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Országos vasúti vontatási tevékenység
vonatkozó működési engedély módosítása
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9400 Sopron, Mátyás király utca 19.

végzésére

Engedélyes a Vasúti Igazgatási Szervhez 2021. április 08. napján beérkezett kérelmében kérte
az országos vasúti vontatási tevékenység végzésére vonatkozó működési engedélyének
módosítását vezető tisztségviselők körében bekövetkezett változásra tekintettel.
Engedélyes kérelméhez csatolta a jogszabályban előírt dokumentumokat, melyek alapján a
Vasúti Igazgatási Szerv arra a megállapításra jutott, hogy Engedélyes megfelel a vasúti
társaságok működésének engedélyezéséről szóló 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet 2. §-ában
foglalt üzleti jó hírnévvel kapcsolatos követelményeknek.
Fentiekre tekintettel a Vasúti Igazgatási Szerv Engedélyes MVH/O-10. számú, országos
vasúti vontatási tevékenység végzésére vonatkozó működési engedélyével kapcsolatban
benyújtott engedélymódosítási kérelmének jóváhagyásáról döntött.
A Vasúti Igazgatási Szerv PIUF/38181-2/2021-ITM iktatószámú határozata ellen
közigazgatási per indítható. A beadványt – a Fővárosi Törvényszék címzetti megjelölésével –
a vasúti igazgatási szervhez a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 (harminc)
napon belül kell benyújtani. A közigazgatási perre vonatkozó részletes szabályokat a
közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény tartalmazza.
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A
keresetlevél
elektronikus
úton
történő
benyújtására
a
https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu
oldalon,
a
Dokumentumtár/Hatósági
Koordinációs
Főosztály
menüpontban
közzétett
(közvetlenül
a
https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentumtar?site=66214 linken elérhető)
ITM-VASUTIG-01-1-0 megjelölésű űrlap kitöltésével kerülhet sor, az ÁNYK program
használatával. Az űrlapok benyújtásához Ügyfélkapu regisztráció szükséges.
Az eljárásban 1 135 500 Ft (azaz egymillió-egyszázharmincötezer-ötszáz forint) igazgatási
szolgáltatási díj megfizetésre került.
A PIUF/38181-2/2021-ITM iktatószámú határozat a Vasúti Igazgatási Szervnél (1066
Budapest, Teréz körút 38.) megtekinthető.
A közhírré tétel napja: 2021. április 09.
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