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Az Innovációs és Technológiai
Minisztérium 2021. január 1-től
éles üzemben működteti a hazai
közúti
személyszállító
és
áruszállító vállalkozások védelme
érdekében
létrehozott
ún.
„előzetes
elektronikus
engedélyregisztrációs rendszert”,
vagyis
a
BiReg-et
(bi-reg:
bilaterális-regisztráció). Az erről
szóló jogszabály kihirdetése 2020.
december 31-én történt meg. A
BiReg
üzembentartói
regisztrációja minden fuvarozót
érint, így a magyar vállalkozókat
is. A Minisztérium tájékoztatás
szerint az ellenőrzések során az
első hónapban a regisztrációt
elmulasztókat, illetve a hibás vagy
hiányos
regisztrációval
közlekedőket csak figyelmezteti és
tájékoztatja
feladataikról
a
hatóság, februártól azonban már
bírsággal
szankcionálják
a
szabálytalanul közlekedőket.
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A BiReg rendszer célja és hatálya
A BiReg rendszer hatékony,
minden fuvareseményre kiterjedő
ellenőrzést tesz lehetővé a
bilaterális (kétoldalú) és CEMT
(multilaterális, a Nemzetközi
Közlekedési
Fórum
Által
létrehozott) engedéllyel végzett
szállításoknál.
A Kormányrendelet értelmében a
Magyarország területét érintő,
•

a díj ellenében nemzetközi
közúti
árutovábbítást
végző,
3,5
tonnát
meghaladó megengedett
legnagyobb
össztömegű
tehergépjármű,

•

a saját számlás nemzetközi
közúti áruszállítást végző,
3,5
tonnát
meghaladó
megengedett legnagyobb
össztömegű
tehergépjármű, valamint

•

a Magyarország területén
kívül végzett kabotázs (az
adott
országban
nem
honos gazdasági szereplők
között
megvalósuló)
fuvarozást
végző
tehergépjármű
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az adott, Magyarország területén kívül
engedélyköteles vagy engedély birtokában
végzett fuvarfeladatra, üresfutásra vonatkozó
elektronikus fuvarregisztrációval vehet részt a
közúti forgalomban.
Kivételként nevesíti a jogszabály a 3,5 tonnát
meghaladó
megengedett
legnagyobb
összetömegű tehergépjármű által végzett azon
árutovábbításokat, illetve saját számlát
áruszállításokat, amelyet árutovábbításra
közösségi engedély birtokában végeznek.
Amennyiben tehát a fuvarozó uniós
nemzetközi fuvarozói engedély alapján
dolgozik, a nemzetközi teherszállítást és a
saját számlás nemzetközi közúti áruszállítást
nem kell a rendszerben regisztrálni. Csak az
EU-n kívüli, külön engedély alapján végzett
szállítások esetében kötelező a regisztráció,
ez a fuvarozás során feladóként, vagy
címzettként
megjelenő
vállalkozások
adminisztrációs feladataira is ilyen formán
érvényes.
Mind a díj ellenében végzett nemzetközi
közúti árutovábbítás, mind pedig a saját
számlás közúti áruszállítás tekintetében
meghatározza a rendelet azt, hogy pontosan
mit kell érteni ezen fogalmi meghatározások
alatt.
Kötelezettségek
vonatkozásában

a

BiReg

rendszer

A BiReg bejelentés megtétele elsődlegesen az
üzemben tartó vagy a szállító feladata,
ugyanakkor a változás a magyar címzettek és
feladók számára
is meghatároz
új
feladatokat. Üzembentartói regisztráció
esetén az üzemben tartó vagy a szállító a
Magyarország területén végzett szállítási

feladat megkezdése, vagy a Magyarországra
történő belépése előtt köteles rögzíteni a
vállalkozás adatait. 2021. január 1-től
ellenőrizni kell a rendszerben a BiReg
regisztráció érvényességét, majd 2021. július 1től szállítással összefüggő adatokat is kell
rögzíteniük a rendszerben.
A tehergépjármű vezetője, üzemben tartója,
valamely ügyintézői jogosultsággal rendelkező
felhasználója
a
fuvarregisztrációt
a
Magyarország területére/ről történő belépés és
kilépés előtt, továbbá a magyarországi
lerakodás vagy felrakodás esetén, a
lerakodáskor, illetve a felrakodás befejezéséig
az adott szállítás adatait és az ehhez szükséges
dokumentumokat rögzíti és feltölti a
rendszerbe.
A
CEMT
engedélyt,
valamint
a
tehergépjárműre kettő vagy többoldalú
nemzetközi egyezmény alapján kiadott
engedélyét és a fuvarregisztráció elvégzéséről
szóló visszaigazolást (amit a BiReg rendszer
küld meg) a díj ellenében nemzetközi közúti
árutovábbítást végző gazdálkodó szervezet a
magyarországi felrakás helyén a feladónak,
magyarországi lerakás helyén a címzettnek
bemutatja.
A feladó, valamint címzett az engedély
meglétét,
időbeli
hatályát
és
az
árutovábbítási feladatnak való megfelelést,
továbbá a fuvarregisztráció érvényességét
köteles megvizsgálni.
Ha ugyanis az engedély hiányzik, nem
érvényes vagy nem felel meg az adott
árutovábbítási
feladatnak,
vagy
a
fuvarregisztrációt nem végezték el, a feladó
vagy a címzett köteles a hatóságnak a hiba
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észlelését követően azonnal bejelenteni, végső
esetben pedig jogosult az áru felrakodását is
megtagadni.
A feladó, valamint a címzett köteles továbbá
engedélykezelésre is, aminek keretében az
engedély részét képező fuvarnaplóra vagy az
engedélyre rávezeti a felrakás vagy lerakás
helyét, idejét az árutovábbítási feladatot végző
tehergépjármű kilométeróra állását és ellátja
azt bélyegzővel is. Ezt követően a
fuvarnaplóról vagy engedélyről fénymásolatot
készít és azt a fuvarlevélhez csatoltan egy évig
megőrzi, a hatóság kérésére pedig bemutatja.

elmulasztása 300.000 Ft bírságot von maga
után. Mivel a jogszabály a fel- és lerakók
számára is előírja a BiReg rendszerben
generált visszaigazolás ellenőrzését, az
engedélyek többszöri vagy szabálytalan
felhasználása teljes egészében kizárható lesz a
magyar fuvarpiacon.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat.

Jogkövetkezmények
2021. februártól a BiReg használatának
elmulasztása az engedély nélkül végzett
fuvarozással esik azonos elbírálás alá, így azzal
megegyező szankciót von maga után. A
regisztráció hiánya – fuvaronként – 800.000
Ft-ig, míg az ellenőrzési kötelezettség
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Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!

Kis Gábor
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