Szállitási operátor SC ROCADA SERV SRL 
Adószám... RO 7730770 

 
LISTA 

a sajátos menetrend szerinti személyszállitást végző járművek listáj a 
DICSOSZENTMARTON – SPEE RADNÓT és vissza 

útvonalon és azok befogadóképessége 
 

 

F

ol

yó 

Sz

.  

 

Rendszám 

 

Kategória 

 

Márka* 

 

Tipus* 

 

Szállitási 

befogadó- 

képesség 

 

Komfort(Gépjár

mű Nyilvántartási 

Hivatal 

minősités) 

 

Gyártási 

év 

 

Jogosultság 

(tulajdon/lizing

) 

 

1 

 

MS-01-RIA 

 

MIKROBUSZ 

 

WOLKSWA

GEN 

 

LT 46 

 

52 

 

KAT.I 

 

1990 

 

PROPRIETATE 

         

         

 

A listán szereplő mindenik széllitási jármű mellé a következő másolatokat mellékeljük: 

- a jármű igazolványa; 
- A Román Gépjármű Nyilvántartási Hivatal (román nyelvű röviditése R.A.R) által kiállitott 
minősitési bizonyitvány; 
- a forgalmi engedély; 
- a kötelező gépjármű – felelősségbiztositás (román nyelvű röviditése RCA) ; 
- az utasok és csomagok biztositása; 
- a lizing szerződés, esetenként; 
- a szállitási licenc jog hiteles másolata.  

Vezetéknév és keresztnév 
ROSCA IOAN 

Aláirás és bélyegző 
........................ 

*Olvashatatlan aláirás és 

bélyegző: SC ROCADA SERV SRL 

 

*A kategória, márka és tipus a jármű forgalmi engedélyének megfelelően lesznek beitva és a szállitási 

befogadóképesség rovatba a Román Gépjármű Nyilvántartási Hivatal (R.A.R) által kiállitott minősitési 

bizonyitványban szereplő szállitási jármű ülőhelyeinek száma lessz feltüntetve.  



EURÓPAI KÖZÖSSÉG 

RO7  KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 

  ROMÁN KÖZÚTI HATÓSÁG 

  

1026617   SZÁMÚ ENGEDÉLY 

Sorozat CCP, 0205488 Számú engedély hiteles másaolata 

 nemzetközi közúti személyszállitásra 

A jelen licenc jog jogosultja  (2) ROCADA SERV SRL  

.......................................................................................
GHEORGHE POP DE BASESTI UTCA, 15 SZÁM, 12LAKRÉSZ./Marosvásárhely/Maros RO7730770 

...............................................................................................................

engedélyezett, hogy nemzetközi személyszállitási tevékenységet végezzen a 

Közösség területén belül az 1992 március 16-i 684/92 sz. bizottsági Rendeletben 

meghatározott feltételek alapján, amint azt a  11/98 sz. bizottsági Rendelet 

módositotta és a jelen engedély álltalános rendelkezéseinek megfelelően.  

Érvényes a következő rendszámmal rendelkező jármű esetén: MS-01-RIA 

Megjegyzések: ................................................................................... 

....................................................................................... 

A licenc jog érvényességének 
kezdete...2011.11.15........................... 

Érvényességének vége 
.......2016.11.14............................ 

Kiadva: .................MAROS................... .......2011.10.26............................ 

....................................................................................... 

 

*Olvashatatlan aláirás és                          *Olvashatatlan aláirás 
                              Bélyegző:                                    és bélyegző:                    

           SC. ROCADA SERV SRL                            Román Közúti Hatóság                     

 

                                                           
7
 A tagállamok megkülömbözetető jelei a következők: (B) Belgium, (BG) Bulgária, (CZ) Cseh Köztársaság, (DK) Dánia, (D) 

Németország, (EST) Észtország, (IRL) Irország, (GR) Görögország, (E) Spanyolország, (F) Franciaország, (I) Olaszország, (CY) Ciprus, 
(LV) Lettország, (LT)  Litvánia, (L) Luxemburg, (H) Magyarország, (MT) Málta, (NL) Hollandia, (A) Ausztria, (PL.) Lengyelország, (P) 
Portugália  



Szállitási operátor SC ROCADA SERV SRL                               *Olvashatatlan aláirás és 

Adószám..RO 7730770                                                                              bélyegző: 
S.N.G.N. ROMGAZ SA 

S.P.E.E.IERNUT 

2016 feb.17. 

MENETREND GRAFIKA 
sajátos menetrend szerinti személyszállitás értelmében javasolt 

menetrend grafika a következő útvonalra: 
DICSŐSZENTMÁRTON – SPEE RADNÓT és vissza 

 

ODA km Állomás 
Sz. 

 
Az állomás 

megnevezése 

VISSZA 

Indulási idő Indulási idő 

C1 C2    C3 C4 C1 C2 C3 C4 
04:50 12:50 20:50  0 1 Dicsőszentmárton  06:50 15:50 22:50  
05:17 13:17 21:17  11 2 Oláhkocsárd 06:23 14:23 22:23  
05:22 13:22 21:22  15 3 Mezősályi 06:18 14:18 22:18  
05:26 13:26 21:26  18  4 Radnót     

    25 5 SPEE Radnót     
     6      
     7      

 
A. A részletes előirások biztositásához szükséges feltételek: 
 
1. Napok, melyeken közlekedik (1,2,3,4,5,6,7): ......1;2;3;4;5,6,7.................... 
2. Szükséges játművek száma/ Rendszám: .............MS-01-RIA....................... 
3. A jármű berendezése és adottságai: ...................................................... 
4. Szükséges sofőrök száma:  ........................1........................................ 
 
B. Az állomások használati meghagyása: 
 

Folyó 
sz. 

 
Állomás 

A meghagyás 
Sz./Dátuma 

 
-ig érvényes 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 
Közúti szállitási operátor, 
(aláirás és bélyegző) 

SC ROCADA SERV SRl                             Kibocsátás dátuma: 2016.02.22 
*Olvashatatlan aláirás és  

                bélyegző:SC. ROCADA SERV SRL 



I Melléklet 

 

 

KÉRELEM 

Egy sajátos menetrend szerinti megyei személyszállitási szolgáltatás végzéséhez 

szükséges útvonalengedély odaitélését illetően 

A MAROS MEGYEI TANÁCS FIGYELMÉBE 

Alulirott DILIAN VASINEL (vezetéknév és keresztnév), mint ÜGYVEZETŐ (ügyvezető, 

kijelölt személy, stb.) a SC DILIN TRANS SRL vállalatnál (a jogi személy megnevezése), 

székhely MAROSVÁSÁRHELY, ION BUTEANU utca, 11 szám, ......épület, ......tömbház, 

...... emelet, 3... lakrész, MAROS megye, telefon 0740255424, fax szám ............., 

mely a RO24486693 adószámmal rendelkezik, cégjegyzékszáma .................., 

számlaszám RO87BTRL02701206M59056XX, mely a ...TRANSILVANIA.. Bank álltal nyitott, 

MAROSVÁSÁRHELYI Fiók, az ..LTP.. sorozatú,.....1057412..... számú útvonalengedély 

birtokosa, mely a Román Közúti Hatóság – Marosi Ügynöksége által kiállitott, kérelmezem 

egy sajátos menetrend szerinti megyei személyszállitási szolgáltatás végzéséhez szükséges 

útvonalengedély odaitélését a következő útvonalra:   

MAROSVÁSÁRHELY – NYÁRÁDTŐ, ...5...... járat/nap , ....12.....hónapos időszakra.  

A jelen kérelemhez mellékelten csatoljuk a Belügyminiszter és a 2007/353 sz.  

közigazgatási reform Rendelete által előirt dokumentumokat, a 2007/92 sz. helyi 

tömegközlekedési Törvény végrehajtási szabályainak jóváhagyását illetően. 

 

Dátum: 2016.03.07                            

Vezetéknév és keresztnév 
DILIAN VASINEL 

Aláirás és bélyegző 
........................ 

*Olvashatatlan aláirás és 

bélyegző: SC DILIAN TRANS SRL 

 

 

 

MAROS MEGYEI TANÁCS 
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Szállitási operátor SC DILIAN TRANS SRL....... 
Adószám... RO 24486693......... 

 
LISTA 

a sajátos menetrend szerinti személyszállitást végző járművek listáj a 
MAROSVÁSÁRHELY – NYÁRÁDTŐ (HEINEKEN ROMÁNIA) 

útvonalon és azok befogadóképessége 
 

 

F

ol

yó 

Sz

.  

 

Rendszám 

 

Kategória 

 

Márka* 

 

Tipus* 

 

Szállitási 

befogadó- 

képesség 

 

Komfort(Gépjármű 

Nyilvántartási 

Hivatal minősités) 

 

Gyártási 

év 

 

Jogosultság 

(tulajdon/lizing

) 

 

1 

 

MS-63-JAZ 

 

MIKRÓBUSZ 

 

WOLKSW

AGEN 

 

LT46 

 

16 

 

KAT.III 

 

2005 

 

PROPRIETATE 

         

         

 

A listán szereplő mindenik széllitási jármű mellé a következő másolatokat mellékeljük: 

- a jármű igazolványa; 
- A Román Gépjármű Nyilvántartási Hivatal (román nyelvű röviditése R.A.R) által kiállitott 
minősitési bizonyitvány; 
- a forgalmi engedély; 
- a kötelező gépjármű – felelősségbiztositás (román nyelvű röviditése RCA) ; 
- az utasok és csomagok biztositása; 
- a lizing szerződés, esetenként; 
- a szállitási licenc jog hiteles másolata. Vezetéknév és keresztnév 

DILIAN VASINEL 
Aláirás és bélyegző 

........................ 

*Olvashatatlan aláirás és 

bélyegző: SC DILIAN TRANS SRL 

 

*A kategória, márka és tipus a jármű forgalmi engedélyének megfelelően lesznek beitva és a szállitási 

befogadóképesség rovatba a Román Gépjármű Nyilvántartási Hivatal (R.A.R) által kiállitott minősitési 

bizonyitványban szereplő szállitási jármű ülőhelyeinek száma lessz feltüntetve.  

 



EURÓPAI KÖZÖSSÉG 

RO8  KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 

  ROMÁN KÖZÚTI HATÓSÁG 

  

03170403   SZÁMÚ HITELES MÁSOLAT 

egy harmadik fél nevében dijazás ellenében autóbusz vagy 

társasgépkocsi által nyújtott nemzetközi személyszállitásért 

A jelen licenc jog jogosultja  (2) DILIAN TRANS SRL 

.......................................................................................I

ON BUTEANU UTCA, 11 SZÁM, 3 LAKRÉSZ./MAROSVÁSÁRHELY/Maros RO2448693 

...............................................................................................................

engedélyezett, hogy egy hermadik fél nevében nemzetközi személyszállitási 

tevékenységet végezzen a Közösség területén belül az Európai Parlament és a 

Tanács 2009 október 21-i 2009/1073 sz. bizottségi Rendeletben meghatározott 

feltételek alapján, autobusz vagy társasgépkocsi általi szállitási szolgáltatások 

nemzetközi piacára történő belőpőshez való jog vonatkozásában, a jelen licenc jog 

álltalános rendelkezései értelmében.  

Alulirott Dilian Vasinel, salyát felelősségemre nyilatkozom, a büntetőjogi törvény hatálya alatt, a hamis 

állitások vonatkozásában, hogy a jelen dokumentum az eredeti hiteles másolata. 

Érvényes a következő rendszámmal rendelkező jármű esetén: MS-63-JAZ 

Megjegyzések: ................................................................................... 

....................................................................................... 
A licenc jog érvényességének 
kezdete...2016.03.04........................... 

Érvényességének vége 
.......2017.03.03............................ 

Kiadva: .................MAROS................... .......2016.02.29............................ 

....................................................................................... 

 

*Olvashatatlan aláirás és                          *Olvashatatlan aláirás 
                              Bélyegző:                                    és bélyegző:                    

           SC. DILIAN TRANS SRL                            Román Közúti Hatóság                     

                                                           
8
 A tagállamok megkülömbözetető jelei a következők: (B) Belgium, (BG) Bulgária, (CZ) Cseh Köztársaság, (DK) Dánia, (D) 

Németország, (EST) Észtország, (IRL) Irország, (GR) Görögország, (E) Spanyolország, (F) Franciaország, (I) Olaszország, (CY) Ciprus, 
(LV) Lettország, (LT)  Litvánia, (L) Luxemburg, (H) Magyarország, (MT) Málta, (NL) Hollandia, (A) Ausztria, (PL.) Lengyelország, (P) 
Portugália  



Szállitási operátor SC DILIAN TRANS SRL             LÁTTAMOZTA A HASZONÉLVEZŐ 
                                                                                         
Adószám..RO 24486693                                                 (aláirás és bélyegző)   
                                                                                      ........................................................ 

*olvashatatlan aláirás és bélyegző: 
HEINEKEN Romania SA 

MENETREND GRAFIKA 
sajátos menetrend szerinti személyszállitás értelmében javasolt 

menetrend grafika a következő útvonalra: 
MAROSVÁSÁRHELY- NYÁRÁDTŐ 

 

ODA km Állomás 
Sz. 

 
Az állomás 

megnevezése 

VISSZA 

Indulási idő Indulási idő 

C1 C2    C3 C4 C1 C2 C3 C4 
05:20 06:30 07:30 13:20 0 1 1 dec 1918 körút 06:30 14:40 15:50 16:50 

05:25 06:35 07:35 13:25 2 2 1848 Körút 06:25 14:35 15:45 16:45 

05:30 06:40 07:40 13:30 3.5 3 Dózsa Győrgy 06:20 14:30 15:40 16:40 

05:40 06:50 07:50 13:40 4  4 Nyárádtő 06:10 14:20 15:30 16:30 

C5       C5    

21:30    0 1 1 dec 1918 körút 22:30    
21:35    2 2 1848 Körút 22:25    
21:40    3.5 3 Dózsa Győrgy 22:20    
21:50    12.5 4 Nyárádtő 22:10    

A. A részletes előirások biztositásához szükséges feltételek: 
1. Napok, melyeken közlekedik (1,2,3,4,5,6,): ...C1,C2,C3,C4,C5,C6-
1,2,3,4,5,6........................................................................................ 
2. Szükséges játművek száma/ Rendszám: .........1/MS-63-JAZ....................... 
3. A jármű berendezése és adottságai: .....16 ülőhely/katIII ........................... 
4. Szükséges sofőrök száma:  ........................2........................................ 
B. Az állomások használati meghagyása: 
 

Folyó 
sz. 

 
Állomás 

A meghagyás 
Sz./Dátuma 

 
-ig érvényes 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 
Közúti szállitási operátor, 
(aláirás és bélyegző) 

SC DILIAN TRANS SRL                             Kibocsátás dátuma: 2016.02.22 
*Olvashatatlan aláirás és  

                bélyegző:SC. DILIAN TRANS SRL 



A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás

Folyó

Sz. 

1 Rocada Serv SRL S.N.G.N. Romgaz SA - SPEE Radnót 10871/2016.02.01. Marosvásárhely – Radnót (S.P.E.E.Radnót - hőerőmű)

2 Rocada Serv SRL S.N.G.N. Romgaz SA - SPEE Radnót 10871/2016.02.01 Marosludas – Radnót (S.P.E.E.Radnót - húerőmű)

3 Rocada Serv SRL S.N.G.N. Romgaz SA - SPEE Radnót 10871/2016.02.01 Radnót – S.P.E.E. Radnót (hőerőmű)

4 Rocada Serv SRL S.N.G.N. Romgaz SA - SPEE Radnót 10871/2016.02.01 Maroslekence – Radnót (S.P.E.E.Radnót - hőerőmű)

5 Rocada Serv SRL S.N.G.N. Romgaz SA - SPEE Radnót 10871/2016.02.01 Erdőszentgyörgy – Radnót (S.P.E.E.Radnót - hőerőmű) 

6 Rocada Serv SRL S.N.G.N. Romgaz SA - SPEE Radnót 10871/2016.02.01 Dicsőszentmárton – Radnót (S.P.E.E.Radnót - hőerőmű)

7 Dilian Trans SRL Heineken Romania SA 700/2009.12.31 + függelék / 2016.02.15 Marosvásárhely – Nyárádtő

MELLÉKLET a 2016.03.31/ 52 sz. Határozathoz

Szállitói operátor Kezdeményező Szerződés Szám/ dátum Útvonal
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