PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
CEMT engedélyek elnyerésére
2. forduló
A Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatala pályázatot hirdet a
2017. évre érvényes CEMT multilaterális engedélyek elnyerésére a díj ellenében végzett közúti
árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett
személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel
összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendeletben foglalt
előírásokat teljesítő, közösségi engedéllyel rendelkező fuvarozók részére.
Az engedélyek a területi érvényességtől függően az Európai Unió valamelyik tagországa –
Magyarországot is beleértve – és az Európai Unióhoz nem tartozó, magyar szempontból
engedélyköteles CEMT tagországok közötti és tranzit forgalomra, 3. országos forgalomra, valamint
az Európai Unióhoz nem tartozó, de CEMT tagországok közötti loco forgalomra használhatók.
A 2017. évi CEMT pályázatra történő jelentkezés kizárólag elektronikus úton, a Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
által
üzemeltett
CEMT
pályázati
portálon
(https://ekapu.nkh.gov.hu/cemtpublic/profil/bejelentkezes) keresztül lehetséges.
A pályázatra történő jelentkezés határideje: 2016. december 20. 24:00 óra.
A CEMT pályázati portál használatához előzetes regisztráció szükséges. A rendszerbe felöltött
pályázathoz szükséges igazolások eredeti példányait személyesen (Nemzeti Közlekedési
Hatóság, Jármű Módszertani Főosztály, 1062 Budapest, Teréz krt. 62., 408. szobában) vagy
postai úton (1389 Budapest 62., Pf. 102.) a fent megadott határidőig el kell juttatni.
A hiányosan, a kiírásnak nem megfelelően elkészített, illetve a határidőn túl beérkezett
pályázatok nem kerülnek elbírálásra!
A beérkezett pályázatok elbírálásának eredményéről minden pályázó a CEMT pályázati portálon
keresztül elektronikus formában kap értesítést.
A pályázat a 2017. évre rendelkezésre álló engedélykvótának megfelelően az alábbi
engedélyekre nyújtható be:
Amennyiben a vállalkozás a pályázaton elnyert engedélyeket legkésőbb 2017. január 5-ig nem
veszi át, úgy az engedélyek átvételére vonatkozó elsődleges jogosultságát elveszíti, az
engedélyek más, a pályázaton résztvevő igénylők részére kiadásra kerülhetnek.
Az engedélyek megoszlása területi használhatóság és EURO norma szerinti érvényesség szerint a
CEMT pályázati portálon tekinthető meg.
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
Pályázat benyújtásának alapfeltétele,
árutovábbítási közösségi engedéllyel.

hogy

a

fuvarozó

vállalkozás

rendelkezzen
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-2Az EURO normának való megfelelést a járművekre kiadott érvényes CEMT igazolással kell tudni
alátámasztani.
A pályázat elbírálásánál figyelembe vesszük a 2016. évi engedély felhasználást (féléves jelentés
alapján), továbbá az előírt kötelezettségek (szabályos felhasználás, jelentések időben történő
megküldése) betartását és a járati bilaterális engedélyek felhasználását és elszámolását.
Az engedélyek elnyerésére pályázó fuvarozónak az előzőeken kívül még az alábbi
feltételeket kell teljesítenie:


A pályázat leadásának határidejét megelőző 3 évben a közlekedési hatóság közigazgatási
bírságot nem szabott ki részére. Hamis nyilatkozattétel a pályázatból történő automatikus
kizárással jár.



Ne legyen köztartozása: adó, tb járulék, vám és önkormányzati adó fizetési
kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett, és ezek bizonyítására a pályázati határidőt
figyelembe véve 1 hónapnál nem régebbi igazolásokkal rendelkezik.



Vállalja, hogy az általa elnyert és felvett engedéllyel minden hónapban legalább 2 db rakott
fuvarfeladatot teljesít, amelyet CMR fuvarlevelekkel, számlával és a CEMT engedélyhez
tartozó fuvarnaplóval igazolni tud.



A bilaterális egyezményekben meghatározott árufuvarozási engedélyek használata terén az
elmúlt 2 évben szabálytalanságot nem követett el, az engedélyekkel szabályszerűen
elszámolt.



A 2016. évben CEMT engedéllyel rendelkező fuvarozók pályázatának további feltétele az,
hogy az engedélyeket szabályosan, a pályázati követelményeknek megfelelően
használták, és velük szemben sem külföldi, sem belföldi hatósági eljárás nem folyt, illetve
nincs folyamatban, valamint a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét hiánytalanul
és a megadott határidőig teljesítette.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MENETE
1. A fuvarozónak regisztrálnia kell a CEMT pályázati portálon az alábbi elérhetőségen
(https://ekapu.nkh.gov.hu/cemtpublic/profil/bejelentkezes). A regisztráció során meg kell
adni egy felhasználó nevet, jelszót, e-mail címet és az árutovábbítási közösségi engedély
számát (pl. KAF-01-234567/2014) (Amennyiben a regisztráció az 1. pályázati kör során
megtörtént, az 1. és 2. lépés kihagyható)
2. A regisztráció után a megadott e-mail címre a rendszer egy e-mailt küld, melyben található
hivatkozásra kattintva megerősíthető a regisztráció. Ezt követően az NKH véglegesíti a
regisztrációt, mely sikerességéről e-mailt kap. A pályázatot ezt követően nyújthatja be.
3. A megadott felhasználónévvel és jelszóval jelentkezzen be a CEMT pályázati portál
felületére.
4. A „Pályázatok” menüpontban válassza ki, mely pályázati körben kíván részt venni.
5. A megjelenő adatlapon ellenőrizze, hogy az ismert cégadatok megfelelőek-e, a hiányzó
mezőket kitölteni szíveskedjen. A „mentés és tovább” gombra kattintva léphet a
Nyilatkozatok lapra.
6. A Nyilatkozatok lapon adja meg a cég jármű állományára vonatkozó adatokat, valamint a
területi érvényességre vonatkozó igényét, és a jelölőnégyzetekre történő kattintással
fogadja el a pályázathoz szükséges egyéb nyilatkozatokat. A „mentés és tovább” gombra
kattintva az Engedélyek lap jelenik meg.
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-37. Az Engedélyek felületen adja meg, hogy milyen típusú engedélyekből hány darabra kíván
pályázni. A „mentés és tovább” gombra kattintva megjelenik a Mellékletek lap.
8. Töltse fel a pályázathoz szükséges szkennelt igazolásokat pdf fájl vagy kép formátumban.
Amennyiben a fuvarozó cég 6 járműnél kevesebbel rendelkezik, jelezze a
jelölőnégyzetben, ebben az esetben nem szükséges telephely/tároló igazolást feltölteni.
Amennyiben a fuvarozó cég szerepel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal köztartozásmentes
adatbázisában, ezt a megfelelő jelölőnégyzetre történő kattintással rögzítheti, és igazolás
feltöltése nem szükséges. A „pályázat beküldése” gombra kattintva véglegesítheti a
pályázati anyagot, ezt követően további módosítást nem lehetséges.
9. Abban az esetben, ha hiánypótlás szükséges, e-mailben értesítést fog kapni, és a
hiánypótlást a CEMT portálra bejelentkezve tudja teljesíteni az e-mailben megadott
határidőig.
10. A pályázat befogadásáról a hatóság visszaigazolást küld.
11. Az elektronikusan felöltött mellékleteket az NKH-hoz eredetiben személyesen vagy postai
úton is el kell juttatni.
12. Amennyiben a CEMT pályázat elbírálásra került, erről e-mailben értesítést kap. A pályázati
eredményt tartalmazó dokumentumot a CEMT pályázati portálról tudja letölteni.
A CEMT pályázati portálon részletes használatáról szóló felhasználói kézikönyv az alábbi linkről
letölthető:
http://www.nkh.gov.hu/documents/11102/545604/Fuvaroz%C3%B3knak+sz%C3%B3l%C3%B3+C
EMT+port%C3%A1lfelhaszn%C3%A1l%C3%B3i+k%C3%A9zik%C3%B6nyv/5e717c21-473447a2-a305-e4249128b69d?version=1.0&type=
Amennyiben a vállalkozás az 1. fordulóban pályázott, és a 2. pályázati körben is indulni kíván, az
igazolásokat nem szükséges újra feltöltenie.
Ha a portál használatával kapcsolatban kérdés merül fel, kérjük, Magyar Viktorhoz
(+36 1 815 9693) vagy Flechner Mónikához (+36 1 815 9691), egyéb kérdés esetén Rónay-Tobel
Beatrixhoz (+36 1 477 1566) forduljon segítségért.
A papír alapon benyújtandó dokumentumok utólagos pótlására nincs lehetőség!
A köztartozási igazolás esetében kizárólag eredeti igazolást, vagy annak közjegyző, ill. az
NKH vagy a területileg illetékes megyei kormányhivatal műszaki engedélyezési és
fogyasztóvédelmi főosztálya által hitelesített, az eredetivel mindenben megegyező
másolatot fogadjuk el.
PÁLYÁZATHOZ KAPCSOLÓDÓ TOVÁBBI FELTÉTELEK
Az engedély használatról szóló jelentési kötelezettségre vonatkozó szabályok:
A pályázat alapján CEMT engedélyben részesülő fuvarozóknak az engedélyek használatáról a
pályázati felhívásban szereplő feltételek figyelembevételével a következő statisztikai
adatszolgáltatásokat kell teljesíteni:


Félévente egy alkalommal az engedélyek használatáról statisztikai adatszolgáltatási
kötelezettségnek kell eleget tenni, az első félévről július 15-ig, a második félévről január
15-ig. A 2017. évi engedélyekhez tartozó statisztikai adatokat a CEMT pályázati portálon
elektronikus úton kell megadni.

A kiadott engedélyek használatát, a vállalt kötelezettségek teljesítését a Nemzeti Közlekedési
Hatóság folyamatosan ellenőrzi.
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-4Azon fuvarozóktól, akik a pályázat alapján CEMT engedélyt kapnak, de a statisztikai jelentési és a
vállalási kötelezettségüket nem teljesítik, illetve nem valós értékelési adatokat terjesztenek be,
vagy akik az engedélyt szabálytalanul, nem az előírásoknak megfelelően használják, illetve
belföldön vagy külföldön megsértik a fuvarozásra vonatkozó és az egyezményekben található –
különösen a járművezetők vezetési- és pihenőidejére vonatkozó (561/2006/EK rendelet, illetve
AETR megállapodás) – előírásokat, az engedély azonnali hatállyal visszavonásra kerül. Abban az
esetben, ha külföldi hatóság által kerül sor az engedély bevonására annak szabálytalan használata
miatt, úgy az engedélyt az érintett fuvarozótól az NKH visszavonja. Súlyosabb vagy ismétlődő
szabálytalanság esetén a szabálytalanságot elkövető fuvarozó tevékenységének korlátozására is
sor kerül, és 2 évig CEMT engedély pályázaton nem vehet részt, a pályázata nem kerül
elbírálásra.
Budapest, 2016. december
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal
Jármű Módszertani Főosztály
Járműüzemeltetési és Ellenőrzési Osztály
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