
 

Igazolás nemzetközi közlekedési dolgozók számára 

A közlekedésben dolgozó munkavállalók számára a népegészségügyi megfontolásból visszaállított 

belső határokon végzett határellenőrzések esetén való használatra 

Az igazolást felhasználhatja bármely, áru- vagy személyszállításra szolgáló közlekedési eszközön dolgozó személy, 

különösen a járművezető; bármely személy, aki arra a helyre utazik, ahol a munkavégzést meg kell kezdenie az ott 

található közlekedési eszközön; vagy bármely más, a közlekedési ágazatban dolgozó személy(1).  

Az Unió belső határainak átlépése céljából az igazolás birtokosa nemzetközi közlekedési dolgozónak minősül.  

Az igazolást a munkáltatónak kell aláírnia, ha a dolgozó szállítási vállalkozás alkalmazottja, vagy magának a 

dolgozónak, ha önálló vállalkozóként ő a szállítási vállalkozás vezetője.  

Az igazolást a határellenőrzés során érvényes bizonyítékként kell elismerni arra vonatkozóan, hogy az adott személy 

nemzetközi közlekedési dolgozó.  

Az igazolást (lásd az alábbi mintát) használó közlekedési dolgozóktól nem követelhető meg, hogy ezenfelül a 

személyazonosságuk igazolásán kívül más dokumentum bemutatásával bizonyítsák, hogy az Unió belső határain 

végzett határellenőrzés céljából nemzetközi közlekedési dolgozónak minősülnek.  

A belső határokon történő ellenőrzések megszüntetése után a közlekedési dolgozóktól csak olyan dokumentumok 

bemutatását kell megkövetelni, amelyeket az uniós jogszabályok tevékenységük végzéséhez előírnak. 

Az igazolás elektronikus vagy nyomtatott változatát elegendőnek kell tekinteni. 

 

(1) A légiforgalmi pilótákra, a légi személyzet tagjaira és a tengerészekre a kézikönyv 5.2. és 5.3. pontja 

vonatkozik. 

  



 

 

Igazolás nemzetközi közlekedési dolgozók számára  

Igazoljuk, hogy  

vezetéknév és utónév: 

születési idő: 

lakóhely: 

nemzetközi szállítási tevékenységet folytat* 

☐ könnyűgépjármű vezetőjeként, ideértve a könnyű haszongépjárműveket, személygépkocsikat és motorkerékpárokat 

 

☐ nehéz tehergépjármű vezetőjeként 

☐ autóbuszvezetőként 

☐ mozdonyvezetőként 

☐ vonatszemélyzet tagjaként 

☐ vasútikocsi-ellenőrként 

☐ belvízi hajózásban részt vevő hajó vezetőjeként 

☐ belvízi hajózásban részt vevő hajó legénységének a tagjaként 

 

☐ legfeljebb kilenc, a fenti kategóriák valamelyikébe tartozó személyt szállító jármű vezetőjeként, aki ugyanannak a 

munkáltatónak az alkalmazottja, és ezeknek a személyeknek a munkahelyre, illetve munkahelyről történő 

szállítását, valamint az ilyen szállítással összefüggő, üresen megtett utakat bonyolítja le 
 

☐ egyéb közlekedési dolgozó, kérjük határozza meg:  

 

* X-szel jelölje a megfelelőt.  

 

Hely, dátum: 

A vállalat/hivatal/szervezet részéről (név és aláírás): 


