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ENGEDELY
díj ellenében végzett közúti árutovábbításra

Engedély száma: AF - 09 - 002891 l2013

P.M.R. KFT ÉEngedélyes neve:

székhelye:

telephelye(i):

HU 403l DEBRECEN. lsrvÁN Úr tgo.

HU 5300 KÁRCAG' GYARMATI U' 2l. 1.

A gazdálkodó szervezet
vezetésére j ogosult(ak) :

N,texó sarÁzs

Szakmai irányító: oLÁHTAMÁS

A fent nevezett engedélyes a 26112011. (XII' 7.) a díj ellenében végzett kőzilti árutovábbítási,

a saját szám1ás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj el1enében végzeÍt szemé|yszállítási és

a saját számlás személyszállítási tevékenységről' továbbá az ezel,ke| összefiiggő jogs zabáIyok

módosításaról szóló Korm' rendelet előírásai szerint, a jelen engedélyben fogalt feltételekkel
jogosult az a|ábbi viszonylatban közúti árutovábbítási tevékenység díj ellenében történő

végzésére:- A) belfoldi forgalomban, (r)

B) nemzet{<trzi{orgaffiar't t )

Üzerrreltethető gépjárművek száma: 3 darab,

Megjegyzések: MÁsg$T5].{PÁ'ql
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Az engedély ?--01?'L!,!| -tóv'tól .?022-.11.29 -ig érvényes.

Kiállítás helye: DEBRE--CEN dátuma 20 |9,p2, 12.

lNem kívánt rész kihúzandó.

'Az engedélyt kibocsátÓ illetékes hatóság vagy testi'ilet aláírása és bélyegzője
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Ez az engedély 2űDa11. (xII. 7.) a díj ellenében végzettközití árutovábbítáSi, a saját'

számlás á*''hüta'i, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett szemé|yszállítási és

a saját szárn|ás szeméiyszállítási tevékenységröl' továbbá az ezekkel összefiiggő

jogszabályok módosításarói szóló Korrn. rendelet alapján kerÍilt kibocsátásra'

Az engedélyben és az engedélykivonatban szereplő, továbbá a gazdáLkodő szervezetÍe

vorrattio'óan a közlekedési hatóság által nyilvantartásba vett adatokban bekövetkezett

változást az engedélyes köteles a változástól számított 15 napon beliil a székhelye

szerint illetékes közlekedési hatóságnak bejelenteni.

Az engedély a tulajdonos nevére szól és nem ruházható át.

A gazdálkodó szeÍvezet engedélyét a közlekedési hatóság visszavonhatja, nevezetesen'

ha a fuvarozó:
_ a működése során az engedély hasmáIatához szükséges valamely feltételt

mar nem telj esíti,

_ az engedéIyezett tevékenységét tartósan - legalább 6 hónapon át _ nem

gyakorolja, anélküt, hogy a sziineteltetést a hatóságnak megfelelő indokkal

bej elentette volna,

_ a szo|gáItatáSt nem az elvárható színvonalon végzi,

_ sú1yosan és ismételten megsérti a szakma bérezési és munkafeltételeire, a

nemzetközi ki5z6ti száÍIításra, kiemelten a gépjármllvezetők vezetési és

pibenőidejére, a jármúvek tömeg- és méretnormáira' a
to'l"kudé.bi"tonságra és a környezefuédelemre, továbbá a közösségi

engedély és a nemzetközi közúti ártlszállítási engedélyek használatára

vonatkozó előírásokat'

Az engedélyt a gazdálkodó szeÍyezet a székhelyén köteles őrimi, az

engedé1ykivonatoÍ az árutovábbítás során a gépjármiivön kell tanani'

A Tevékenység szüneteltetése esetén a gazdálkodó szeÍvezet köteles az engedély't és

annak hitáles másolatait a közlekedési hatóságnál letétbe helyezni, a tevékenység

megszíinése esetén, illetőleg az érvényességi idő lejártával - megújitás céljából - a

közlekedési hatóságnak visszaszolgáltatni'

Az engedélyt minden esetben be kell mutatni az arra felhatalmazott ellenőr kérésére.

Az engedély birtokosanak valamennyi állam teriiletén tisáeletben kell tartania az adott'

álbmü'an hatályos törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, különös

tekintettel a fuvarozásra és közlekedésre'


