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Ez az információ azoknak az árufuvarozóknak, közvetítőknek és 
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AZ EU-BÓL TÖRTÉNŐ EXPORTÁLÁS ELŐKÉSZÍTÉSE
Ellenőrizze, hogy teljesítette-e az EU elhagyásához szükséges összes export eljárást.

NAGY-BRITANNIÁBA TÖRTÉNŐ IMPORTÁLÁS ELŐKÉSZÍTÉSE
A Tehergépjármű-irányítási rendszer (GVMS) 
használatához kötelező:
	● egy ’GB’ betűkkel kezdődő EORI számot 
igényelni a GOV.UK/eori honlapon

	● létrehozni egy UK Government Gateway 
fiókot online, és regisztrálni a GVMS-hez 
(gov.uk/guidance/register-for-the-goods-
vehicle-movement-service) az EORI szám 
használatával

	● biztosítani azt, hogy a vezető hozzáférjen a 
GVMS vezetői önkiszolgáló eszközhöz.

Mielőtt a vezető a határhoz megy, kötelező:
	● érvényes útlevéllel rendelkeznie az UK 
területére lépéshez

	● rendelkeznie érvényes árutovábbítási 
hivatkozási szám (GMR) vonalkóddal az 
utazáshoz kinyomtatva vagy a telefonján. Ezt 
a GVMS generálja, és a ‘GMR’ betűkkel fog 
kezdődni

	● biztosítani, hogy a vezető tudja, hogyan 
ellenőrizheti az átkelés közben, hogy ki lett-e 
választva vámellenőrzésre egy UK belföldi 
határátkelő létesítménynél (IBF):
 – vagy jelentkezzen be online a Government 
Gateway/GVMS fiókon keresztül,

 – vagy ellenőrizze a kijelzőket a Csatorna-
alagút használata során

	● töltse le az ‘Attend an IBF’ digitális 
szolgáltatást, ha van okostelefonja, mielőtt útra 
kel, és használja a szolgáltatást, ha be kell 
jelentkeznie egy IBF-hez.

http://GOV.UK/eori
http://gov.uk/guidance/register-for-the-goods-vehicle-movement-service
http://gov.uk/guidance/register-for-the-goods-vehicle-movement-service


Adja hozzá a tervezett 
átkelés részleteit és a jármű 

rendszámát a GMR-hez.

Gyűjtse összes a tranzit 
kísérő dokumentumokat. 

Hozzon létre GMR-t a 
GVMS-ből.

VAGY

Rendelkezzen az import 
belépési referenciaszámmal 

(ERN), amelyet a 
nyilatkozattevő küldött el 

Önnek. Hozzon létre  
GMR-t a GVMS-ből.

Hajtson az EU-
határhoz.

NAGY-BRITANNIÁBA TÖRTÉNŐ IMPORTÁLÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

TRANZIT

NEM TRANZIT

(A HATÁRHOZ ÉRKEZÉS ELŐTT)



Érkezés az 
EU-határra. 
Ellenőrizze, 

hogy 
teljesítette-e 

az EU 
elhagyásához 

szükséges 
összes export 

eljárást.

Adja át a GMR-t a 
szállítónak (vagy 

előzetesen töltse fel, 
ha Csatorna-alagút 

határátlépési engedélyt 
használ).

Nem folytathatja az 
eljárást, ha a GMR 
érvénytelen vagy  

hibás.

A határőrség 
lefolytatja az 
ellenőrzést, 
beleértve az 

útlevélellenőrzést 
is. Használhatja 
csak a személyi 

azonosító kártyáját, 
ha letelepült vagy 
letelepülés előtti 

státuszban van az 
EU letelepedési 

programja szerint.

A vezetőnek 
kell ellenőriznie 
az állapotot a 
GVMS vezetői 
önkiszolgáló 

eszközével, hogy 
megtudja, kell-e 
jelentkeznie egy 

IBF-nél, vagy 
folytathatja az utját 

a céljához.

ÉRKEZÉS AZ EU HATÁRÁN

A HATÁRNÁL AZ ÁTKELÉS KÖZBEN

(KOMP-BELÉPTETÉS VAGY CSATORNA-ALAGÚT ÚTMEGSZAKÍTÁS)
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A közúti jelzések elvezetik 
Önt a belföldi határátkelő 

létesítményéhez. Az 
alkalmazás jelzi, ha van 

parkolási lehetőség.

A biztonsági 
tisztviselők 

szemrevételezéssel 
ellenőrzik a járművet 

minden belépési 
ellenőrzési ponton.

Mutassa be a 
dokumentumokat a 

recepciónál.

A belépést ANPR kamerák 
rögzítik. Érkezéskor 

hivatalos forgalomirányítók 
fogadják majd Önt.

Elirányítják Önt egy 
üres parkolóhelyhez.

Haladjon tovább a 
belföldi határátkelő 

létesítménytől a 
célállomáshoz.

Utazzon a kikötőből/ 
Alagút termináltól egy 

belföldi határátkelő 
létesítményéhez.

BELFÖLDI HATÁRÁTKELŐ LÉTESÍTMÉNYÉHEZ
ÉRKEZÉS A UK



KELL:
 használni az ‘Attend an IBF’ digitális 
szolgáltatás QR-kódot és a linket a hátoldalon

 megadni a kapcsolattartási adatokat az 
adminisztrációhoz, hogy a közvetítő közvetlenül 
elérhető legyen

 menjen egy IBF-hez, ha:
• közölték Önnel, hogy az Ön által szállított árut 

kijelölték vámellenőrzés lefolytatására

• formaságoknak kell eleget tennie az ATA 
Carnet/ TIR Carnet/CITES megfeleléshez

• tranzit funkciókat kell teljesítenie a célállomás 
irodája számára.

TILOS:
 használni egy IBF-et, ha nincs rá szükség

 pihenőhelyként használni egy IBF-et

 elhagyni az IBF-et, amíg a kapcsolódó 
adminisztrációt elő nem készítették, beleértve 
a megszerzett licenceket és a kapott 
engedélyeket.

AMIT KELL, ÉS AMI TILOS AZ IBF-NÉL



INTÉZKEDJEN MOST,
LEGYEN KÉSZ IDŐBEN

Olvassa be ezt a QR-kódot egy

www.gov.uk/guidance/tell-hmrc-that-youre-going-to-be-attending-an-
inland-border-facility#before-you-start

IBF APP LETÖLTÉSÉHEZ A MEGJELENÉSHEZ

http://www.gov.uk/guidance/tell-hmrc-that-youre-going-to-be-attending-an-inland-border-facility#before-you-start
http://www.gov.uk/guidance/tell-hmrc-that-youre-going-to-be-attending-an-inland-border-facility#before-you-start

