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KOZOSSEGI ENGEDELY
Ellenszolgiltatis fej6ben v6gzett nemzetktizi kiizriti irufuvarozis c6ljira

Enged6lyszima:KAF.-.05-:!!.9?tri!1.1.?9.15

Ez az, fe

HU 4028 DEBRECEN ,.wP.q.?lBEMI.9.,.?l*.?,f.!.,..............4...................,...J...............i..............
fuvarozrit

Kiiltinleges megj egyzdsek:

202ri.03.01 -ig 6rv6nyes

Kibocsdt6s helye: DEBRECEN drituma: 2019.03.29

(l)

t A tagellamok megktilonb5ztctojelzesei a k6vakez6k (B) Belgium, (BG) Bulgriria, (CZ) Cseh Kdztiirsasig, (DK)

Dturia, (D) N€metorszng, @ST) Esztorszig, (lRl,) irorszig, (GR) G6rtigoisz6g, (E) Spanyolonzig, (F) Franciaosz6g,0)
Olaszorszig (CY) Ciprus, (LV) Lettors,ag, GT) Litv6ni8, (L) Lrrxemburg, (ll) lrlagyarorszig, (M) Mal4 NL)
Hollandia, (A) Ausztria, (HR) Horvitorsz6g, (PL) Lcngyeloszig. (P) Ponugilia, (RO) Romenia, (St.O) Szlov6nia' (SK)

Szlovfrkia, (S) Svftorsz6g, (FlN) Finnorszd,,, (UK) Egycsiilt Kirdlysig.
2 A firvarcz6 neve vary cegncve ds telj6 cime
3 Az engeddlyt kibocsit6 illel€kes hat6sig vagy szer" al{irisa 6s belyeg,:tijt'.
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Az enged6ly 2016.08.01 -t6Vt6l

a

a nemzetkdzi k6zuti 6rufuvaroz'isi piachoz val6 hoz-zAf,Er,6s kdz.6s szabilyair6l sz6l6,
2009. okt6ber 2l-i l072l2009tEK eur6pai parlarnenti 6s tan6csi rendelet szerinti,
ellenszolg6ltatds fej6ben v€gzctt nemzetkdzi kdzuti dnrfuvarozls vLgz,Esbra bdrmely
ritvonalon a K0z0ss6g tertiletdn, ezen enged6ly 6ital6nos l'elt€telcivel 0sszhangban.



Arur.,Axos sl6inAsox

Ezt az engedllyt a(z) 1072120091EK rendelet alapj6n 6llitjak ki-

Az enged6ly feljogositja birtokoset elenszolgdltat6s fej6ben v6gzett nemzetktizi kdzfiti

arufuvarozfu v6gz6s6re birmely tWonalon a K6z6ss6g teriilet6n, 6s adott esetben, az

al6bbiakban meg6llapitott felt6telekre is figyelemmel:

- ahol a kiindul6si 6s a v6gpont k6t kiil6nb6z6 tagiillamban van, vagy egy vagy titbb

tagdllamon vagy harmadik orsziigon keresztiil tdrt6nd tranzittal vagy an6lktl,

- egy tag6llamb6l egy harmadik orszrigba vagy hannadik orsz6gb6l tag6llamba, eW vary
tobb tag6lla.on vagy harmadik orsz6gon kereszttil tttrtgnd tranzittal, vagy an6lkiil,

- harmadik orszigok kdzdtt, egy vagy ttibb tagdllamon kcresztiil tdrten6 tranzittal,

valamint az ilyen fuvaroz6sokkal kapcsolatos tiresen mcgtett utakra'

Egy tag6llamb6l harmadik orszigba vagy harmadik orsz6gb6l tagifllamba t6rt6nd fuvaroz6s

.r"ten i, az enged6ly a Ktizdss6g tertiletdn v6gzett fuvaroziisra 6rv6nyes. Az enged6ly a

berakodris vagy liirakodris szerinti tagrillamban csak a K0zdsseg 6s az 6rinteft harmadik orsz6g

k6z6tt sztks6ges egyezmeny megk6tes6t6l kezd6d6en 6rv6nyes, a(z) l072l2N9tEK
rendeletnek megfelel6en.

Az engeddly birtokos nevCre sz6l. €s nem ruhii.zhat6 6t.

Az enged6lyt a kibocs6t6 tagrillam illetakes hat6sriga visszavonhatja, nevezetesen, ba a

birtokos:

- nem teljesiti az engedElyhaszn6lat dsszes felt6tel6t.

- az engeddly kibocsriuisrihoz vagy meghosszabbitesahoz sztiks6ges adatok tekintet6ben

t6ves adatokat szolgiltatott.

Az enged6ly eredeti p6ldrlny6t a fuvaioz6si vrlllalkozisn6l kell <irizni-

Az enged6ly hiteles m6solat6t a j6mtiivin ketl tartani (r ) osszekapcsolt jri.rnrflvek

kombin6ci6ja eset6n az engedely hiteles mrisolatrit gipjirmiiv6n kell tartani. Ez 6rv6nyes a

j6rmiivek osszekapcsolt kombinrici6j6ra abban az esetben is, ha a p6tkocsi vagy nyerges

p6tkocsi nincs bejcgyezve vagy feljcgositva a forgalomban val6 r6szv6telre az engedely

birtokosanak a nev€ben, vagy ha egy m6sik tagillamhan van bejegyezve vagy feljogositva a

forgalomban val6 r6szv6telre.

Az engedtlyt az arra felhatalmazott hat6sigi szem6ly fclszlrlit6s6ra fel kcll mutatni.

Az enged6ly birtokosdnak valamennyi tagrillam teriilet(ll tiszteletben kell tartania az adofi

6llamban hat6lyos tdrv6nyi, rendeleti 6s kdzigazgatisi retdelkez6seket, kiildnds tekintettel a

fuvaroz6sra 6s a kdzleked6sre.

I 'J6fmff'. egy tagellar,ban D'/ilvintartidsba vett g6pj6rm[, vagy jiirrniivel- olyan osszekaPcsolt kombin6ci6ja.

amelynek legal6bb a g€pjrirmi rdszl* eg1. tagi llamban 'rettek nyilvaltan6sba, 6s amely kizinrlag 6rufirvarozisra

szolgil.


