
Közlekedési szakterület 

1. Változott a honosítás feltételrendszere (Érintett vállalkozói kör: 
Autókereskedők) 

2021. január 1-ei hatállyal módosult a közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási 

hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról szóló 511/2017. (XII. 

29.) Korm. rendelet honosítási eljárásra vonatkozó 49-50. §-a.  

A jogszabály módosítás következtében 2021. január 1-től csak olyan jármű esetében 

folytatható le a honosítási eljárás, amely jármű a gyártás időpontjában bizonyíthatóan 

megfelelt (tanúsíthatja COC okmány, vagy adattábla) az Európai Unió új járművek 

forgalomba helyezésére vonatkozó követelményeinek. Egyéb járművek esetében az eljárás 

során igazolni kell, az előbbi elvárásoknak való megfelelést, amelyre az alábbi 

dokumentumok alkalmasak: 

- a járműgyártó vezérképviseletének igazolása,  

- szakértői intézmény szakvéleménye, 

- a jármű első forgalomba helyezését végző uniós ország szakértői intézetének 

jármű jóváhagyására vonatkozó vizsgálati okmányai. 

A jogszabály alkotó az idei évtől szigorúbb előírást határozott meg a behozott járművek 

környezetvédelmi felülvizsgálata tekintetében is. A honosítási eljárás keretében végzett 

szemle során ellenőriznie kell a közlekedési hatóságnak azon járművek káros anyag 

kibocsátását, amelyek esetében a futott kilométerek száma meghaladja a 160 000 km-t, 

a gyártási évétől számított életkora meghaladja a 6 évet, vagy szemmel láthatóan füstöl.     

 
2. Fontos változás a közreműködő vizsgálóállomások auditálási eljárásával 

kapcsolatban (Érintett vállalkozói kör: Műszaki vizsgahelyet üzemeltető 
vállalkozások) 

A vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól szóló 181/2017. (VII. 

5.) Kormányrendelet 2021. januári módosai alapján a jövőben az auditálási 

tevékenységet a Kormányhivatal helyett a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 

(Továbbiakban: KTI) fogja végezni. 

A hivatkozott rendelet 16. § (5) bekezdése szerint azon engedéllyel rendelkező 

vizsgálóállomások, amelyek auditált státusszal kívánnak tovább működni, 2021. március 

31-ig az auditált státusz megszerzésére irányuló kérelmüket kötelesek előterjeszteni a 

KTI-nél a http://www.kti.hu/muszaki-vizsgaloallomas-audit/ internetes oldalon.  

Amennyiben e kötelezettségüknek az érintett vállalkozások határidőben nem tesztek 

eleget, a korábban hivatkozott rendelet 16. § (8) bekezdése értelmében a Kormányhivatal 

köteles a vizsgálóállomások engedélyét visszavonni.  
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3. Élesben működik a hazai áruszállító vállalkozásokat védő BIREG rendszer 

(Érintett vállalkozói kör: Közúti áruszállítást végző vállalkozások) 

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.) kormányrendelet 4/A. §-át érintő módosítások révén 2021. január 1-

jei hatállyal bevezetésre került Magyarországon a közlekedési hatóság által üzemeltetett, 

a hazai áruszállító vállalkozásokat védő, nyilvánosan elérhető előzetes elektronikus 

engedélyregisztrációs informatikai rendszer (BIREG).  

A regisztrációs és adat bejelentési kötelezettség a Magyarország területét érintő, díj 

ellenében nemzetközi közúti árutovábbítást végző 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű 

tehergépjárművel, a saját számlás nemzetközi közúti áruszállítást végző 3,5 tonnát 

meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárművel, továbbá a 

Magyarország területén végzett ún. kabotázs (adott országban nem honos gazdasági 

szereplők közt megvalósuló) fuvarozást végző tehergépjárművel végzett fuvarfeladatokra 

terjed ki. Tehát azokat a fuvarfeladatokat tekintjük engedélykötelesnek, melyhez 

kétoldalú egyezmény alapján kiadott árufuvarozói engedély (a továbbiakban: bilaterális 

engedély), CEMT engedély vagy kabotázs engedély szükséges. A BIREG regisztrációs 

kötelezettség azonban nem terjed ki az Európai Unió tagállamából származó jármű által 

(közösségi engedély alapján) Európai Uniós viszonylatban végzett fuvarfeladatra. 

 

Az előzetes elektronikus engedélyregisztrációs rendszerbe a közúti fuvarozásban használt 

engedélyeken túl, a szállítások adatait kell bejelenteni az adott fuvarfeladathoz 

kapcsolódóan, valós időben. A kötelezettség a belföldre történő be- és kilépéshez, 

valamint a fel- és lerakodáshoz kapcsolódik.  

A magyarországi fel- és lerakóhelyeknek jelenleg az engedélyen kell rögzíteniük a fel- vagy 

lerakodás megtörténtét, a BIREG rendszerben engedélykezelési kötelezettségük nincs. 

2021. februártól a BIREG használatának elmulasztása az engedély nélkül végzett 

fuvarozással esik azonos elbírálás alá, így azzal megegyező szankciót von maga után. 

A BiReg rendszer a www.bireg.gov.hu/bireg linken angol, német és orosz nyelven érhető 

el. 

2021. február 1-től a BiReg rendszer használatával kapcsolatban az alábbi 

elérhetőségeken informálódhat:  

email: info@bireg.info.hu 

telefon: +36-1/510-0505 

 


