PIACFELÜGYELETI ÉS UTASJOGI FŐOSZTÁLY
VASÚTI IGAZGATÁSI SZERV
KÖZLEMÉNY
a PIUF/76921-4/2020-ITM iktatószámú döntésről
Eljáró hatóság megnevezése:

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztály
Vasúti Igazgatási Szerv

Az ügy száma:

PIUF/76921/2020-ITM

Az ügy tárgya:

Országos vasúti árutovábbítási tevékenység végzésére
vonatkozó működési engedély kiadása

Az ügyfél neve:

RTB CARGO HUNGARIA Kft.

Az ügyfél székhelye:

9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 27.

Az RTB CARGO HUNGARIA Kft. 2020. augusztus 19. napján országos vasúti
árutovábbítási tevékenység végzésére vonatkozó működési engedély kiadása iránti kérelmet
nyújtott be a Vasúti Igazgatási Szervhez, melyet hiánypótlás keretében 2020. szeptember 18.
napján benyújtott dokumentumokkal egészített ki.
A Vasúti Igazgatási Szerv megvizsgálta az eljárás során benyújtott dokumentumokat és
megállapította, hogy azok megfelelnek a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről
szóló 45/2006. (VII. 11.) GKM rendeletben és a vonatkozó jogszabályokban foglalt
feltételeknek.
Az RTB CARGO HUNGARIA Kft. igazolta, hogy megfelel a vasúti közlekedésről szóló
2005. évi CLXXXIII. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek.
A leírtakra tekintettel a Vasúti Igazgatási Szerv 2020. szeptember 25. napján az RTB CARGO
HUNGARIA Kft. részére HU OÁ 2020 0003. számon országos vasúti árutovábbítási
tevékenység végzésére vonatkozóan a működési engedélyt kiadta.
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A Vasúti Igazgatási Szerv PIUF/76921-4/2020-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. Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet és az ügyfél jogi
képviselője a közigazgatási perben elektronikus kapcsolattartásra kötelezett. A közigazgatási
perre vonatkozó részletes szabályokat a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I.
törvény tartalmazza.
A keresetlevél elektronikus úton történő benyújtására a www.kormany.hu oldalon, a
Dokumentumok/Innovációs és Technológiai Minisztérium/Felülvizsgálat menüpontban
közzétett
(közvetlenül
a
http://www.kormany.hu/hu/dok?source=11&type=412#!DocumentBrowse linken elérhető)
űrlap kitöltésével kerülhet sor, az ÁNYK program használatával. Az űrlapok benyújtásához
Ügyfélkapu regisztráció szükséges.
Az eljárásban 2 271 000 Ft (azaz kettőmillió-kettőszázhetvenegyezer forint) igazgatási
szolgáltatási díj megfizetésre került.
A PIUF/76921-4/2020-ITM iktatószámú határozat a Vasúti Igazgatási Szervnél (1066
Budapest, Teréz körút 38.) megtekinthető.
A közhírré tétel napja: 2020. szeptember 25.
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