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A fuvarozóknak és a kereskedelmi 
gépjárművezetőknek szükségük lesz 
megfelelő dokumentációra az EU-
ba, az EU-ból vagy az EU-n keresztül 
történő utazáshoz, ha az Egyesült 
Királyság megállapodás nélkül 
távozik.

Ez a kézikönyv az Egyesült Királyság 
és Európa szárazföldi része között 
vezető fuvarozók és kereskedelmi 
gépjárművezetők számára készült. 
Külön tanácsadást fogunk kiadni 
az Egyesült Királyság és az Ír 
Köztársaság között vezető fuvarozók 
és gépjárművezetők számára.

Bevezetés
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Az Egyesült Királyság fuvarozóinak 
megfelelő engedélyekkel és 
jogosítványokkal kell rendelkezniük

Közösségi jogosítvány és 
Jogosítvány a Közösségbe
Az EU megállapodott abban, hogy egy átmeneti 
időszakban az Egyesült Királyságban a fuvarozók 
továbbra is használhatják jelenlegi jogosítványukat az 
EU-ba és az EU-ból történő utakhoz. Ez jelenleg  
2019. december 31-ig érvényes, és valószínűleg meg  
fog hosszabbodni 2020. július 31-ig1.

A közösségi jogosítvánnyal rendelkező fuvarozók 
megállapodás nélküli Brexit esetén tovább folytathatják 
ezek használatát az átmeneti időszak alatt. A közösségi 
jogosítványt vagy annak megújítását kérelmező 
fuvarozók megállapodás nélküli Brexit esetén „az 
Egyesült Királyság új közösségi jogosítványát” fogják 
megkapni, amely azonos jogokat biztosít nekik.

A Közösségi jogosítvány másolatának (vagy „az Egyesült 
Királyság új közösségi jogosítványának”) az EU-ban 
történő munkavégzés során minden gépjárműben 
ott kell lennie.

A Közösségi jogosítvány (vagy „az Egyesült Királyság új 
közösségi jogosítványa”) nem lesz érvényes az Egyesült 
Királyság fuvarozói által az EU-n keresztül az EU-n és 
az EGT-n kívüli országokba irányuló nemzetközi közúti 
árufuvarozások esetében – ehhez ECMT-engedélyre lesz 
szükség (lásd az alábbiakban).

Az átmeneti időszakban megengedett lesz a 
„keresztkereskedelem” (két EU-tagállam közötti mozgás) 
és a „kabotázs” (egy EU-tagállamon belüli mozgás). 
2019. december 31-ig hetente legalább két megrakott 
kabotázs vagy keresztirányú utazás megengedett.

1 2019. szeptemberében helyes információ. Látogasson el a gov.uk/brexit-hauliers oldalra
2 www.gov.uk/guidance/ecmt-international-road-haulage-permits

Saját számlára szállított áru és 3,5 tonna 
alatti tehergépjárművek
Azoknak az Egyesült Királyságbeli gazdasági szereplőknek, 
akik saját árut szállítanak („saját számlájukra”), vagy akiknek 
3,5 tonnánál kisebb súlyú gépjárművük van (beleértve a 
kisteherautót), nem kell közösségi jogosítvánnyal (vagy 
„az Egyesült Királyság új közösségi jogosítványával”) 
rendelkezniük. Ám előfordulhat, hogy az EU egyes részein 
3,5 tonnánál kisebb jármű vezetéséhez engedélyre 
lesz szüksége. További részletekért látogasson el 
a www.gov.uk/brexit-haulage oldalra.

ECMT-engedélyek
Némely, az átmeneti időszakban végrehajtott úthoz 
ECMT-engedélyre lesz szükség. Konkrétan akkor lesz 
szükségük ECMT-engedélyre a fuvarozóknak, ha:

 » az EU-n át vezetnek harmadik országba, 
például Svájcba

 » három keresztkereskedelmi utat (áruszállítás egyik 
EU-országból a másikba) szándékoznak végrehajtani 
egyetlen EU-út során

Az ECMT-engedélyek csak akkor érvényesek, ha 
tartozik hozzájuk:

 » ECMT-napló (az engedéllyel együtt adják ki)

 » a használt járműre vonatkozó megfelelőségi és 
műszaki alkalmassági igazolások

Nézze meg a GOV.UK oldalon, hogy szüksége lesz-e 
ECMT-engedélyre a tervezett úthoz, valamint nézzen 
utána a megfelelőségi és műszaki alkalmassági 
igazolások beszerzésével kapcsolatos tudnivalóknak.2
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Pótkocsi rendszámai és iratai
Külföldre utazás előtt az összes 750 kg-ot meghaladó, 
kereskedelmi pótkocsit és 3500 kg-ot meghaladó, nem 
kereskedelmi pótkocsit regisztrálni kell a Járművezető- 
és Járműengedélyezési Ügynökségnél (DVLA).

A pótkocsi üzemeltetőjének biztosítania kell, hogy:

 » a pótkocsin rajta legyenek a rendszámtáblák

 » a sofőrnél ott legyenek a pótkocsi DVLA 
regisztrációs okmányai3

A fuvarozóknak nem kell nyilvántartásba venniük azokat 
az utánfutókat, amiket csak az Egyesült Királyság és 
Írország közötti utakra használnak.

Járműokmányok
A gépjárművezetőknek külföldön való vezetéskor a 
következő okmányokat kell a járműben tartaniuk:

 » járműnapló (V5C)4 vagy bérlési igazolás (VE103)5 
bérelt vagy lízingelt jármű használatához

 » a jármű és a pótkocsi hátuljára rögzített GB-matrica 
(még akkor is, ha a rendszámtáblák tartalmazzák a 
GB-azonosítót)

 » gépjármű-biztosítási Zöldkártya

3 www.gov.uk/guidance/trailer-registration
4 www.gov.uk/vehicle-log-book
5 www.gov.uk/taking-vehicles-out-of-uk/for-less-than-12-months
6 www.cobx.org/article/3/green-card-system

Zöldkártyák
A Zöldkártya egy nemzetközileg elfogadott 
biztosítási igazolás, amelyet a Zöldkártya rendszer 
48 tagországában elfogadnak6.

Több zöld kártyára van szükség, ha: 

 » Ön kereskedelmi szolgáltató, és járműflotta-
biztosítással rendelkezik – a fuvarozóknak minden 
járműhöz külön Zöldkártyára lesz szükségük;

 » a járműhöz pótkocsit csatlakoztattak – a 
fuvarozóknak a vontatójárműhöz és a pótkocsihoz 
külön Zöldkártyára lesz szükségük (néhány 
országban külön pótkocsibiztosításra is szükség lesz);

 » két biztosítási kötvénnyel rendelkezik az utazás 
időtartamára (pl. ha a biztosítási kötvény az út 
során megújul)

A fuvarozóknak gondoskodniuk kell róla, hogy 
biztosítójuk minden olyan járműre adjon ki Zöldkártyát, 
amely az EU-ba, onnan vagy azon keresztül közlekedik.

Hacsak nem kapnak más utasítást, és amennyiben 
az Egyesült Királyság megállapodás nélkül távozik, 
a gépjárművezetőknél kell lennie a járművük és 
utánfutójuk Zöldkártyájának, amikor az EU-ban vezetnek.
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EU-fuvarozók

Az EU-s gazdasági szereplőknek rendelkezniük kell 
a székhelyük szerinti ország jogosítványával, és 
mindig náluk kell lennie a Közösségi jogosítvány egy 
másolatának. Ellentétes rendelkezés hiányában a 
közösségi jogosítvánnyal rendelkező, EU-s gazdasági 
szereplők továbbra is szállíthatnak árut az Egyesült 
Királyságba, onnan és azon keresztül megállapodás 
nélküli Brexit esetén.

Az Egyesült Királyságba, onnan vagy azon keresztül 
történő szállítást végző, EU-s szereplőknél kell lennie 
egy biztosítási igazolásnak. A Zöldkártyát vagy 
a gépjármű-biztosítás egyéb igazolását az Egyesült 
Királyságban el fogják ismerni.

Ellentétes rendelkezés hiányában az EU gazdasági 
szereplői az EU jelenlegi korlátozásai szerint végezhetnek 
kabotázst az Egyesült Királyságban.7

7 2019. szeptemberében helyes információ. Látogasson el a 
gov.uk/brexit-hauliers oldalra
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Gépjárművezetői szakmai alkalmassági 
igazolás (Driver Certificate of 
Professional Competence – CPC)
Az Egyesült Királyság jelenlegi, „gépjárművezetői CPC”-jével 
rendelkező és az Egyesült Királyság fuvarozóinak dolgozó 
gépjárművezetőknek nem kell további intézkedéseket 
tenniük a megállapodás nélküli Brexitre való felkészüléshez. 
Az Egyesült Királyság CPC-je továbbra is érvényes lesz a 
gépjárművezetők számára minden olyan út esetében, 
amely megtételére az Egyesült Királyság gazdasági 
szereplői jogosultak, akár az EU-val egyeztetett átmeneti 
rendelkezések alapján, akár ECMT-engedélyek alapján.

Az EU-ban történő vezetés során a gépjárművezetőknél 
kell lennie CPC-járművezetői képesítési igazolványuknak.

A saját árut szállító, egyesült királyságbeli szervezetek számára 
dolgozó, egyesült királyságbeli gépjárművezetőknek, 
vagy akiknek a gépjárműve 3,5 tonna alatt van (ideértve a 
kisteherautót), nem kell Járművezetői CPC-vel rendelkezniük 
munkájuk végzéséhez.

Az olyan, egyesült királyságbeli gépjárművezetőknek, 
akik EU-s cégeknél dolgoznak vagy ezt tervezik (pl. francia 
vagy ír fuvarozónak dolgozó, egyesült királyságbeli 
gépjárművezetők), intézkedéseket kell tenniük. Ennek az az 
oka, hogy a Brexit Egyesült Királyság által kiadott  
CPC-jét az EU-s munkaadók többé nem ismerik el 
érvényes képesítésként.

Ezért az EU-s cégnél dolgozó vagy ezt tervező, 
egyesült királyságbeli gépjárművezetők CPC-jüket 
EU-s gépjárművezetői CPC-re kell cserélniük, még 
mielőtt az Egyesült Királyság elhagyná az EU-t. Kérje brit 
gépjárművezetői CPC-je cseréjét egy EU- vagy EGT-
tagállam illetékes testületétől. Látogasson el a gov.uk/
brexit-hauliers oldalra.

8 www.gov.uk/driving-licence-categories
9 www.postoffice.co.uk/international-driving-permit

Az Egyesült Királyság vezetői engedélye.
A gépjárművezetőknek az általuk vezetett gépjárműnek 
megfelelő kategóriájú vezetői engedélyre van 
szükségük. A gépjárművezetők online ellenőrizhetik, 
hogy jogosítványukban helyesen adták-e meg a vezetési 
kategóriát.8

Nemzetközi vezetői engedélyek
Az Egyesült Királyság kártya alakú, fényképes vezetői 
engedélyét a 27 EU-tagállamból 24 nemzetközi vezetői 
engedélyként (IDP) fogja elismerni.

A fennmaradó három országban a gépjárművezetőnek 
a kártya alakú fényképes vezetői engedélyén kívül 
a következőkre is szüksége lesz:

 » 1968-as IDP Franciaországban és Olaszországban 
való vezetéshez

 » 1949 IDP-es Cipruson való vezetéshez

Ha a gépjárművezetőnek nincs kártya alakú, fényképes 
vezetői engedélye, előfordulhat, hogy további IDP-kre 
lesz szüksége.

Az IDP-vel már rendelkező gépjárművezetőknek 
ellenőrizniük kell, hogy ezek továbbra is érvényesek-e 
ott, ahol vezetni fognak. Egyes országokban az 1926-os 
és az 1949-es IDP-k helyett 1968-as IDP-t kell beszerezni. 
Ráadásul minden vezetői engedély különböző 
időtartamra érvényes.

Ellenőrizze, hogy milyen IDP-re van szüksége a 
www.gov.uk/dft/idp oldalon

Az IDP-ket a gépjárművezetők az Egyesült Királyság 
postahivatalaiban vásárolhatják meg.9

Az Egyesült Királyság 
gépjárművezetőinek megfelelő 
okmányokkal kell rendelkezniük

Az Egyesült Királyság kártya alakú, fényképes vezetői 
engedélyét a 27-ből 24 Eu-tagállam nemzetközi vezetői 
engedélyként (IDP) fogja elismerni.
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Tachográf-táblázatok vagy 
gépjárművezetői digitális 
intelligens kártya 
A 3,5 tonna feletti tehergépjárművet vezető, nemzetközi 
viszonylatban szállító sofőröknek ellenőrizniük kell, 
hogy továbbra is megfelelnek-e a gépjárművezetők 
óráira és a tachográfok használatára vonatkozó, EU-s 
szabályoknak.10

A gépjárművezetőknek be kell tudniuk mutatni 
tachográf-táblázatokat és a törvény által előírt kézi 
nyilvántartásokat az adott napra és az azt megelőző 
28 naptári napra vonatkozóan. 

A gépjárművezetőknek a digitális intelligens kártyát is be 
kell tudniuk mutatni, ha van ilyenjük.

10 www.gov.uk/drivers-hours/eu-rules

Útlevelek és vízumok
Előfordulhat, hogy az Egyesült Királyság útlevelével 
rendelkezőknek korábban meg kell újítaniuk brit 
útlevelüket, ha megállapodás nélküli Brexit után 
vezetnek. Az utazás napján a sofőr útlevelének még 
legalább 6 hónapig érvényesnek kell lennie, ha európai 
országba utazik (kivéve Írországot).

Előfordulhat, hogy az Egyesült Királyság 10 évesnél régebbi 
útleveleinek bármely további hónapja nem számít bele 
a 6 hónapba. Ha a jelenlegi útlevelet az előző lejártát 
megelőzően megújították, további hónapokkal lehet 
kiegészíteni annak érvényességi idejét.

Útlevelét az utazás előtt itt ellenőrizheti: www.gov.uk/
check-a-passport-for-travel-to-europe

Rövid EU-s utazásokhoz a fuvarozóknak nem lesz 
szükségük vízumra. A gépjárművezetők legfeljebb 
90 napot maradhatnak egy 180 napos időszakon belül.
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A vámárunyilatkozatok elkészítése, valamint a fuvarozó 
és a gépjárművezető megfelelő okmányainak 
beszerzése a kereskedő felelőssége. Ezt megtehetik 
közvetlenül vagy egy logisztikai cégen keresztül is. A 
legtöbb kereskedő egy vámügynök és/vagy logisztikai 
cég szolgáltatásait fogja igénybe venni.

További tájékoztatás azokról az adatokról, amelyeket 
a kereskedőknek meg kell adniuk vámkezelés során, 
valamint maguk az import11 és export12 folyamatok a 
GOV.UK oldalon találhatóak.

Míg a vámhatárral kapcsolatos formai követelmények 
betartásáért a kereskedők felelősek, a fuvarozónak kell 
biztosítania, hogy a sofőr megkapja az összes szükséges 
vámokmányt és egyéb dokumentumot, és magával 
vihesse őket a járműben az utazás teljes időtartama alatt. 

11 www.gov.uk/guidance/trading-and-moving-goods-from-the-eu-to-the-uk-if-the-uk-leaves-the-eu-with-no-deal
12 www.gov.uk/guidance/trading-and-moving-goods-from-the-uk-to-the-eu-if-the-uk-leaves-the-eu-with-no-deal

A fuvarozónak tájékoztatnia kell a járművezetőt arról, 
hogy milyen dokumentumokat kell bemutatni az egyes 
kulcsfontosságú tranzitpontokon (vámállomásokon, az 
indulást megelőző közúti ellenőrzéseken a határkészség 
igazolására, kikötőkben vagy vasútállomásokon). 
A zökkenőmentes működéshez a járművezetőnek 
feltétlenül tisztában kell lennie azzal, hogy hol, mikor és 
milyen dokumentumokra lesz szüksége, illetve hogyan 
kell bemutatni és hogyan fogják ellenőrizni őket.

A járművezető egyik irányban sem próbálhatja meg 
átlépni az Egyesült Királyság EU-határát, ha nem 
rendelkezik a teljes szállítmányhoz megkövetelt 
vámpapír-dokumentációval.

Határokon átnyúló 
felelősség áruszállításkor 

A járművezető egyik irányban sem próbálhatja meg átlépni 
az Egyesült Királyság EU-határát, ha nem rendelkezik a teljes 
szállítmányhoz megkövetelt vámpapír-dokumentációval.
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Az Egyesült Királyságból az 
EU-ba irányuló árufuvarozás

Mielőtt elhagyná az Egyesült Királyságot
Az EU-ba szállítandó áru felvételekor a járművezetőnek 
meg kell kapnia az EU-ba történő beutazáshoz 
szükséges összes vámokmányt. 

Az Egyesült Királyság exportőrének el kell végeznie az 
Egyesült Királyság kiviteli vámeljárásait. Ez legalább egy 
kombinált vám- és biztonsági nyilatkozat lesz. A sofőrt 
értesíteni kell róla, hogy be kell-e mutatni az árut az 
Egyesült Királyság vámhivatalában. Ezek után az exportőr 
engedélyt kap a továbblépésre (haladási engedély, 
angolul „permission to progress”, a továbbiakban 
rövidítve: P2P). Ezt követően a gépjárművezető P2P-
jének típusától függ, hogy mit kell tennie:

 » megadták a P2P-t megadva – a járművezetők 
felvehetik és elvihetik az árut az egyesült 
királyságbeli indulási kikötőbe vagy terminálra

 » nem adták meg a P2P-t, és fizikai ellenőrzésre van 
szükség – a járművezetők felvehetik és eljuttathatják 
az árut egy kijelölt exporthelyre (angolul „Designated 
Export Place”, a továbbiakban rövidítve „DEP”) 
vagy egy jóváhagyott belföldi helyre a megfelelő 
ellenőrzések és P2P megadása céljából.

 » Nem adták meg a P2P-t, az iratok ellenőrzésére 
van szükség – a gépjárművezető nem veheti fel az 
árut, amíg az exportőr nem ellenőrizte az iratokat 
a Nemzeti Vámkezelő Központban, és további 
utasításokat nem kapott.

A járművezetőnek nem kell igazolással rendelkeznie 
az Egyesült Királyság kiviteli dokumentációjáról, más 
dokumentumokkal viszont igen, lásd a kézikönyv 
egyéb részeit.

Az EU-s határellenőrző 
hatóságoknak szóló okmányok
A járművezetőnek meg kell kapnia minden szükséges 
referenciaszámot vagy dokumentációt a kereskedőtől, 
hogy teljesíthesse annak az EU-országnak a behozatali 
követelményeit, amelybe belép. Az Egyesült Királyság 
exportőre (vámügynökével és/vagy a logisztikai 
szolgáltatójával együtt) felelős ennek biztosításáért.

Előfordulhat, hogy a szállítmánynak az Egyesült 
Királyságból történő kivitele előtt előzetes bejelentési és 
vámkezelési eljárásokra lesz szükség.

Az Egyesült Királyságból árut exportáló 
kereskedő köteles:

 » visszaigazolást kérni az árut az EU-ba importáló 
kereskedőtől, hogy teljesültek a szükséges formai és 
egyéb követelmények 

 » átfogó, világos utasításokat adni a fuvarozónak és a 
sofőröknek, hogy tudják, mit kell tenniük

Dokumentáció az árunak az 
Egyesült Királyságból az EU-ba 
történő szállításához szükséges 
további eljárásokhoz
Az Egységes árutovábbítási egyezmény (Common 
Transit Convention – CTC), az ideiglenes behozatali 
igazolvány(Admission Temporaire/Temporary Admission 
– ATA) és a Nemzetközi közúti áruvarozási egyezmény 
(Transport Internationaux Routiers – TIR) igazolványa 
segít az EU-ba érkezés folyamatában, ugyanakkor 
a gépjárművezetőknek további intézkedéseket 
kell tenniük.

A járművezetőnek meg kell kapnia 
minden szükséges referenciaszámot 
vagy dokumentációt a kereskedőtől, 
hogy teljesíthesse annak az 
EU-országnak a behozatali 
követelményeit, amelybe belép.
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Az EU-ból történő árufuvarozás 
a CTC szerint
Ha a kereskedő az árut a CTC szerint szállítja13, akkor a 
gépjárművezető köteles vagy:

1. Árutovábbítási kísérőokmányt (TAD-ot), valamint 
tájékoztatást kapni a kereskedőtől arról, hogy a 
fuvart tranziteljárás alá vonták, és hogy áthaladhat az 
Egyesült Királyságból való kilépési helyre. Vagy:

2. Helyi hivatkozási számot (Local Reference Number 
– LRN) vagy olyan TAD-ot (lásd fent) kérni, amit 
még nem helyeztek árutovábbítási eljárás alá, és 
bemutatni az árut és az LRN-t vagy a TAD-ot az 
Egyesült Királyság Határőrségének egy egyesült 
királyságbeli, kinevezett indító vámhivatalban. Az 
árut ezután eljárás alá vonják, és a járművezető kap 
egy TAD-ot.

Az exportőr/ügynök felel azért, hogy tájékoztassa a 
fuvarozót és a járművezetőt a TAD állapotáról. 

Az EU-ból történő árufuvarozás 
az ATA-egyezmény szerint
Az ATA-igazolványok olyan nemzetközi vámokmányok, 
amelyeket ideiglenes árukivitelre vagy -behozatalra 
használnak. Ha a kereskedő az árut az ATA szerint 
szállítja14, akkor a gépjárművezető köteles:

 » beszerezni egy ATA-igazolványt a kereskedőtől

13 www.gov.uk/government/publications/uk-trade-tariff-community-and-common-transit-outwards/uk-trade-tariff-community-
and-common-transit-outwards

14 www.gov.uk/government/publications/uk-trade-tariff-other-documents-and-procedures/uk-trade-tariff-other-documents-
and-procedures

15 www.gov.uk/government/publications/uk-trade-tariff-other-documents-and-procedures/uk-trade-tariff-other-documents-
and-procedures

16 Az Egyesült Királyság és indulási és rendeltetési országok hivatalainak adatai itt találhatók: 
ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_home.jsp?Lang=en 
(Az Egyesült Királyság irodáit 2019. szeptember végén frissítjük.)

 » az árut és az ATA-igazolványt az Egyesült 
Királyság Határőrségéhez az Egyesült Királyság 
indító vámhivatalába vinni a kereskedő, annak 
képviselője vagy a fuvart ellenőrző logisztikai cég 
utasítása szerint

Az EU-ból történő árufuvarozás 
a TIR-egyezmény szerint
Ha a kereskedő az árut a TIR-egyezmény szerint 
szállítja15, akkor az árut mozgató járműnek közúti jármű 
jóváhagyási tanúsítványával kell rendelkeznie az áru 
vámzárral történő szállításához.

A fuvarozó köteles:

 » átadni a sofőrnek a TIR-igazolványt

 » gondoskodni róla, hogy bejelentsék a fuvart az EU 
árutovábbítási rendszerében (NCTS), és rendelkezni 
az árunak az EU vámhatóságaihoz történő 
bemutatásához szükséges hivatkozási számokkal 

 » utasítani a járművezetőt, hogy vigye el az árut és a 
TIR-igazolványt az Egyesült Királyság Határőrségéhez 
az Egyesült Királyság indító vámhivatalába16

Útmutató szállítmányozóknak Az Egyesült Királyságból az EU-ba irányuló árufuvarozás 15

http://www.gov.uk/government/publications/uk-trade-tariff-community-and-common-transit-outwards/uk-trade-tariff-community-and-common-transit-outwards
http://www.gov.uk/government/publications/uk-trade-tariff-community-and-common-transit-outwards/uk-trade-tariff-community-and-common-transit-outwards
http://www.gov.uk/government/publications/uk-trade-tariff-other-documents-and-procedures/uk-trade-tariff-other-documents-and-procedures
http://www.gov.uk/government/publications/uk-trade-tariff-other-documents-and-procedures/uk-trade-tariff-other-documents-and-procedures
http://www.gov.uk/government/publications/uk-trade-tariff-other-documents-and-procedures/uk-trade-tariff-other-documents-and-procedures
http://www.gov.uk/government/publications/uk-trade-tariff-other-documents-and-procedures/uk-trade-tariff-other-documents-and-procedures
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_home.jsp?Lang=en


Jövedéki áru szállítása az 
Egyesült Királyságba
Jövedéki termék az alkohol, a dohány és az 
energiatermékek.

Ha az áru jövedéki adó-köteles, akkor a többi 
kereskedelmi okmányon kívül a járművezetőnek a 
kereskedőtől a következőket is meg kell kapnia:

 » az elektronikus adminisztratív okmány 
(eAD) másolata 

 » kereskedelmi dokumentáció, amely egyértelműen 
tartalmazza az eAD adminisztratív hivatkozási 
kódját (ARC)

 » papír formátumú W8-as űrlap energiatermékekhez

 » a vámárunyilatkozat másolata

Az EU-n belüli határokon
Ha nem alkalmaznak további eljárásokat, a 
járművezetőnek az EU behozatali és határvédelmi 
követelményeit kell betartania.

Ha a szállítás a CTC szerint történik, a járművezetőnek 
be kell mutatnia a TAD-ot az EU vámhatóságán az EU 
eljárásainak megfelelően.

Ha a szállítás az ATA- vagy a TIR-egyezmény szerint 
zajlik, a sofőrnek be kell mutatnia az ATA-igazolványt 
vagy a TIR-igazolványt, és le kell pecsételtetnie az EU 
vámhatóságaival az EU eljárásainak megfelelően.

Az EU-s határ után
Ha a szállítás a CTC szerint történik, a járművezetőnek 
be kell mutatnia a TAD-ot egy EU-s rendeltetési 
vámhivatalnál vagy annál a meghatalmazott címzettnél, 
ahol az árutovábbítási eljárás lezárul. Az árura ezután az 
EU behozatali eljárásai vonatkoznak majd.

17 Angol nyelvű videó az „intelligens határról”: www.douane.gouv.fr/articles/a16171-the-smart-border

Ha a szállítás az ATA-egyezmény alapján történik, 
a járművezetőnek leszállításkor át kell adnia az 
ATA-igazolványt az áru címzettjének. 

Ha a szállítás a TIR-egyezmény alapján történik, 
a járművezetőnek bemutatnia kell a TIR-igazolványt, és le 
kell pecsételtetnie az EU vámhatóságával vagy amikor az 
áru elhagyja az EU vámterületét, vagy az EU rendeltetési 
hivatalában.

Áruszállítás Franciaországba
Franciaország „intelligens határrendszert”17 dolgozott ki a 
kompos és az Eurotunnelen át való átkelések kezelésére 
azzal, hogy a vámárunyilatkozatot a szállítmányt vivő 
jármű rendszámával párosítja.

Az Egyesült Királyságból való induláskor a kompokra 
történő bejelentkezéskor és az Eurotunnelnél a „pitstop” 
pihenőhelyen a járművezető átadja a szállítási/fő 
hivatkozási számot (MRN). Az MRN-t beszkennelik és a 
jármű rendszámával párosítják. 

Több kereskedőből származó küldemények esetén 
az exportőr vagy a járművezető az összes vonalkódot 
beolvashatja a különálló dokumentumokból a 
Prodouanes alkalmazás segítségével, amely MRN-
borítékot hoz létre. A járművezetőnek ezután már csak 
egyetlen MRN-t kell bemutatnia a szállított rakományról.

16 Áruszállítás az Egyesült Királyság és az EU között megállapodás nélküli Brexit esetén
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Majd a francia vámrendszer elemzi ezt az információt, 
miközben a szállítmány egy komppal hajón vagy 
vonattal a csatornán áthalad, és így a járművek előre 
kiválaszthatók további – vám- és/vagy egészségügyi 
vagy növény-egészségügyi (sanitary and phytosanitary- 
SPS) – ellenőrzésekhez.

A gépjárművezetőt útközben értesítik, hogy:

 » továbbhaladhat

 » vám- és/vagy az SPS-ellenőrzésre van szükség

 » bármely olyan probléma áll fenn, amelyet meg kell 
oldani, még mielőtt folytathatja az utat

18 www.portbase.com/en/
19 www.gov.uk/guidance/trading-and-moving-from-northern-ireland-to-ireland-in-a-no-deal-brexit

Áruszállítás Hollandián keresztül
Hollandia tanácsot ad a holland kikötőkön történő 
áthaladáshoz, és létezik egy fizetős szolgáltatás is, a 
Portbase,18 amelynek célja, hogy segítse az árufuvarozási 
és logisztikai szolgáltatókat az Egyesült Királyság 
és Hollandia közötti közlekedésben fennálló alaki 
követelmények teljesítésében. 

A holland kompállomások megállapodtak, hogy az 
Egyesült Királyság Hollandián át történő kivitelére és 
behozatalára vonatkozó vámárunyilatkozatok számát 
előzetesen regisztrálni kell a Portbase-en. Ellenkező 
esetben a közúti teherfuvarozási járműveket nem 
engedik be az állomásokra. A járművezetőnek be kell 
mutatnia az MRN-eket az Egyesült Királyságban történő 
bejelentkezéskor.

Áruszállítás Írország és 
Észak-Írország között
Az Írország és Észak-Írország között szállítmányozást 
végző járművezetőkre az Egyesült Királyság 
és az EU közöttiekre vonatkozóktól eltérő 
vámeljárások vonatkoznak. További információkat a 
GOV.UK oldalon találhat.19

Az Írország és Észak-Írország 
között szállítmányozást végző 
járművezetőkre az Egyesült Királyság 
és az EU közötti árufuvarozásra 
érvényesektől eltérő vámeljárások 
vonatkoznak. További információkat 
a GOV.UK oldalon találhat.
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Mielőtt elhagyná az EU-t
Az áru felvételekor a gépjárművezetőnek meg kell 
kapnia az összes vonatkozó vámokmányt, és meg kell 
győződnie róla, hogy a kereskedő elvégezte az EU kiviteli 
eljárásait.

A gépjárművezetőnek arról is meg kell győződnie, hogy 
az exportőr megfelel az Egyesült Királyság behozatali 
követelményeinek. 

Ha nem alkalmaznak más szállítási eljárást, az azt jelenti, 
hogy a gépjárművezetőnek minden szállítmány esetében 
igazolást kell kapnia a kereskedők vámárunyilatkozatairól 
(az EU-ban és az Egyesült Királyságban). Ez a következő 
formában történik: 

 » - MRN vagy MRN-ek, más néven az Egyesült 
Királyság belépési száma, vagy

 » - az egyesült királyságbeli kereskedő EORI-száma 
(Economic Operator Registration and Identification - 
Gazdasági szereplők nyilvántartása és azonosítása),

 » az EU MRN kiviteli nyilatkozata

A járművezetőnek további MRN-eket kell 
kérnie és magával vinnie az egyszerűsített 
árutovábbítási eljárásokkal (transitional 
simplified procedures - TSP) ellenőrzött 
árukhoz.20 

Dokumentáció az áru EU-ból az Egyesült 
Királyságba történő szállításához 
szükséges további eljárásokhoz
Az olyan kiegészítő eljárások, mint a CTC, az ATA-igazolvány 
és a TIR-igazolvány elősegítik az Egyesült Királyságba 
történő érkezés folyamatait, de a gépjárművezetőnek 
további intézkedéseket kell tennie.

20 www.gov.uk/guidance/list-of-controlled-goods-for-transitional-simplified-procedures

Az Egyesült Királyságba történő 
árufuvarozás a CTC szerint
Ha a kereskedő az áru CTC szerinti szállításáról 
rendelkezik, a járművezetőnek egy TAD-ot kell 
beszereznie a kereskedőtől, és meg kell győződnie, hogy 
az árut átengedték az árutovábbítási eljáráshoz.

Az Egyesült Királyságba történő 
árufuvarozás a ATA-egyezmény szerint
Ha a kereskedő az árut az ATA szerint szállítja, a 
járművezetőnek ATA-igazolványt kell beszereznie a 
kereskedőtől.

Az Egyesült Királyságba történő 
árufuvarozás a TIR-egyezmény szerint
Ha a kereskedő az árut a TIR-egyezmény szerint 
szállítja, akkor az árut mozgató járműnek a közúti jármű 
alkalmassági bizonyítványával kell rendelkeznie az áru 
vámzárral történő szállításához.

A gépjárművezetőnek TIR-igazolványt kell beszereznie a 
kereskedőtől.

Jövedéki áru szállítása az 
Egyesült Királyságba
Ha az áru egy egyesült királyságbeli jövedéki raktárba 
kerül, akkor a járművezetőnek gondoskodnia kell róla, 
hogy a kikötő elhagyása előtt nála legyen az eAD 
egy másolata vagy az ARC-t egyértelműen feltüntető 
kereskedelmi dokumentáció.

Az EU-ból az Egyesült Királyságba 
irányuló árufuvarozás

A járművezetőnek további MRN-eket kell átvennie és magával 
vinnie a TSP szerint ellenőrzött áruhoz. Előfordulhat, hogy 
a járművezetőnek egynél több MRN-t kell magával vinnie.
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Ha azonban az importőr az áru érkezésének késleltetését 
lehetővé tevő (például a TSP), egyszerűsített vámeljárást 
alkalmazott, akkor az eAD létrehozása szintén késik, 
amíg az áru meg nem érkezik. Ezekben az esetekben 
a gépjárművezetőnek inkább biztosítania kell, hogy 
a kikötőből történő távozás előtt nála legyen az előre 
benyújtott vámárunyilatkozat másolata, ami tartalmazza 
a jövedéki szállítási garancia részleteit. Ha az árut 
továbbra is a szállítási címre szállítják a behozatalt 
követő munkanap végéig, akkor az importőrnek 
(vagy képviselőjének) ezen a ponton át kell adnia 
a járművezetőnek az eAD vagy az ARC másolatát a 
jövedéki szállítási követelmények meghatározásához.

Az EU határán
A gépjárművezetőnek be kell tartania az EU kilépési 
eljárásait.

Ha a szállítás az ATA- vagy a TIR-egyezmény szerint 
zajlik, a sofőrnek be kell mutatnia az ATA-igazolványt 
vagy a TIR-igazolványt, és le kell pecsételtetnie az EU 
vámhatóságaival az EU eljárásainak megfelelően.

Az Egyesült Királyság érkezési eljárásai 
Az Egyesült Királyság hatóságai rutinszerűen nem fogják 
megállítani a járműveket az Egyesült Királyságba vezető 
úton, hogy ellenőrizzék, rendelkeznek-e a megfelelő 
vámokmányokkal. Az Egyesült Királyság Határőrségének 
tisztjei azonban, ahogyan most is, kockázatalapú 
hírszerzés segítségével szelektálják a teherautókat 
célzott vámbűncselekmények szerint, illetve biztonsági 
és csempészet elleni ellenőrzések céljából. Ilyen 
esetben kiveszik a sorból a teherautót, és megkérik a 
gépjárművezetőt, hogy mutassa be a szállítmányhoz 
tartozó MRN-t és EORI-t.

A gépjárművezetőnek be kell tartania az adott kikötő 
TAD, ATA-igazolvány és TIR-igazolvány bemutatására 
vonatkozó eljárásait.

21 Az Egyesült Királyság és más indulási és rendeltetési országok hivatalainak adatai az alábbi linken találhatók:  
ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_home.jsp?Lang=en 
(Az egyesült királyságbeli hivatalok listáját 2019. szeptember végén frissítjük.)

Ha az áru ATA-igazolvánnyal tér vissza az Egyesült 
Királyságba, és az utolsó bélyegzőt az igazolványra az 
Egyesült Királyság Határőrsége tette rá, akkor ezzel az 
ATA-igazolvánnyal kapcsolatos eljárás véget ér.

Az Egyesült Királyság határa után
A kompról vagy a shuttle-vonatról való leszálláskor 
a gépjárművezető ugyanúgy távozik a kikötőből vagy 
az állomásról, ahogy eddig is. Ha a szállítás a CTC szerint 
történik, a járművezetőnek be kell mutatnia a TAD-ot 
egy rendeltetési vámhivatalnál vagy a meghatalmazott 
címzettnél, ahol az árutovábbítási eljárás lezárul. Az árura 
ezután az UK behozatali eljárásai vonatkoznak majd. Ha 
már rendelkezésre áll MRN vagy/és EORI, akkor ezzel 
lehetőség nyílik az áru azonnali vámkezelésére. Ellenkező 
esetben a járművezetőnek az árut az engedéllyel 
rendelkező címzett létesítményébe vagy a Rendeltetési 
hivatalba kell vinnie, ahol az áruszállítás véget ér.

Ha a szállítás az ATA-egyezmény alapján történik, 
a járművezetőnek leszállításkor át kell adnia az 
ATA-igazolványt az áru címzettjének.

Ha a szállítás a TIR-egyezmény alapján történik, 
a járművezetőnek bemutatnia kell a TIR-igazolványt, és le 
kell pecsételtetnie az Egyesült Királyság Határőrségével 
vagy amikor az áru elhagyja az EU vámterületét, vagy 
amikor megérkezik a Rendeltetési hivatalba21.
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Állati, növényi és egyéb 
ellenőrzött termékek szállítása az 
Egyesült Királyságból az EU-ba

Állati, növényi és egyéb ellenőrzött termékek 
szállításakor a fuvarozóknak és a gépjárművezetőknek 
tisztában kell lenniük a változó szabályokkal és 
útvonalakkal. A fuvarozó és a sofőr nem kezdheti 
el mozgatni az ilyen típusú árut, amíg nem biztos 
abban, hogy:

 » az importőr vagy az exportőr ellenőrizte-e az általuk 
megtenni kívánt út megfelelőségét

 » az általuk használni kívánt határátkelőhelyen 
engedélyezett-e az általuk szállított áru szállítása az 
Egyesült Királyságba vagy onnan

Állat, állati eredetű termékek, hal és 
halászati termékek exportja az EU-ba
Az Egyesült Királyságból az EU-ba állatot vagy állati 
eredetű terméket szállító kereskedőknek előzetesen 
kérelmezniük kell az kiviteli egészségügyi bizonyítványt 
(EHC).22 A kereskedőnek biztosítania kell, hogy az EHC-t 
egy engedéllyel rendelkező személy írja alá a szállítmány 
ellenőrzése után. 

A kereskedőnek ellenőriznie kell, hogy a járművezetői 
által megtett út lehetővé teszi-e a szállítmány 
ellenőrzését a megfelelő állat-egészségügyi 
határállomáson (BIP) abban az EU-tagállamban, ahová 
először lép be.23 

A kereskedőnek és vagy a fuvarozónak igazolnia kell 
a járművezető részére, hogy az EU-s importügynök 
legalább 24 órával a tervezett érkezés előtt értesítette az 
érintett BIP-et a szállítmány megérkezéséről.

22 www.gov.uk/brexit-export-animals
23 ec.europa.eu/food/animals/vet-border-control/bip-contacts_en
24 www.gov.uk/brexit-export-animals

A járművezetőnél ott kell lennie a szállítmányhoz tartozó 
összes EHC fizikai másolatának. Az EHC-ket az EU BIP-en 
ellenőrizhetik.

Tengeri fogás kivitele 
emberi fogyasztásra
Az emberi fogyasztásra szánt, vadon fogott tengeri 
hal exportőreinek az EHC-n (kiviteli egészségügyi 
bizonyítványon) kívül minden egyes EU-ba irányuló 
szállítmányhoz be kell szerezniük az Egyesült Királyság 
fogási igazolását. 

Az exportőrök az okmányok egy-egy példányát 
megküldik az uniós importőrnek, de bizonyos esetekben 
a dokumentumokat a gépjárművezető is viheti magával. 
A szállítmányozóknak érdemes ellenőrizniük, hogy az 
exportőr beszerezte-e az Egyesült Királyság érvényesített 
fogási igazolását, mielőtt megpróbálná az Egyesült 
Királyságban fogott halat vagy halászati terméket az 
EU-ba exportálni.

Élő állatok szállítása az EU-ban
A kereskedőknek ki kell nevezniük az uniós tagállamban 
egy képviselőt, és ellenőrizniük kell, hogy meglegyenek 
bizonyos okmányok az importőrtől vagy az exportőrtől, 
mivel az EU a Brexit után nem fogadja majd el ezeknek 
az okmányoknak az Egyesült Királyságban kiadott 
verzióit.24

Az alábbi okmányokra lesz szükség, és az illetékes 
kormányhivataltól szerezhetők be:

 » szállítói engedély

 » alkalmassági igazolás

 » a jármű típusbizonyítványa

 » menetlevél (ha szükséges) 
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Veszélyeztetett vagy védett állat- vagy 
növényfajok szállítása a CITES alapján
Megállapodás nélküli Brexit esetén a veszélyeztetett 
vagy védett állat- vagy növényfajok szállítása 
a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok 
nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES) 
alapján csak kijelölt kikötőkön keresztül történhet. 
A kikötőkkel kapcsolatos, legfrissebb információkat, 
valamint a CITES-engedélyekkel és értesítési 
követelményeket itt találhatja: 
GOV.UK.25 

25 www.gov.uk/guidance/trading-cites-listed-species-through-uk-ports-and-airports-after-brexit
26 www.gov.uk/brexit-import-export-plants
27 ec.europa.eu/food/animals/vet-border-control/bip-contacts_en
28 www.food.gov.uk/business-guidance/port-designations
29 www.gov.uk/brexit-import-export-plants

Állati, növényi és egyéb ellenőrzött 
termékek szállítása az EU-ból 
az Egyesült Királyságba
A legtöbb állati és növényi termék nem tekinthető 
magas kockázatúnak. Ezért további követelmények 
nélkül, szabadon léphetnek be az Egyesült Királyságba. 
Egyes olyan, az EU-n kívüli országokból származó állati és 
növényi termékeknek, amelyeket az Egyesült Királyságba 
való belépés előtt az EU-n keresztül szállítanak, konkrét 
belépési pontokon keresztül kell belépniük az Egyesült 
Királyságba26. A kereskedőnek, a fuvarozónak és a 
gépjárművezetőnek meg kell bizonyosodnia róla, hogy 
az egyesült királyságbeli belépési pont fogja tudni 
ellenőrizni az általa szállított árut. Ez a következő címen 
ellenőrizhető:

 » Az Egyesült Királyság határátkelőhelyei (BIP)27

 » Az Egyesült Királyság kijelölt belépési pontja (DPE)28

 » Az érkezés első helye (PoFA))29 EU-n kívüli országból 
származó növényre és növényi termékekre

Az Egyesült Királyságból az EU-ba 
állatot vagy állati eredetű terméket 
szállító kereskedőknek előzetesen 
kérelmezniük kell az kiviteli 
egészségügyi bizonyítványt (EHC).
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Jármű biztosítása az Egyesült 
Királyságba és onnan 
történő fuvarozáshoz

Az egyesült királyságbeli és EU-s fuvarozóknak és 
járművezetőiknek biztosítaniuk kell az Egyesült 
Királyságba érkező járműveket, hogy csökkentsék a 
bűncselekmény áldozatává válás kockázatát. 

Az Egyesült Királyság és az EU közötti határt átlépő 
fuvarozóknak és járművezetőknek tisztában kell lenniük 
a járműveket fenyegető potenciális veszélyekkel, és hogy 
miként tudják megállítani az „illegális határátlépőket”. Az 
illegális határátlépő olyan személy, aki elbújik a járművön 
vagy járműben, hogy elkerülje az Egyesült Királyság 
határellenőrzését.

Ha a gépjárművezető nem biztosítja a járművét/járműveit, és 
az Egyesült Királyságba tartó, illegális határátlépőket találnak 
nála, minden egyes, nála megtalált személy után akár 2000 
font összegű pénzbírságot (más néven „polgári szankciót”) 
szabhatnak ki a jármű sofőrjére, tulajdonosára vagy bérlőjére.

A jogszabály az Egyesült Királyságba érkező összes 
személyre vonatkozik, beleértve az európai tengeri 
kikötőkből és a Eurotunnel Shuttle-lel érkezőket is.

A járművek biztonsága
A fuvarozók hatékony biztonsági rendszere 
a következőket tartalmazza:

 » írásbeli utasítások a rendszer használatáról 
a gépjárművezetők számára

 » erős biztonsági eszközök a gépjármű, a rakomány és a 
rakománytér hatékony rögzítéséhez

 » képzés a gépjárművezetők számára a rendszer és a 
biztonsági eszközök használatáról

30 www.gov.uk/government/publications/vehicle-security-checklist
31 www.gov.uk/government/publications/guidance-for-hauliers-on-preventing-clandestine-entrants.

 » járműbiztonsági ellenőrző listák30 a 
járművezetők részére

 » annak ellenőrzése, hogy a gépjárművezetők 
betartják-e az utasításokat

A gépjárművezetők hatékony biztonsági rendszere 
a következőket tartalmazza:

 » biztonsági eszközök (pl. lakatok, plombák és 
vámzárkötél) a gépjárművek berakodás utáni 
biztosításához

 » alaposan ellenőrizze a biztonsági berendezéseket és 
a gépjárművet minden megállás után és az Egyesült 
Királyságba való belépés előtt

 » az ellenőrzések rögzítése a járműbiztonsági 
ellenőrző listán

A járművezetőknek be kell tartaniuk a 10 lépéses 
útmutatást az illegális határátlépők megakadályozása 
érdekében.31

Ha valaki elbújik egy járműben
Ha a gépjárművezető arra gyanakszik, hogy valaki próbál 
bejutni a gépjárművébe, azonnal vegye fel a kapcsolatot 
a helyi rendőrséggel, amint ezt biztonságosan meg 
tudja tenni. Az Egyesült Királyságban hívja a 999-et, 
Európában a 112-t.

Ha a gépjárművezető nem biztosítja a járművét/járműveit, és 
az Egyesült Királyságba tartó, illegális határátlépőket találnak 
nála, minden egyes talált személy után akár 2000 font összegű 
pénzbírságot szabhatnak ki a jármű sofőrjére, tulajdonosára 
vagy bérlőjére.
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A fuvarozóknak be kell tartaniuk a megváltozott vám- és 
SPS-szabályokat, köztük a következőket:

 » A fuvarozóknak frissíteniük kell a vezetőknek szóló 
útmutatást arról, hogy a kereskedőnek mit kell 
átadnia, mielőtt a fuvarozók leszállítják az árut 
a határra.

 » Miután az Egyesült Királyság kilépett az EU-ból, a 
fuvarozóknak új vámokra és egyéb SPS-okmányokra 
lesz szükségük az exportőrtől az áru EU-ba történő 
beviteléhez. Ki kell majd tölteni az árura vonatkozó 
releváns vámárunyilatkozatokat, és a sofőröknek 
megfelelő jogosítványokat és okmányokat kell adni.

 » Ha az árut engedéllyel rendelkező feladótól veszik át, 
a gépjárművezetők mehetnek tovább egyenesen a 
kikötőbe vagy a Eurotunnelbe egy TAD-dal, amelyen 
vonalkód formájában szerepel az MRN.

 » Ha az árut nem engedéllyel rendelkező feladótól 
veszik át, akkor a gépjárművezetőknek be kell 
menniük egy LRN-nel az indító vámhivatalba. Az 
LRN-t itt átvezetik egy TAD-ra vagy MRN-re.

 » Ha a fuvarozók ideiglenesen szállítanak árut az ATA-
egyezmény alapján, például anyagot egy kiállításra 
vagy koncertre, akkor a gépjárművezetőknek 
a megfelelő helyre kell menniük, hogy 
lepecsételtessék a vámhatósággal az ATA-
igazolványt, és így ne kelljen befizetniük a vámot.

 » Amíg az Egyesült Királyság ki nem lép az EU-ból, az 
Egyesült Királyságból jövedéki adó felfüggesztése 
alatt árut szállító fuvarozóknak gondoskodniuk 
kell róla, hogy a jövedéki raktárvezető vagy gyártó 
megküldje a járművezetőnek a jövedékitermék-
szállítási és felügyeleti rendszer (angolul: „Excise 
Movement and Control System”, rövidítve: 
EMCS) dokumentációját vagy azt a kereskedelmi 
dokumentációt, amiben egyértelműen szerepel 
az adott szállítás ARC-je. Ha az áru energiatermék, 
akkor a gépjárművezetőnek adhatnak egy papír 
formátumú W8-nyomtatványt, hogy csatolja a 
szállítmányhoz.

 » Ha a fuvarozók bizonyos ellenőrzött termékeket 
szállítanak, akkor igazolást is kell adniuk a 
gépjárművezetőnek az áru mellé, például az összes 
állati eredetű termék mellé az ahhoz tartozó, 
aláírt EHC-t.

 » A fuvarozóknak el kell magyarázniuk a 
gépjárművezetőiknek, hogy az Egyesült Királyságból 
kimenő áru esetében a kereskedőnek kiviteli 
nyilatkozatot kell készítenie, amit követően értesítik, 
hogy megkapta-e a P2P-t. Mielőtt az árut átvinnék a 
határon, a gépjárművezetőnek meg kell kérdeznie a 
kereskedőtől, hogy megkapta a kikötőbe szóló P2P-t 
a HMRC-től.

Összefoglaló a fuvarozó 
és a gépjárművezető 
felelősségéről határokon 
átnyúló áruszállítás során 
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