
 

 

A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

MAROS MEGYEI TANÁCS 

69. számú HATÁROZAT 
2016. április 21-i 

a sajátos menetrend szerinti megyei közúti személyszállitási szolgáltatás végzéséhez 

szükséges útvonalengedélyek odaitélésének vonatkozásában 

 
Maros Megyei Tanács, 

Látván a Gazdasági Osztály 2016.04.14/7702 sz. tényfeltáró indoklását, valamint a 

szakbizottságok meghagyását, 

Tekintettel a következő rendelkezésekre: 

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

módositásokkal és kiegészitésekkel; 

- a helyi tömegközlekedési szolgáltatásokat megillető 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 jogoknak megfelelően, újból 

közzétett, az utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel, 

 

határozza: 

 

1. Cikk.  Jóváhagyásra kerül az útvonalengedélyek odaitélése, melyek 5 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  azokat megillető  részletes előirások kizárólagosan a helyi 

közigazgatási hatóság keretén belüli sajátos szállitási szolgáltatások vagy a szállitási 

szolgáltatás területi szakasz által, a szállitott személyek felszállási/leszállási 

állomásainak kibocsátott meghagyás bemutatásának következtében kerülnek 

kibocsátásra, a hatályben lévő jogi rendelkezéseknek megfelelve.  

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

keretén belüli megyei közlekedési Hatósággal.  

ELNÖK                                                                                                      Ellenjegyzi  
Ciprian Dobre                                                                                                 TITKÁR  

Paul Cosma 
 

 



 

 

A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

 
MAROS MEGYEI TANÁCA 
GAZDASÁGI OSZTÁLY 
 
2016.04.14/7702 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 által meghatározott szállitási programon 

keresztül jellemezhető, nevezetesen: a gyermekek, diákok vagy egyetemisták 

oktatási intézményéhez és intézményétől való szállitása, a bérezettek munkahelyi 

intézményéhez és intézményétől való szállitása, vagy valamely gazdasági szereplő 

alkalmazottjainak munkahelyére és munkahelyéről való szállitása.  

A sajátos menetrend szerinti megyei közúti személyszállitás azok a  közúti 

közlekedési szolgáltatók által végezhető, amelyek szerződtek valamely 

kezdeményezővel vagy a szállitási szolgálat alkalmazójával, az útvonalengedély és az 

adott megye közigazgatási hatósága álltal kiállitott részletes előirások alapján, 

amelynek  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 be adnak 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 tekintében   előirt 

feltételek telyesitésével összhangban - az alapitástól (2008) a jelen pillanatig 353 

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, 97 

útvonalengedély érvényes, a többi 256 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. Viomob Impex SRL és SC Zsuzsa şi Florin SRL szállitási szolgáltatók a szállitás 

kezdeményezőjével kötött szerződés alapján kérelmezték a sajátos menetrend 

szerinti közúti személyszállitási szolgáltatás végzéséhez szükséges útvonalengedély 

odaitélését a következő útvonalakra: 

 

- 1)  Marosvásárhely – Recsa (Parc Industrial Vidrátszeg)   

( SC Viomob Impex SRL vállalat –a Maros Megyei Tanácsnál a 2016.03.18/4944 sz. 

rögzitett) 

- 2)  Marosvásárhely – Náznánfalva  

(SC Viomob Impex SRL vállalat –a Maros Megyei Tanácsnál a 2016.03.18/4944 sz. 

rögzitett) 

- 3)  Marosvásárhely - Nyárádtő 

(SC Viomob Impex SRL vállalat – a Maros Megyei Tanácsnál a 2016.03.18/4944 sz. 

rögzitett) 

- 4)  Marosvásárhely - Nyárádtő 

(SC Viomob Impex SRL vállalat –a Maros Megyei Tanácsnál a 2016.03.18/4944 sz. 

rögzitett) 

- 5)  Marosvásárhely - Egrestő 

(SC Zsuzsa şi Florin SRL vállalat– a Maros Megyei Tanácsnál a 2016.03.22/5160 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 

 

 
 



MAROS MEGYEI TANÁCS

Folyó
sz.

1 Viomob Impex SRL SC Romflag SRL 26/10.03.2015 +  1/10.03.2016 sz. kisérő dokumentum Marosvásárhely-Recsa (Parc industrial Vidrátszeg)
2 Viomob Impex SRL SC Rusancom Prod SRL 27/10.03.2015 +  1/10.03.2016 sz. kisérő dokumentum Marosvásárhely-Náznánfalva
3 Viomob Impex SRL SC Grange E.E. SRL 29/10.03.2015 Marosvásárhely-Nyárádtő
4 Viomob Impex SRL SC Robex SRL 62/01.07.2015 Marosvásárhely-Nyárádtő
5 Zsuzsa şi Florin SRL SC Eldi Brutăria SRL 242/08.02.2013 +  1/21.03.2016 sz. kisérő dokumentum Marosvásárhely-Egrestő

MELLÉKLET a 2016.04.21/________ Sz. Határozathoz

Szállitási szolgáltató Kedvezményezett Szerződés Sz./Dátum Útvonal



A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

 

 

KÉRELEM 

Egy sajátos menetrend szerinti megyei személyszállitási szolgáltatás 

végzéséhez szükséges útvonalengedély odaitélését illetően 

A MAROS MEGYEI TANÁCS FIGYELMÉBE 

Alulirott SÂNPETREAN CLAUDIA (vezetéknév és keresztnév), mint ÜGYVEZETŐ 

(ügyvezető, kijelölt személy, stb.) a SC VIOMOB SRL vállalatnál (a jogi személy 

megnevezése), székhely MAROSVÁSÁRHELY, HUNEDOARA utca, 27 szám, 

......épület, ......tömbház, ...... emelet, 8... lakrész, MAROS megye, telefon 

0742996964, fax szám ........................., mely a RO7730770 adószámmal 

rendelkezik, cégjegyzékszáma RO1209103, számlaszám 

RO83RNCB01930159782220001, mely a ...C.R.MAROSVÁSÁRHELY.............. Bank 

álltal nyitott, ................................. Fiók, az ..LTP.. sorozatú,.....1057443..... 

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 – RECSA- PARC INDUSTRIAL-MASROSVÁSÁRHELY , ...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: 2016.03.05                            

Vezetéknév és keresztnév 
SÂNPETREAN CLAUDIA 

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

* olvashatatlan aláirás 
 

Alulirott SANPETREAN CLAUDIA, a vállalat ügyvezetője, saját felelősségemre nyilatkozom a büntetőjogú 

cselekmények értelmében a hamis nyilatkozattételt illetően, hogy a jelen dokumentum az eredeti 

hiteles másolata                      * olvashatatlan aláirás 

MAROS MEGZEI TANÁCS 
2016 MÁRCIUS 18./4944 Sz. 



 
 

Szállitási operátor SC VIOMOB IMPEX SRL 
Adószám... RO 1209103 

LISTA 
a sajátos menetrend szerinti személyszállitást végző járművek listáj a 

MAROSVÁSÁRHELY – RECSA PARC INDUSTRIAL-MAROSVÁSÁRHELY 
útvonalon és azok befogadóképessége 

 

 

Fol

yó 

Sz.  

 

Rendsz

ám 

 

Kategó

ria 

 

Márka* 

 

Tipus* 

 

Szállitá

si 

befoga

dó- 

képess

ég 

 

Komfort(Gépj

ármű 

Nyilvántartási 

Hivatal 

minősités) 

 

Gyárt

ási év 

 

Jogosultság 

(tulajdon/li

zing) 

 

1 

 

MS-06-

KSB 

 

III 

 

MIKRÓB

USZ 

 

MERCE

DES 

 

14 

 

III 

 

1996 

 

TULAJDON 

 

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.  
 

Alulirott SANPETREAN CLAUDIA, a vállalat ügyvezetője, saját felelősségemre nyilatkozom a büntetőjogú 

cselekmények értelmében a hamis nyilatkozattételt illetően, hogy a jelen dokumentum az eredeti 

hiteles másolata                      * olvashatatlan aláirás 

Vezetéknév és keresztnév 
SÂNPETREAN CLAUDIA 

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

*Olvashatatlan aláirás és 
bélyegző: SC VIOMOB IMPRX 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 

  

0317358   SZÁMÚ HITELES MÁSOLAT 

egy harmadik fél nevében dijazás ellenében autóbusz vagy 

társasgépkocsi által nyújtott nemzetközi személyszállitásért 

A jelen licenc jog jogosultja  (2) VIOMOB IMPRX SRL  

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

.....HUNEDOARA UTCA, 27 SZÁM, 8LAKRÉSZ./Marosvásárhely/Maros R1209103 

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

......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-06-KSB 

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

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

..... 
A licenc jog érvényességének 
kezdete...2016.03.06.........................
.. 

Érvényességének vége 
.......2017.03.05...........................
. 

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

.......2016.02.23...........................

. 
 

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

SC. VIOMOB IMPEX 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 VIOMOB IMPEX SRL                               
Adószám..RO 1209103 

MENETREND GRAFIKA 

sajátos menetrend szerinti személyszállitás értelmében javasolt 
menetrend grafika a következő útvonalra: 

MAROSVÁSÁRHELY – RECSA-PARC INDUSTRIAL-MAROSVÁSÁRHELY 

 

ODA km Állomás 
Sz. 

 
Az állomás 

megnevezése 

VISSZA 

Indulási idő Indulási idő 

C1 C2    C3 C4 C1 C2 C3 C4 
06:10     1 UNIRII TISZI 

utca 

16:58    

06:20     2 CUZA VODA 
utca 

16:40    

06:30     3 GHEORGHE 
DOJA 

16:30    

06:55     4 ROMFLAG 
épület 

16:25    

 
A. A részletes előirások biztositásához szükséges feltételek: 
 
1. Napok, melyeken közlekedik (1,2,3,4,5,6,7): .........1 – 
5............................ 
2. Szükséges játművek száma/ Rendszám: .............MS-06-
KSB........................ 
3. A jármű berendezése és adottságai: 
.................KAT.III............................. 
4. Szükséges sofőrök száma:  
........................1........................................ 
 
B. Az állomások használati meghagyása: 
 

Folyó 
sz. 

 
Állomás 

A meghagyás 
Sz./Dátuma 

 
-ig érvényes 

1 UNIRII TISZI utca majdnem az utca végén 

2 CUZA VODA utca- BULGARILOK PIAC 

3 GHEORGHE DOJA ROMSTAL 

4 ROMFLAG 

Közúti szállitási operátor, 
(aláirás és bélyegző) 

SC ROCADA SERV SRl                       Kibocsátás dátuma: 2016.03.10 
*Olvashatatlan aláirás és 
bélyegző:SC. VIOMOB IMPEX SRL 
Alulirott SANPETREAN CLAUDIA, a vállalat ügyvezetője, saját felelősségemre nyilatkozom a büntetőjogú 

cselekmények értelmében a hamis nyilatkozattételt illetően, hogy a jelen dokumentum az eredeti 

hiteles másolata                      * olvashatatlan aláirás 



 
                                                                     

KÉRELEM 

Egy sajátos menetrend szerinti megyei személyszállitási szolgáltatás 

végzéséhez szükséges útvonalengedély odaitélését illetően 

A MAROS MEGYEI TANÁCS FIGYELMÉBE 

Alulirott SÂNPETREAN CLAUDIA (vezetéknév és keresztnév), mint ÜGYVEZETŐ 

(ügyvezető, kijelölt személy, stb.) a SC VIOMOB SRL vállalatnál (a jogi személy 

megnevezése), székhely MAROSVÁSÁRHELY, HUNEDOARA utca, 27 szám, 

......épület, ......tömbház, ...... emelet, 8... lakrész, MAROS megye, telefon 

0742996964, fax szám ........................., mely a RO7730770 adószámmal 

rendelkezik, cégjegyzékszáma RO1209103, számlaszám 

RO83RNCB01930159782220001, mely a ...C.R.MAROSVÁSÁRHELY.............. Bank 

álltal nyitott, ................................. Fiók, az ..LTP.. sorozatú,.....1057443..... 

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 – NÁZNÁNFALVA-MASROSVÁSÁRHELY , ...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: 2016.03.05                            

Vezetéknév és keresztnév 
SÂNPETREAN CLAUDIA 

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

* olvashatatlan aláirás 
 

 

 

 

Alulirott SANPETREAN CLAUDIA, a vállalat ügyvezetője, saját felelősségemre nyilatkozom a büntetőjogú 

cselekmények értelmében a hamis nyilatkozattételt illetően, hogy a jelen dokumentum az eredeti 

hiteles másolata                      * olvashatatlan aláirás 

MAROS MEGZEI TANÁCS 
2016 MÁRCIUS 18./4945 Sz 



Szállitási operátor SC VIOMOB IMPEX SRL 

Adószám... RO 1209103 

LISTA 
a sajátos menetrend szerinti személyszállitást végző járművek listáj a 

MAROSVÁSÁRHELY – NÁZNÁNFALVA-MAROSVÁSÁRHELY 
útvonalon és azok befogadóképessége 

 

 

Fol

yó 

Sz.  

 

Rendsz

ám 

 

Kategór

ia 

 

Márka* 

 

Tipus

* 

 

Szállitá

si 

befoga

dó- 

képess

ég 

 

Komfort(Gépj

ármű 

Nyilvántartási 

Hivatal 

minősités) 

 

Gyárt

ási év 

 

Jogosultság 

(tulajdon/li

zing) 

 

1 

 

MS-12-

VMV 

 

AUTÓB

USZ 

 

KASSBOH

RER 

SETRO 

 

SL15

UL 

 

53 

 

II 

 

1988 

 

TULAJDON 

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.  
- keresztnév és vezetéknév: SANPETREAN CLAUDIA 
- aláirás és bélyegző: ................................................ 

 

*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.  

Szállitási operátor SC VIOMOB IMPEX SRL       

Haszonélvező                                                                                  LÁTTAMOZOTT  

Adószám..RO 1209103                                             * bélyegző: SC. VIOMOB IMPREX SRL 

(aláirás és bélyegző) 

Alulirott SANPETREAN CLAUDIA, a vállalat ügyvezetője, saját felelősségemre nyilatkozom a büntetőjogú 

cselekmények értelmében a hamis nyilatkozattételt illetően, hogy a jelen dokumentum az eredeti 

hiteles másolata                      * olvashatatlan aláirás 



EURÓPAI KÖZÖSSÉG 

RO2  KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 

  ROMÁN KÖZÚTI HATÓSÁG 

  

0317371   SZÁMÚ HITELES MÁSOLAT 

egy harmadik fél nevében dijazás ellenében autóbusz vagy 

társasgépkocsi által nyújtott nemzetközi személyszállitásért 

A jelen licenc jog jogosultja  (2) VIOMOB IMPEX SRL  

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

.....HUNEDOARA UTCA, 27 SZÁM, 8LAKRÉSZ./Marosvásárhely/Maros RO1209103 

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

......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-12-VMV 

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

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

..... 
A licenc jog érvényességének 
kezdete...2016.03.06.........................
.. 

Érvényességének vége 
.......2018.03.05..........................
.. 

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

.......2016.02.23..........................

.. 
*Olvashatatlan aláirás és                          *Olvashatatlan aláirás 

         bBélyegző:                                    és bélyegző:                    
             SC.VIOMOB IMPEX SRL                            Román Közúti Hatóság           

 

 

                                                           
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  



*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. 

                                                                                                                                   LÁTTAMOZOTT  

Szállitási operátor SC VIOMOB IMPEX SRL                            *Olvashatatlan aláirás és 
Adószám..RO 1209103                                                                              bélyegző: 

MENETREND GRAFIKA 
sajátos menetrend szerinti személyszállitás értelmében javasolt 

menetrend grafika a következő útvonalra: 
MAROSVÁSÁRHELY – NÁZNÁNFALVA-MAROSVÁSÁRHELY 

 
ODA km Állomás 

Sz. 
 

Az állomás 
megnevezése 

VISSZA 

Indulási idő Indulási idő 

C1 C2    C3 C4 C1 C2 C3 C4 

05:15     1 MURESENI 
ROMSTAL 

15:45    

05:25     2 TUDOR BUL.1 
DEC.1918 KM218 

15:35    

05:30     3 PANOV 15:30    

05:38     4 UNIRII STR.TISZI  15:18    

05:55     5 ROSANCOM 
ÉPÜLET 

15:05    

     6      

     7      

 
A. A részletes előirások biztositásához szükséges feltételek: 
 
1. Napok, melyeken közlekedik (1,2,3,4,5,6,7): .........1 – 5............................ 
2. Szükséges játművek száma/ Rendszám: ...........MS-12-VMV........................ 
3. A jármű berendezése és adottságai: .................KAT.II............................. 
4. Szükséges sofőrök száma:  ........................1........................................ 
 
B. Az állomások használati meghagyása: 

 

Folyó 
sz. 

 
Állomás 

A meghagyás 
Sz./Dátuma 

 
-ig érvényes 

1 MURESENI ROMSTAL 

2 TUDOR BUL. 1 DEC. 1918 KM 218 

3 PANOV 

4 UNIRII TISZI UTCA AZ UTCA VÉGÉN 

5 ROSANCOM 

6 

Közúti szállitási operátor, 
(aláirás és bélyegző) 

SC VIOMOB IMPEX SRL                       Kibocsátás dátuma: 2015.03.12 
*Olvashatatlan aláirás és 
bélyegző:SC. VIOMOB IMPEX SRL 
Alulirott SANPETREAN CLAUDIA, a vállalat ügyvezetője, saját felelősségemre nyilatkozom a büntetőjogú 

cselekmények értelmében a hamis nyilatkozattételt illetően, hogy a jelen dokumentum az eredeti 

hiteles másolata                      * olvashatatlan aláirás 



 
                                                                     

KÉRELEM 

Egy sajátos menetrend szerinti megyei személyszállitási szolgáltatás 

végzéséhez szükséges útvonalengedély odaitélését illetően 

A MAROS MEGYEI TANÁCS FIGYELMÉBE 

Alulirott SÂNPETREAN CLAUDIA (vezetéknév és keresztnév), mint ÜGYVEZETŐ 

(ügyvezető, kijelölt személy, stb.) a SC VIOMOB SRL vállalatnál (a jogi személy 

megnevezése), székhely MAROSVÁSÁRHELY, HUNEDOARA utca, 27 szám, 

......épület, ......tömbház, ...... emelet, 8... lakrész, MAROS megye, telefon 

0742996964, fax szám ........................., mely a RO7730770 adószámmal 

rendelkezik, cégjegyzékszáma RO1209103, számlaszám 

RO83RNCB01930159782220001, mely a ...C.R.MAROSVÁSÁRHELY.............. Bank 

álltal nyitott, ................................. Fiók, az ..LTP.. sorozatú,.....1057443..... 

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-MASROSVÁSÁRHELY , ...2...... 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: 2016.03.05                            

Vezetéknév és keresztnév 
SÂNPETREAN CLAUDIA 

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

* olvashatatlan aláirás 
 

 

 

 

Alulirott SANPETREAN CLAUDIA, a vállalat ügyvezetője, saját felelősségemre nyilatkozom a büntetőjogú 

cselekmények értelmében a hamis nyilatkozattételt illetően, hogy a jelen dokumentum az eredeti 

hiteles másolata                      * olvashatatlan aláirás 

MAROS MEGZEI TANÁCS 
2016 MÁRCIUS 18./4946 Sz 



Szállitási operátor SC VIOMOB IMPEX SRL 

Adószám... RO 1209103 

LISTA 
a sajátos menetrend szerinti személyszállitást végző járművek listáj a 

MAROSVÁSÁRHELY – NYÁRÁDTŐ-MAROSVÁSÁRHELY 
útvonalon és azok befogadóképessége 

 

 

Fol

yó 

Sz.  

 

Rendsz

ám 

 

Kategóri

a 

 

Márka* 

 

Tipu

s* 

 

Szállitá

si 

befoga

dó- 

képess

ég 

 

Komfort(Gépj

ármű 

Nyilvántartási 

Hivatal 

minősités) 

 

Gyárt

ási év 

 

Jogosultság 

(tulajdon/li

zing) 

 

1 

 

MS-84-

DEM 

 

MIKRÓB

USZ 

 

VOLKSWA

GEN 

 

LT 

35 

 

15 

 

III 

 

2000 

 

TULAJDON 

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.  
- keresztnév és vezetéknév: SANPETREAN CLAUDIA 
- aláirás és bélyegző: ................................................ 

 

*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.  

Szállitási operátor SC VIOMOB IMPEX SRL       

Haszonélvező                                                                                  LÁTTAMOZOTT  

Adószám..RO 1209103                                             * bélyegző: SC. VIOMOB IMPREX SRL 

(aláirás és bélyegző) 

Alulirott SANPETREAN CLAUDIA, a vállalat ügyvezetője, saját felelősségemre nyilatkozom a büntetőjogú 

cselekmények értelmében a hamis nyilatkozattételt illetően, hogy a jelen dokumentum az eredeti 

hiteles másolata                      * olvashatatlan aláirás 



EURÓPAI KÖZÖSSÉG 

RO3  KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 

  ROMÁN KÖZÚTI HATÓSÁG 

  

0317375   SZÁMÚ HITELES MÁSOLAT 

egy harmadik fél nevében dijazás ellenében autóbusz vagy 

társasgépkocsi által nyújtott nemzetközi személyszállitásért 

A jelen licenc jog jogosultja  (2) VIOMOB IMPEX SRL  

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

.....HUNEDOARA UTCA, 27 SZÁM, 8LAKRÉSZ./Marosvásárhely/Maros RO1209103 

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

......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-84-DEM 

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

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

..... 
A licenc jog érvényességének 
kezdete...2016.03.06.........................
.. 

Érvényességének vége 
.......2018.03.05..........................
.. 

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

.......2016.02.23..........................

.. 
*Olvashatatlan aláirás és                          *Olvashatatlan aláirás 

         bBélyegző:                                    és bélyegző:                    
             SC.VIOMOB IMPEX SRL                            Román Közúti Hatóság        

                                                                LÁTTAMOZOTT 

Szállitási operátor SC VIOMOB IMPEX SRL                                                               *Olvashatatlan aláirás és bélyegző: 

Adószám..RO 1209103                                     SC.GRANGEE E.E.(EASTERN EUROPE) 

                                                           
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  



                                       MENETREND GRAFIKA 

sajátos menetrend szerinti személyszállitás értelmében javasolt 
menetrend grafika a következő útvonalra: 

MAROSVÁSÁRHELY – NYÁRÁDTŐ-MAROSVÁSÁRHELY 

 
ODA km Állomás 

Sz. 
 

Az állomás 
megnevezése 

VISSZA 

Indulási idő Indulási idő 

C1 C2    C3 C4 C1 C2 C3 C4 

05:10 13:10    1 TUDOR BUL.1 
DECEMBRIE 1918 

KM218 

14:50 22:50   

05:20 13:20    2 PANOV 14:40 22:40   

05:25 13:25    3 KAUFLAND 14:35 22:35   

05:30 13:30    4 MURESENI 
ROMSTAL 

14:30 22:30   

05:50 13:50    5 GRANGE SRL 
ÉPÜLET 

14:10 22:10   

     6      

     7      

 
A. A részletes előirások biztositásához szükséges feltételek: 
 
1. Napok, melyeken közlekedik (1,2,3,4,5,6,7): .........1 – 
6............................ 
2. Szükséges játművek száma/ Rendszám: ...........MS-84-
DEM........................ 
3. A jármű berendezése és adottságai: 
.................KAT.III............................. 
4. Szükséges sofőrök száma:  
........................1........................................ 
 
B. Az állomások használati meghagyása: 
 

Folyó 
sz. 

 
Állomás 

A meghagyás 
Sz./Dátuma 

 
-ig érvényes 

1 TUDOR BUL. 1 DEC. 1918 KM 218 

2 PANOV 

3 KAUFLAND ÁLLOMÁS 

4 MURESENI ROMSTAL 

5 SC. GRANGE SRL ÉPÜLET 

6 

Közúti szállitási operátor, 
(aláirás és bélyegző) 

SC VIOMOB IMPEX SRL                       Kibocsátás dátuma: 2015.03.12 
*Olvashatatlan aláirás és 
bélyegző:SC. VIOMOB IMPEX SRL 
 

Alulirott SANPETREAN CLAUDIA, a vállalat ügyvezetője, saját felelősségemre nyilatkozom a büntetőjogú 

cselekmények értelmében a hamis nyilatkozattételt illetően, hogy a jelen dokumentum az eredeti 

hiteles másolata                      * olvashatatlan aláirás 



 
                                                                     

KÉRELEM 

Egy sajátos menetrend szerinti megyei személyszállitási szolgáltatás 

végzéséhez szükséges útvonalengedély odaitélését illetően 

A MAROS MEGYEI TANÁCS FIGYELMÉBE 

Alulirott SÂNPETREAN CLAUDIA (vezetéknév és keresztnév), mint ÜGYVEZETŐ 

(ügyvezető, kijelölt személy, stb.) a SC VIOMOB SRL vállalatnál (a jogi személy 

megnevezése), székhely MAROSVÁSÁRHELY, HUNEDOARA utca, 27 szám, 

......épület, ......tömbház, ...... emelet, 8... lakrész, MAROS megye, telefon 

0742996964, fax szám ........................., mely a RO7730770 adószámmal 

rendelkezik, cégjegyzékszáma RO1209103, számlaszám 

RO83RNCB01930159782220001, mely a ...C.R.MAROSVÁSÁRHELY.............. Bank 

álltal nyitott, ................................. Fiók, az ..LTP.. sorozatú,.....1057443..... 

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-MASROSVÁSÁRHELY , ...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: 2016.03.05                            

Vezetéknév és keresztnév 
SÂNPETREAN CLAUDIA 

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

* olvashatatlan aláirás 
 

 

 

 

Alulirott SANPETREAN CLAUDIA, a vállalat ügyvezetője, saját felelősségemre nyilatkozom a büntetőjogú 

cselekmények értelmében a hamis nyilatkozattételt illetően, hogy a jelen dokumentum az eredeti 

hiteles másolata                      * olvashatatlan aláirás 

MAROS MEGZEI TANÁCS 
2016 MÁRCIUS 18./4947 Sz 



 
Szállitási operátor SC VIOMOB IMPEX SRL 
Adószám... RO 1209103 

LISTA 
a sajátos menetrend szerinti személyszállitást végző járművek listáj a 

MAROSVÁSÁRHELY – NYÁRÁDTŐ-MAROSVÁSÁRHELY 
útvonalon és azok befogadóképessége 

 

 

Foly

ó 

Sz.  

 

Rendsz

ám 

 

Kategóri

a 

 

Márk

a* 

 

Tipus* 

 

Szállitá

si 

befogad

ó- 

képessé

g 

 

Komfort(Gépjá

rmű 

Nyilvántartási 

Hivatal 

minősités) 

 

Gyárt

ási év 

 

Jogosultság 

(tulajdon/liz

ing) 

 

1 

 

MS-01-

VMB 

 

AUTÓBU

SZ 

 

SETR

A 

 

S325

UL 

 

51 

 

I 

 

1997 

TULAJDON 

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.  
- keresztnév és vezetéknév: SANPETREAN CLAUDIA 
- aláirás és bélyegző: ................................................ 

 

*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.  

Szállitási operátor SC VIOMOB IMPEX SRL       

Haszonélvező                                                                                  LÁTTAMOZOTT  

Adószám..RO 1209103                                             * bélyegző: SC. VIOMOB IMPREX SRL 

(aláirás és bélyegző) 

Alulirott SANPETREAN CLAUDIA, a vállalat ügyvezetője, saját felelősségemre nyilatkozom a büntetőjogú 

cselekmények értelmében a hamis nyilatkozattételt illetően, hogy a jelen dokumentum az eredeti 

hiteles másolata                      * olvashatatlan aláirás 



EURÓPAI KÖZÖSSÉG 

  

0317369   SZÁMÚ HITELES MÁSOLAT 

egy harmadik fél nevében dijazás ellenében autóbusz vagy 

társasgépkocsi által nyújtott nemzetközi személyszállitásért 

A jelen licenc jog jogosultja  (2) VIOMOB IMPEX SRL  

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

.....HUNEDOARA UTCA, 27 SZÁM, 8LAKRÉSZ./Marosvásárhely/Maros RO1209103 

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

......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-01-VMB 

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

....................................................................................... 
A licenc jog érvényességének 
kezdete...2016.03.06........................... 

Érvényességének vége 
.......2018.03.05............................ 

Kiadva: .................MAROS................... .......2016.02.23............................ 

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

             SC.VIOMOB IMPEX SRL                                 Román Közúti Hatósg   LÁTTAMOZOTT  

Szállitási operátor SC VIOMOB IMPEX SRL                          *Olvashatatlan aláirás és 
Adószám..RO 1209103                                                                              bélyegző: 

ROBEX SRL 
J26/1066/1991 

                                                           
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  

RO4  KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 

  ROMÁN KÖZÚTI HATÓSÁG 



MENETREND GRAFIKA 

sajátos menetrend szerinti személyszállitás értelmében javasolt 
menetrend grafika a következő útvonalra: 

MAROSVÁSÁRHELY – NYÁRÁDTŐ-MAROSVÁSÁRHELY 

 
ODA km Állomás 

Sz. 
 

Az állomás 
megnevezése 

VISSZA 

Indulási idő Indulási idő 

C1 C2    C3 C4 C1 C2 C3 C4 

05:10     1 TUDOR BUL.1 
DECEMBRIE 1918 

KM218 

14:50    

05:20     2 PANOV 14:40    

05:25     3 KAUFLAND 14:35    

05:30     4 MURESENI 
ROMSTAL 

14:30    

05:50     5 ROBEX ÉPÜLET 14:10    

     6      

     7      

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

 

Folyó 
sz. 

 
Állomás 

A meghagyás 
Sz./Dátuma 

 
-ig érvényes 

1 TUDOR BUL. 1 DEC. 1918 KM 218 

2 PANOV 

3 KAUFLAND ÁLLOMÁS 

4 MURESENI ROMSTAL 

5 SC. ROBEX SRL ÉPÜLET 

6 

Közúti szállitási operátor, 
(aláirás és bélyegző) 

SC VIOMOB IMPEX SRL                      Kibocsátás dátuma: 2016.03.05 
*Olvashatatlan aláirás és 
bélyegző:SC. VIOMOB IMPEX SRL 
 

Alulirott SANPETREAN CLAUDIA, a vállalat ügyvezetője, saját felelősségemre nyilatkozom a büntetőjogú 

cselekmények értelmében a hamis nyilatkozattételt illetően, hogy a jelen dokumentum az eredeti 

hiteles másolata                      * olvashatatlan aláirás 

 

 



 
                                                                      

 

KÉRELEM 

Egy sajátos menetrend szerinti megyei személyszállitási szolgáltatás 

végzéséhez szükséges útvonalengedély odaitélését illetően 

A MAROS MEGYEI TANÁCS FIGYELMÉBE 

 

Alulirott TOCACI KABAI –DAN FLORIN (vezetéknév és keresztnév), mint ÜGYVEZETŐ 

(ügyvezető, kijelölt személy, stb.) a SC ZSUZSA SI FLORIN SRL vállalatnál (a jogi 

személy megnevezése), székhely FÜLETELKE, ........... utca, 12 szám, ......épület, 

......tömbház, ...... emelet, ..... lakrész, MAROS megye, telefon 0742996964, fax 

szám ........................., mely a .......... adószámmal rendelkezik, 

cégjegyzékszáma 15436602, számlaszám ........................., mely a 

.........TRANSILVANIA.............. Bank álltal nyitott,...MAROSVÁSÁRHELYI...... 

Fiók, az ..LTP.. sorozatú,.....1026587..... 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 – EGRESTŐ , ...3...... járat/nap , ....3.....éves 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: 2016.03.21                            

Vezetéknév és keresztnév 
TOCACI KABAI-DAN FLORIN 

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

* olvashatatlan aláirás 
SC.ZSUZSA SI FLORIN SRL 

CIF RO: 5436602 
 

 

 

MAROS MEGZEI TANÁCS 
2016 MÁRCIUS 22./5160 Sz 



Szállitási operátor SC ZSUZSA SI FLORIN SRL 
Adószám... RO 15436602 

LISTA 
a sajátos menetrend szerinti személyszállitást végző járművek listáj a 

MAROSVÁSÁRHELY – EGRESTŐ 
útvonalon és azok befogadóképessége 

 

 

Foly

ó 

Sz.  

 

Rendszá

m 

 

Kategóri

a 

 

Márka* 

 

Tipus* 

 

Szállitási 

befogadó

- 

képesség 

 

Komfort(Gépjárm

ű Nyilvántartási 

Hivatal minősités) 

 

Gyártás

i év 

 

Jogosultság 

(tulajdon/lizing

) 

 

1 

 

MS-77-

FBD 

 

III 

 

RENAUL

T 

 

MESTE

R 

 

16 

 

 

 

2004 

 

TULAJDON 

 

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.  
 

 

 
 

Keresztnév és vezetéknév  
.....TOCACI KABAI DAN-FLORIN........ 

Aláirás és bélyegző: 
* olvashatatlan aláirás és bélyegző: 

SC. ZSUZSA SI FLORIN 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 

  

0316667   SZÁMÚ HITELES MÁSOLAT 

egy harmadik fél nevében dijazás ellenében autóbusz vagy 

társasgépkocsi által nyújtott nemzetközi személyszállitásért 

A jelen licenc jog jogosultja  (2) ZSUZSA SI FLORIN SRL  

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

.....SECUNDARA UTCA, 12 SZÁM,/FÜLETELKE/Maros/ RO15436602 

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

......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-77-FBD 

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

....................................................................................... 
A licenc jog érvényességének 
kezdete...2015.03.18........................... 

Érvényességének vége 
.......2016.05.15............................ 

Kiadva: .................MAROS................... .......2015.03.17............................ 

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

             SC.ZSIZSA SI FLORIN SRL                    Román Közúti Hatóság           

Alulirott TOCACI KABAI DAN-FLORIN, a vállalat ügyvezetője, saját felelősségemre nyilatkozom a 

büntetőjogú cselekmények értelmében a hamis nyilatkozattételt illetően, hogy a jelen dokumentum az 

eredeti hiteles másolata                      * olvashatatlan aláirá                            LÁTTAMOZOTT  

Szállitási operátor SC ZSUZSA SI FLORIN SRL                      *Olvashatatlan aláirás és 
Adószám..RO 1209103                                                                              bélyegző: 

ELDI BRUTARI SRL 

                                                           
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  



MENETREND GRAFIKA 
sajátos menetrend szerinti személyszállitás értelmében javasolt 

menetrend grafika a következő útvonalra: 
MAROSVÁSÁRHELY – EGRESTŐ 

 
ODA km Állomás 

Sz. 
 

Az állomás 
megnevezése 

VISSZA 

Indulási idő Indulási idő 

C1 C2    C3 C4 C1 C2 C3 C4 

05:00 13:00 21:00   1 MAROSVÁSÁRHELY 07:00 15:00 23:00  

05:20 13:50 21:50   2 EGRESTŐ 06:10 14:10 22:10  

05:50     3 
 

    

     4 
 

    

     5 
 

    

     6      

     7      

 
A. A részletes előirások biztositásához szükséges feltételek: 
 
1. Napok, melyeken közlekedik (1,2,3,4,5,6,7): 
.........1,2,3,4,5,6,7,............... 
2. Szükséges játművek száma/ Rendszám: ...........MS-77-
FBD........................ 
3. A jármű berendezése és adottságai: 
.................KAT.III............................ 
4. Szükséges sofőrök száma:  
........................2........................................ 
 
B. Az állomások használati meghagyása: 
 

Folyó 
sz. 

 
Állomás 

A meghagyás 
Sz./Dátuma 

 
-ig érvényes 

1 TUDOR BUL. 1 DEC. 1918 KM 218 

2 PANOV 

3 KAUFLAND ÁLLOMÁS 

4 MURESENI ROMSTAL 

5 SC. ROBEX SRL ÉPÜLET 

6 

 
Közúti szállitási operátor, 
(aláirás és bélyegző) 
*Olvashatatlan aláirás és 
bélyegző:SC. VIOMOB IMPEX SRL 
 

KIBOCSÁTÁS DÁTUMA: 2016.03.21           
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