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Vám- és rakományokmányok (terhelt járművekhez) 
(A bejelentkezéskor kell bemutatni) 
• A szállított rakomány vámokmánya (ennek rendelkeznie kell az árumozgási 

hivatkozási számmal/számokkal (MRN)). 
• Magas kockázatot képviselő termékek és/vagy állati/növényi/egyéb 

eredetű, ellenőrzött termékek szállítása esetén további dokumentumok 
szükségesek. 

 
 

Nagyon fontos, hogy megkeresse a jármű 
rendszámát, amelyet a hajón lévő Freight 
járművezetők társalgójában a Vám képernyőn 
láthat.  

 
Ez a képernyő megjeleníti a vámállapotát, amely 
tájékoztatja Önt, hogy melyik sávot kell használnia a 
partra szálláshoz. 

 
 

Ha a jármű rendszáma mellett egy ZÖLD KÖR 
jelenik meg, amelyet az „EXIT” (Kijárat) szó követ, 
akkor kövesse a zöld útjelzéseket és a SORTIE/EXIT 
(Kijárat) jelzéseket. 

 
 

 
Ha egy NARANCSSÁRGA KÖR és a „CUSTOMS” 
(Vám) szó jelenik meg, akkor a narancssárga 
útjelzéseket és a „DOUANES/CUSTOMS ZOLL” 
jelzéseket kell követnie. 

 
 

 
Ha egy középen fehér körrel jelölt 
NARANCSSÁRGA KÖR és az „SPS/SIVEP” betűk 

A DFDS-SEL VALÓ 
EGYÜTTMŰKÖDÉS 

Folyamatosság biztosítása az Ön és vá llalkozása számára 

 
 
 

SORTIE/EXIT 

 
 

DOUANES/CUSTOMS 
ZOLL 
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jelennek meg, kövesse a narancssárga 
útjelzéseket, amíg nem látja az „SANITARY-
PHYTO CONTROLS” (EGÉSZSÉGÜGYI ÉS NÖVÉNY-
EGÉSZSÉGÜGYI ELLENŐRZÉSEK) jelzéseket. 

 
 

SANITARY-PHYTO 
CONTROLS 
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DOKUMENTÁCIÓ-ELLENŐRZŐ 
LISTA 

Útmutató a brexitre való felkészülés elősegítéséhez 
Az alábbiakban felsorolunk néhány dokumentumot, amelyre szüksége lesz az 
Egyesült Királyságból Európába történő szállításhoz.* 

 
 

Járműdokumentumok 
• Járműnapló 
• Gépjármű-biztosítási zöld kártya (csak az Egyesült Királyság járművezetői 

esetében) 
• GB matrica a járművön és a pótkocsin (csak az Egyesült Királyság járművezetői 

esetében) 

Járművezetői dokumentumok 
• Útlevél (legalább 6 hónapig érvényesnek kell lennie) 
• Nemzetközi vezetői engedély (erre 

Franciaországban, Olaszországban és Cipruson 
van szükség) 

• Járművezetői igazolás a szakmai kompetenciáról (CPC) 
• Tachográf járművezetői kártya 
• ECMT engedély (Csak az Egyesült Királyság 

járművezetői esetében. Az utazások 99%-án nincs 
szükség erre) 2019. december 31-ig) 

* Az útlevél kivételével ezeket a dokumentumokat a DFDS nem követeli 
meg vagy nem szabályozza. 

 

Hasznos hivatkozások: 
https://www.gov.uk/brexit 
https://brexit.gouv.fr 

A következő hivatkozáson keresztül regisztrálhat a 
Douane-nál a Multiple MRN Logistique App 
alkalmazáshoz: https://www.douane.gouv.fr/mon-
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compte/creer 

Be fogja tudni olvasni az MRN-t a rakományokmányokról 
vagy a mobileszközéről. Felhívjuk figyelmét, hogy az 
egészségügyi és növény-egészségügyi dokumentumok 
esetében az eredeti dokumentumokat kell bemutatni a 
francia ellenőröknek. 

http://www.dfds.com/en/about/insights/brexit
http://www.dfds.com/en/about/insights/brexit
http://www.dfds.com/en/about/insights/brexit
http://www.douane.gouv.fr/mon-compte/creer
http://www.douane.gouv.fr/mon-compte/creer

	Útmutató a brexitre való felkészülés elősegítéséhez
	Útmutató a brexitre való felkészülés elősegítéséhez
	Járműdokumentumok
	Járműdokumentumok
	Járművezetői dokumentumok
	Járművezetői dokumentumok


