A lőfegyver behozatalának (kivitelének, átszállításának) igazolása
Attestation d’importation (d’exportation, de transit) de l’arme
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Fegyver (és lőszer) kísérő igazolvány




Certificat d’accompagnement d’armes (et de munitions)
TUDNIVALÓK 
 
AVIS! 


1. A kísérő igazolvány feljogosítja annak tulajdonosát arra, hogy az igazolványban meghatározott fegyvert (lőszert)  Magyarország területére behozhassa, annak területén rendeltetésének megfelelően használhassa és onnan kivihesse. 
 
1. Le titulaire du certificat d’accompagnement est autorisé importer dans le territoire de la République Hongroise l’arme (les munitions) définie(s) dans cettle feuille, (en faire usage dans ledit territoire conformément le destination de l’arme (des munitions) et l’en exporter. 







AZ IGAZOLVÁNY TULAJDONOSÁNAK neve:
Nom DU TITULAIRE DU CERTIFICAT:






Állampolgársága:
Nationalité:

2. Az igazolványt a határállomáson felhívás bevárása nélkül fel kell mutatni és a be- (ki-) léptetés rávezetése végett a vámőrség közegeinek át kell adni. 
 
2. Ce certificat doit etre présente la station frontiére sans attendre une sommation et remis la garde douniére pour la mention de controle d’entrée (de sortie). 














Útlevelének adatai (száma, állam):
Données de son passeport (numéro, État):

3. Az igazolványban feltüntetett, az ország területére behozott lőszert engedély nélkül elidegeníteni nem szabad. 
 
3. La munition importée dans le pays figurant sur ce certificat ne peut pas étre aliénée sans autorisation. 









4. Az igazolványt a vámszervek az utolsó kiléptetéskor bevonják! 
 
4. Ce certificat est retiré par les organes de la douane au dernier controle de sortie. 


.......................... db lőfegyvernek …………. db lőszernek 
Magyarországra történő behozatalára (kivitelére, átszállítására) vadászat (sport egyéb) céljából.
Pour I’importation (exportation, transit) en Hongrie de 
........................ (nombre) d’armes et de ……… (nombre) de munitions pour le chasse (sports et autre)
 5. Abban az esetben, ha a fegyver és a lőszerek bármilyen okból nem kerülnek vissza-szállításra, kilépéskor be kell jelenteni, hogy hol, kinél maradtak Magyarországon.
 
5. Au cas oú le titulaire du certificat n’emporte pas avec lui l’armet et la munition en sortant de la Hongrie, il doit déclarer le nom et l’adresse de la personne chez qui il les a désposées en Hongrie. 






....................................................................................................
Kiállító hatóság megnevezése
Dénomination de l’autorité délivrant ce certificat
Szám: ................                                              Sorszám: ………..
No:…………….                                                No. d`ordre: ……..

