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A gazd6lkod6 szervezet

vezet6sere jogosult(ak):

LTAN , VERMES PETERVASS ZO

Szakmai inhlt6: nAczrnuAs

A fent nevezett enged6lyes a 26lt20ll. ()UI. 7.) a dij ellen€t'en v6gzett kdruti irutovibbitr{si, a

saj6t szdmlds druszillitdsi, valamint az aut6busszal dij ellen3lcn v6gzett szem6lyszillit{si 6s a

saj6t ."ao,u" szerndlysz6llitisi tev6kenys6griil, tov6bb6 az ezel.kelOsszeffigg6 jogszabilyok

modositris6ml sz6l6 Korm. rendelet el6inisai szerint, a jelen cnged6lyben fogalt feltdtelekkel
jogosult az alAbbi viszonylatban k6zuti rirutov6bbitrisi tcv€kenys6g dij ellen6ben t6rt6n6

vEgz,bs6re:
A) bellbldi forgalombal {t)

B) nemzetkdzi forgaloriban.t I t
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rNem kivint r6sz kihtzand6.

'?Az engetl€lyt kibocs6t6 illet€kes hat6sdg vagy tesrtllet alelrdsa C; b€lye;iOj':

2sJ.

sz6khelye:

telephelye(i):

Uzemeltethet6 g6pjdrmtivek szSma:
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Azenged€ly-?-0-l-6-,p90--1..-t6y-t6120-26-.0&0--!*-ig6rv6nyes.
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Ar,ralAuos FELTETELEK

Ez az engedlly 26ll20ll. (xIL 7.) a dij ellen6ben vdgzert kozriti arutov6bbit6si, a sajrit
szilmliis 6rusz6llit6si, valamint az aut6busszal dij elleneben vdgzett szem1lysz6llitrisi 6s
a sajdt sziirnl6s szem6lysz6llitasi tev6kenys6gr6l, tovribb6 az ezekkel 6sszeftigg6
jogszab6lyok m6dosiuisri,r6l sz6l6 Korm. rendelet alapjrin kertilt kibocs6tdsra.

Az engeddlyben €s az enged6lykivonatban szercpl<i, tovribb6 a gazditlkodl szervezetre
vonatkoz6an a k6zleked6si hat6srig 6ltal nyilv6ntart6sba vett adatokban bekrivetkezett
vriltoz6st az enged6lyes koteles a v6ltoz6st6l szdmitott 15 napon beltil a sz6khelye
szerint illet6kes kdzleked6si hat6srignak bejelenteni.

Az engeddly a tulajdonos nevdre sz6l 6s nem ruh6zhat6 6t.

A gazdrilkod6 szervezet enged6ly6t a k6zleked6si hat6s69 visszavonhatja, nevezetesen,
ha a fuvaroz6:

- a miikdd6se soriin az enged6ly hasznitlaLithoz sztiks6ges valamely felt6telt
mdr nem teljesiti,

- az enged6lyezett tevdkenyseg6t tart6san - legal6bb 6 h6napon 6t - nem
gyakorolja, an6lktl, hogy- a sztineteltet6st a hat6s6gnak megfelel6 indokkal
bejelentette volna,

- a szolgbltatilst nem az elv6rhat6 szinvonalon v€gzi,

- srilyosan 6s ism6telten megs6rti a szakma b6rez6si 6s munkafelt6teleire, a
nemzetk6zi kdzuti szAllit6sra, kiemelten a g6pjrirmtivezet6k vezet6si 6s
pihendidej6re, a jrirmtvek t6meg- 6s m6retnormdira, a
kdzleked6sbiZons6gra 6s a kOmyezetv6dctemre, tov6bbr4 a k6z6ss6gi
engeC6ly 6s a. nemzetk0zi kOzuti riruszfdlitasi enged6lyek haszndlatlira
vonatkoz6 el6inisokat.

Az engedflly birtokosrinak valamennyi rillam teriilet€n tiszteletben kell tartania az. adott
dllamban ha&ilyos tOrvdnyi, rendeleti Es kfizigazgatlsi rendelkez6seket, kiil6n6s
tekintettel a fuvarozisra 6s kdzleked€sre

Az engeddll a gazdrllkod6 szervezet a szdkhelydn kiiteles (irizni. az enged6lykivonatot
az drutoviibbitiis sor6n a g6pj:irmiivSn kell tartmi.
A tevdkenysdg sziineteltetdse esetdn a gazdrilkod6 szervezet kdteles az engeddlyt 6s
annak hiteles masolatait a k6zleked6si hat6s6gnil letetbe helyezni, a te;6k;ys6g
megsziin6se eset6n, illet6leg az 6rv6nyess6gi idt! lejrirtrival - megrijitas c6lj6b6l - a
kdzleked6si hat6s6gnak visszaszot g6ltatni.

Az engeddlyt minden esetben be kcll mutatni az an.a tblhatalmazott ellen6r k6r6s6rc.


