A. HOLDER AND ADDRESS / TITULAIRE ET ADRESSE / A JOGOSULT NEVE ÉS CÍME
FOR ISSUING ASSOCIATION USE / RÉSERVÉ A L’ASSOCIATION EMETTRICE / A KIBOCSÁTÓ EGYESÜLET SZÁMÁRA FENNTARTVA
FRONT COVER / COUVERTURE / BORÍTÓLAP


a) ATA CARNET No / CARNET ATA No / ATA-IGAZOLVÁNY SZÁM

B. REPRESENTED BY* / RÉPRÉSENTÉ PAR* / KÉPVISELŐ*

b) ISSUED BY / DÉLIVRÉ PAR / KIBOCSÁTÓ
C. INTENDED USE OF GOODS / UTILISATION
 PRÉVUE DES MARCHANDISES / AZ ÁRU
 TERVEZETT FELHASZNÁLÁSA
c) VALID UNTIL / VALABLE JUSQU’AU
 ÉRVÉNYES
........../............/...........
 year / month / day (inclusive)
 année / mois / jour (inclus)
 év / hónap / nap (bezárólag)

This carnet may be used in the following countries / customs territories under the guarantee of the following associations:
Ce carnet est valable dans les pays / territoires douaniers ci-après, sous la garantie des associations suivantes:
Ezt az igazolvány a következő országokban / vámterületeken lehet felhasználni, a következő egyesületek kezességvállalásával:
The holder of this carnet and his representative will be held responsible for compliance with the laws and regulations of the country / customs territory of departure and the countries / customs territories of temporary admission.
Á charge pour le titulaire et son représentant de se conformer aux lois et régléments du pays / territoire douanier de départ et des pays / territoires douaniers d’admission temporaire.
Ennek az igazolványnak a jogosultja és annak képviselője felelős a kivitel és az ideiglenes behozatal országai / vámterületei jogszabályainak és rendelkezéseinek betartásáért. 

CERTIFICATE OF CUSTOMS AUTHORITIES / Attestation des autorités douaničres / A vámhatóság igazolása


Signature of authorized official and stamp of the issuing association /
Signature du délégué et timbre de l’association émettrice /
A meghatalmazott tisztviselő aláírása és a kibocsátó egyesület bélyegzője
a) Identification marks have been affixed as indicated in column 7 against the following item No(s) of the general list: / Apposé les marques d’identification mentionnées dans la colonne 7 en regard du (des) numéro(s) d’ordre suivant(s) de la liste générale: / A 7. oszlopában jelöltek szerint azonosító jeleket helyeztek az általános lista következő tételé(ei)re :
 …………………………………………………………………
 …………………………………………………………………

b) Goods examined * / Vérifié les marchandises * /
 Az árukat megvizsgálták *

 Yes / Oui / Igen ¨ No / Non / Nem ¨

c) Registered under reference No * / ……………………………
 Enregistré sous le numéro:* /
 Nyilvántartásba véve az alábbi hivatkozási szám alatt:*

d.) ……………………/…../……………..
Customs office Place Date(Y/MD) Signature and stamp
Bureau de duanne Lieu Date(A/M/J) Signature et timbr
Vámhivatal Hely Kelet (É/H/N) aláírás és bélyegző
 Aláírás 










 ………………… / ………/………
Place and date of issue (year/month/day)
Lieu et date d’émission (année/mois/jour)
A kibocsátás helye és ideje (év/hó/nap)
........................./..../..................................
Signature of holder/If Signature du titulaire/A tulajdonos aláírása


Identification marks have been affixed as indicated in column 7 against the following item No(s) of the general list: / Apposé les marques d’identification mentionnées dans la colonne 7, en regard du (des) numéro(s) d’ordre suivant(s) de la liste générale: / A 7. oszlopban megjelöltek szerint azonosító jeleket helyeztek az általános lista következő tételé(ei)re :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………




…………………………
Customs office
Bureau de douane
Vámhivatal

………………
……………
Place
Lieu
Hely



………/ …… /…….
Date (year/month/day)
 Date (année/mois/jour)
Kelt (év/hó/nap)
 

.……………
……………
Signature and stamp
Signature et timbre
Aláírás és bélyegző 

Identification marks have been affixed as indicated in column 7 against the following item No(s) of the general list: / Apposé les marques d’identification mentionnées dans la colonne 7, en regard du (des) numéro(s) d’ordre suivant(s) de la liste générale: / A 7. oszlopban megjelöltek szerint azonosító jeleket helyeztek az általános lista következő tételé(ei)re :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………




…………………………
Customs office
Bureau de douane
Vámhivatal

………………
……………
Place
Lieu
Hely



………/ …… /…….
Date (year/month/day)
 Date (année/mois/jour)
Kelt (év/hó/nap)
 

.……………
……………
Signature and stamp
Signature et timbre
Aláírás és bélyegző 

