Hungarian

A BÜNTETÉS ELKERÜLÉSÉNEK MÓDJAI
10 LÉPÉS A TILTOTT HATÁRÁTLÉPŐK SZÁLLÍTÁSÁNAK HATÉKONY ELKERÜLÉSE
ÉRDEKÉBEN

KÖVESSE AZ ALÁBBI 10 LÉPÉST, HOGY ELKERÜLJE A BÜNTETÉST.
Mielőtt megkezdené útját:
1

Szerezze be a járműbiztonságra vonatkozó írásos útmutatót és egy ellenőrzőlistát a munkaadójától.

2

Ha lehetséges, figyelje az áru felrakását a járműre, hogy ellenőrizze, hogy illetéktelen személyek ne
jussanak fel a járműre.

3

Ellenőrizze a jármű anyagburkolatát (karosszéria/ ponyva) és jegyezzen fel minden károsodást az
ellenőrzőlistán.

A felrakodás után azonnal:
4 Zárja le a járművet.
Kemény oldalfalú járműveknél:


Zárja be a jármű összes ajtaját és függőlakattal biztosítsa ki őket. 

Lágy oldalfalú járműveknél:




Zárja be a jármű összes ajtaját, függőlakattal biztosítsa ki 

5

Ellenőrizze a csomagtartókat, zárja le lakatokkal, ahol lehet. Ellenőrizze a légterelőket és a
keréktengelyeket.

őket, és használjon jó minőségű ponyvazsinórt, amit erős lakattal vagy egyedi ólomzárral zárjon
le. Jegyezze fel az ólomzár számát az ellenőrzőlistán vagy a CMR-en. 

Útja során minden megállás után:
6

Ellenőrizze a jármű külső anyagborítását, a tetejét és a biztonságosságát.



Fizikailag is mozgassa meg a biztonsági eszközöket, hogy ellenőrizze sértetlenségüket. 







7

Ellenőrizze a csomagtartókat, a szélterelőket és a keréktengelyeket. 
Érte-e őket károsodás? 
Megrongálta-e valaki a biztonsági eszközöket? 
Ha bizonyíték van a károsodásra, a rongálásra vagy az illetéktelen hozzáférésre, ellenőrizze a
rakományt és a rakteret, majd helyezze fel újra a biztonsági eszközöket.

Mielőtt belépne az Egyesült Királyság Ellenőrzési Zónáiba, vagy útnak indulna az Egyesült
Királyságba:
8

Ismételje meg a 6-7 lépéseket.

9

Ha nem volt lehetősége kibiztosítania a járművét, végezze el a rakomány és a raktér alapos kézi
átvizsgálását.

10 Jegyezze fel az elvégzett vizsgálatokat az ellenőrzőlistára a berakodáskor, minden megállás után
és mielőtt belépne az Egyesült Királyság Ellenőrzési Zónájába vagy mielőtt elindul az Egyesült
Királyságba.
Mindig:


Legyen óvatos.



Legyen éber.



Vigyen magával pót biztonsági eszközöket és ellenőrzőlistákat.






Tartsa az írásos használati utasítást és az ellenőrzőlistát az utastérben.

Jegyezze fel az elvégzett ellenőrzéseket az ellenőrzőlistán. 
Riassza a helyi hatóságokat/Határőrségi Hivatalt (Border Force)/Rendőrséget, ha arra
gyanakszik, hogy valaki az Ön engedélye nélkül jutott fel az Ön járművére. 

Információ:
További információ, A Belügyminisztérium Törvénykönyve a Tiltott Határátlépés Megelőzésének
Gyakorlatáról, és egy minta ellenőrzőlistát is letölthet weboldalunkról: 
https://www.gov.uk/secure-your-vehicle-to-help-stop-illegal-immigration
Kapcsolatba léphet velünk az alábbi e-mail címen: 
civilpenaltyunit@homeoffice.gsi.gov.uk
vagy az alábbi címen:
Border Force
Clandestine Entrant Civil Penalty Team
Border Force South/South East & Europe
Amadeus Building
The Quadrant
Mondial Way
Harlington
Middlesex
UB3 5AR
Tel: 0044 (0)20 3014 8180
Fax: 0044 (0)20 3014 8006
A vonatkozó előírásokat az 1999. évi Bevándorlási és Menedéktörvény 32, 33 és 34 cikkejei
tartalmazzák, amelyeket a 2002. évi Nemzetiségi, Bevándorlási és Menedéktörvény módosított.

