BIREG-KISOKOS (GYAKORLATI SEGÉDLET)
Magyarország 2021-től nagyobb hangsúlyt fektet a jogkövető fuvarozói magatartás betartatására. Ennek
érdekében a magyar kormány 2021. január 1-jétől arra kötelez bizonyos árufuvarozó vállalkozásokat, hogy
az ország területén áthaladó, innen indított vagy ide érkeztetett áruszállítási és árufuvarozási
műveleteiket – az ahhoz szükséges engedélyek adatainak megadásával – előzetes regisztrációval erősítsék
meg a BIREG kormányzati portál felületén. Az engedély nélkül vagy érvénytelen engedéllyel fuvarozást
végző vállalkozásokat a rendszer kiszűri, és pénzbírsággal sújtja.

MI A BIREG CÉLJA?
A BIREG az illegálisan – engedély nélkül vagy szabálytalan engedéllyel – végzett fuvarműveleteket szűri ki, és
védi a törvényesen működő árufuvarozókat.

KINEK KELL A CÉGÉT REGISZTRÁLNIA?
1. Díj ellenében árut fuvarozóknak, amennyiben 3,5 t legnagyobb megengedett össztömeget meghaladó
tehergépjárművel nemzetközi forgalomban közlekednek. 2021. február 4., 00.00 órától már csak az unión
kívüli CEMT- vagy bilaterális engedélyhez kötött fuvarok esetén!
2. Saját számlás áruszállítóknak, amennyiben 3,5 t legnagyobb megengedett össztömeget meghaladó
tehergépjárművel nemzetközi forgalomban közlekednek. 2021. február 4., 00.00 órától már csak az unión
kívüli CEMT- vagy bilaterális engedélyhez kötött fuvarok esetén.
3. A külföldi székhelyű fuvarozó vállalkozásoknak Magyarország területén minden engedélyköteles és
kabotázs fuvarfeladatot regisztrálniuk kell a BIREG rendszerben.

A FUVARFELADATOKHOZ TARTOZÓ REGISZTRÁCIÓS KÖTELEZETTSÉGEK
A 2021. február 4-től érvényes szabályok alapján a következő esetekben kell fuvarregisztrációt megtenni
(beleértve az ezekhez kapcsoló üres futásokat is):
•
•

•

REGISZTRÁCIÓ-KÖTELES: magyar fuvarozó szállít árut Magyarországról unión kívülre vagy unión
kívülről hoz árut Magyarországra CEMT-engedéllyel (pl. magyar fuvarozó Magyarországról szállít
árut Ukrajnába vagy Oroszországból hoz árut Magyarországra CEMT-engedéllyel).
REGISZTRÁCIÓ-KÖTELES: Európai Unió valamely tagállamának fuvarozója szállít árut
Magyarországról unión kívülre, vagy EU-n kívülről hoz árut Magyarországra bilaterális vagy CEMTengedéllyel (pl. lengyel fuvarozó szállít árut Magyarországról Oroszországba vagy román fuvarozó
szállít árut Törökországból Magyarországra)
REGISZTRÁCIÓ-KÖTELES: Európai Unión kívüli fuvarozó szállít árut Magyarországra/-ról vagy
Magyarországon keresztül bilaterális vagy CEMT-engedéllyel (pl. belorusz fuvarozó szállít árut
Fehéroroszországból Magyarországra vagy török fuvarozó szállít árut Magyarországról
Törökországba, vagy ukrán fuvarozó szállít árut Ukrajnából Olaszországba magyarországi tranzittal).

•

•

REGISZTRÁCIÓ-KÖTELES: Európai Unió valamely tagállamának fuvarozója közösségi engedéllyel
végez kabotázs fuvarfeladatot Magyarországon (beleértve a regisztrációs kötelezettségbe a
kabotázs fuvarfeladatot/feladatokat, valamint az azokat megelőző, Magyarország területére érkező
nemzetközi üresfutást vagy rakott szállítást, továbbá a kabotázs fuvarfeladatokat követő
Magyarországról kiinduló és országhatárt átlépő üresfutást vagy rakott szállítást.)
REGISZTRÁCIÓ-KÖTELES: 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó járművel
saját áru szállítása Magyarországról unión kívülre vagy unión kívülről Magyarországra, abban az
esetben, ha a szállítás engedélyköteles.

NEM REGISZTRÁCIÓ-KÖTELES KIVÉTELEK
A BIREG-felületen nem kell regisztrálni, ha
•
•

•

a magyar fuvarozó az unión kívüli fuvarfeladatát bilaterális engedéllyel (pl. fenti példánál maradva
ukrán vagy orosz LOCO bilaterális engedély) teljesíti. (Sem cég-, sem fuvarregisztrációt nem kell
tennie, illetve ebben az esetben a fel- és lerakónak sincs ellenőrzési kötelezettsége.)
az EU-honos fuvarozó (ideértve a magyar fuvarozókat is) Magyarországon tranzitálás céljából halad
keresztül, függetlenül attól, hogy az adott fuvarfeladat bilaterális vagy CEMT-engedéllyel történik (pl.
magyar fuvarozó Törökország–Németország relációban végzett fuvarját nem kell regisztrálni).
Abban az esetben sem kell regisztrálnia az uniós fuvarozónak, ha a Magyarországra érkező vagy
Magyarországról induló unión kívüli fuvarfeladata kétoldalú megállapodás alapján
engedélymentesen végezhető.
az unión kívüli fuvarozó engedélymentesen végez fuvarfeladatokat (pl. szerb fuvarozó a szerbmagyar kétoldalú megállapodás alapján engedélymentesen tranzitálhat Magyarországon keresztül).

HOL KELL REGISZTRÁLNI?
Az adatok feltöltését a https://bireg.gov.hu/bireg oldalon kell elvégeznie. A felületet az Innovációs és
Technológiai Minisztérium hozta létre és üzemelteti.

MILYEN ADATOT KELL MEGADNI?
Elsőként a vállalkozás adatait kéri a rendszer: annak nevét, székhelyét, elérhetőségeit, a tevékenységi
engedély számát stb. – cégregisztráció.
Másodszor a fuvareszközök rendszámát, emissziós besorolását, az adott fuvarfeladatokhoz tartozó
engedélyek számát, a fuvarozási relációt stb. – fuvarregisztráció.
Cégregisztráció
A fuvarregisztráció megtételéhez üzembentartói regisztrációra (cégregisztráció) van szükség a vállalkozás
nevének, székhelyének, tevékenységi vagy közösségi engedélyszámának stb. megadásával. Ezáltal létrejön a
vállalkozó profiloldala a BIREG-rendszerben, melyhez később hozzáadhatja a járműveket és a szállítási
feladatokat.

Fuvarregisztráció
A konkrét fuvarfeladat adatainak rögzítését (járat és esemény) a tehergépjármű üzembentartója vagy az
általa engedélyezett ügyintéző(k) vagy a járművezető(k) végezheti(k) el:
•
•

Magyarországra irányuló szállítás esetén Magyarország területét érintő (tranzit) megbízás a magyar
határ átlépését megelőzően;
magyarországi felrakodás esetén a magyar felrakodás megkezdését megelőzően.

MILYEN BÍRSÁGTÉTELEKKEL SZANKCIONÁLHATÓ A JOGSÉRTÉS?
A BIREG-rendszerben való cég- és fuvarregisztráció elmulasztása – az arra kötelezetteknek – 800 000 forint
közigazgatási bírságot von maga után!
A fuvarregisztráció megtételéhez előzetesen üzembentartói regisztrációra (cégregisztráció) van szükség.
A fuvarregisztráció nélkül, illetve lejárt, nem létező vagy jogosulatlanul átruházott engedélyekkel közlekedők
ugyanarra a bírságtételre számíthatnak, mint a tevékenységi engedély nélkül közlekedők, melynek összege
800 000 forint.

MILYEN KÖTELEZETTSÉGE VAN AZ ÁRU FEL- ÉS LERAKÓJÁNAK?
A BIREG az áruk kiadójára (feladó) és fogadójára (címzett) a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet értelmében az
alábbi engedélykezelési és ellenőrzési feladatokat rója:
•

magyarországi felrakás helyén a feladó, magyarországi lerakás helyén a címzett vizsgálja
o a fuvarfeladathoz szükséges engedély meglétét,
o időbeli hatályát
o és az adott árutovábbítási feladatnak való megfelelését (az engedélykezelési kötelezettség
tehát változatlan),
o továbbá a BIREG-fuvarregisztráció meglétét.
• Ha az engedély
o hiányzik,
o nem érvényes,
o nem felel meg az adott árutovábbítási feladatnak,
o a fuvarregisztrációt a tehergépjármű vezetője vagy üzemben tartója nem végezte el,
a feladó, a címzett azt a közlekedési hatóságnak vagy a vámhatóságnak, vagy a rendőrségnek a hiba
észlelését követően azonnal bejelenti.
A bejelentést kézhez vevő hatóság jogosult a felrakás és lerakás helyén megjelenni, továbbá
intézkedni. Ha az engedély hiánya, érvénytelensége, hiányossága vagy a fuvarregisztráció
elmulasztása, hiányossága az áru felrakásánál/lerakásánál derül ki, a feladó/címzett jogosult az áru
felrakását/lerakását megtagadni.
Fenti kötelezettség akkor áll fenn, ha a fuvarozó CEMT- vagy bilaterális engedély meglétéhez kötött
fuvarfeladatot végez.

Magyarországi felrakás helyén a feladó, a magyarországi lerakás helyén a címzett a CEMT-engedély részét
képező fuvarnaplóra vagy a meghatározott engedélyre rávezeti
o
o
o
o

a felrakás/lerakás helyét,
idejét,
valamint az árutovábbítási feladatot végző tehergépjármű kilométeróra-állását,
és ellátja a fel- vagy lerakóhely bélyegzőjével (engedélykezelés).

Ezután a feladó vagy a címzett a fuvarnaplóról vagy az engedélyről (ideértve a bilaterális engedélyt is)
fénymásolatot készít, és azt a magyarországi felrakás vagy lerakás helyén vagy a címzett telephelyén a
fuvarlevélhez csatoltan egy évig megőrzi, a hatóság kérésére ellenőrzésre bemutatja.

MILYEN NYELVEN LEHET REGISZTRÁLNI?
Jelenleg magyarul, németül, angolul és oroszul érhető el a regisztrációs felület.

KELL-E REGISZTRÁLNI MAGYARORSZÁGON ÁTHALADÓ TRANZIT ESETÉN?
Igen! A Magyarország területére történő belépés előtt, ha az adott tranzit fuvarfeladat Magyarország
területén CEMT- vagy bilaterális engedélyhez kötötten végezhető, regisztrálni kell.

KELL-E REGISZTRÁLNI EURÓPAI UNIÓN BELÜLI FUVAROKNÁL?
Nem! Az EU-honos fuvarozóknak az EU-n belül közösségi engedéllyel végzett fuvarfeladatait nem kell
regisztrálniuk, kivéve a kabotázst.

KELL-E REGISZTRÁLNI AZ ÜRESEN KÖZLEKEDŐ TEHERGÉPJÁRMŰVET?
Igen! Ha a magyarországi közlekedése engedélyköteles, regisztrálni kell.

ÁLTALÁNOS SZABÁLY SZERINT KIKNEK NEM KELL REGISZTRÁLNIA?
Nem regisztráció-kötelesek a személyszállítók, autóbuszosok, a 3,5 t alatti díj ellenében dolgozó
kisáruszállítók, a 3,5 t alatti saját számlás áruszállítók.
Nem kell regisztrálniuk a belföldi szállítási és fuvarozási műveletet végzőknek.
Nem kell regisztrálni a tisztán közösségi engedéllyel végzett, országhatárt átlépő fuvarfeladatokat sem.

MILYEN VISSZAJELZÉST KÜLD A RENDSZER A REGISZTRÁCIÓRÓL?
A BIREG-rendszerben való első regisztrációra (cégregisztráció) válaszként e-mail-üzenet érkezik a megadott
e-mail-címre. A felület ezután aktiválható az e-mail-ben található linkre kattintva. A továbbiakban a járatok,
járművek információit és az egyéb adatokat a BIREG-rendszere egyfajta vállalkozói profil formájában tárolja.
Új fuvarfeladat felvitele (új járat hozzáadása) funkcióval kell minden egyes további engedélyköteles
tevékenységet rögzíteni. Sikeres fuvarregisztrációt követően a rendszer BIREG-azonosítószámot generál, és
azt egy QR-kód kíséretében megküldi a megadott e-mail-címre. A CEMT- vagy bilaterális engedélyhez kötött
fuvarfeladat BIREG-azonosítószámát/QR-kódját a fuvarozó eljuttatja a gépkocsivezetőhöz, hogy a
regisztrációhoz tartozó esemény rögzíthető legyen. A fel/lerakás helyszínén a fuvart fogadó feladó/címzett
ellenőrzi a regisztráció meglétét, és elvégzi az engedélykezelési feladatokat.

HÁNYAN FÉRHETNEK HOZZÁ A FELÜLETHEZ CÉGEN BELÜL?
A BIREG-rendszerbe tetszőleges számú ügyintéző és járművezető megadható, akik hozzáférési jogosultságát
a regisztráló (admin) határozhatja meg, illetve korlátozhatja.

HOGYAN LÉPHET KAPCSOLATBA A RENDSZERT ÜZEMELTETŐ MINISZTÉRIUMMAL?
A BIREG-rendszert és a regisztrációs felületet az Innovációs és Technológiai Minisztérium üzemelteti.
Az ügyfélszolgálat elérhetősége: info@bireg.info.hu, telefonon: 06 (1) 510 0505 (a szaktárca angol, orosz és
magyar nyelvű tájékoztató ügyfélszolgálata).

VAN-E DÍJA A REGISZTRÁCIÓNAK?
A BIREG-rendszerben való regisztráció és annak használata díjmentes.

MELY JOGSZABÁLY AZ IRÁNYADÓ?
A BIREG-rendszer használatát a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 4/A. §-a szabályozza.

A tájékoztatót az MKFE állította össze. A közölt adatok tájékoztató jellegűek, az információ pontatlanságából
eredő esetleges károkért felelősséget nem vállalunk! Tájékoztatónk folyamatosan frissül!
Utolsó frissítés: 2021. február 4.

