Система BIREG в Унгария
Настоящото съобщение се базира основно на информация от 15.50 ч, 28.01.2021 г.
на унгарската асоциация на превозвачите.
BIREG
–
Система
за
предварителна
електронна
регистрация
на
разрешителни/лицензи в Унгария (експлоатирана от Министерството на иновациите и
технологиите). Системата за регистрация се експлоатира от Министерството на
иновациите и технологиите на Унгария. Въпроси следва да се отправят към
bireg@itm.gov.hu
От 1 януари 2021 г. с правителствен указ №. 722/2020. (XII. 31.) в Унгария е въведено
задължение за електронна регистрация на разрешителни/лицензи.
За съответния „BiReg-закон“, който е в сила между 1 януари и 3 февруари 2021 г., виж
4/А.§ от правителствен указ №. 261/2011. (XII.7.)
По инициатива на унгарската асоциация на превозвачите законодателството е
изменено на 27 януари с правителствен указ №. 18/2021. (I.27.), който влиза в сила на
4 февруари.
!!! Същност на изменението:
Докато до 3 февруари всички автомобилни превозвачи на товари, извършващи
превози до, от, през и в Унгария, трябва да регистрират фирмата и превозите
от 4 февруари онези, които транспортират изключително с лиценз на Общността,
няма да трябва да се регистрират, с изключение на онези, които извършват
каботажни превози на територията на Унгария !!! (Забележка: по всяка
вероятност изискването ще се прилага и за превози с ЕКМТ/СЕМТ
разрешителни)
Унгарската асоциация е поискала гратисен период поне до 15 февруари, но все няма
официално потвърждение!
Практическа информация за регистрацията се очаква от Министерството на
иновациите и технологиите.
Кой трябва да се регистрира? Информация за чуждестранни превозвачи:
Задължението за регистрация има за следните превози:
А) до 3 февруари включително:
а) товарни превози: превозни средства с допустима максимална маса над 3,5 т;
б) превози за собствена сметка: превозни средства с допустима максимална маса
над 7,5 т;
в) каботаж на територията на Унгария.
Б) след 4 февруари:
а) товарни превози: превозни средства с допустима максимална маса над 3,5 т;
б) превози за собствена сметка: превозни средства с допустима максимална маса
над 3,5 т;
в) каботаж на територията на Унгария
С ИЗКЛЮЧЕНИЕ на превози, извършвани с превозни средства по точки а) и б) с
лиценз на Общността.

Къде да се направи регистрацията?
Официален уебсайт: https://bireg.gov.hu/bireg
Какво предстои?
- До 31 януари 2021 г.:
Няма глоби! (Съответният закон все още не е в сила.) По време на проверка ще
бъдат проверявани адекватността и точността на регистрираните данни. Ако няма
регистрация, инспекторите ще записват необходимите данни. Магистралните
инспектори ще информират и ще помагат да се отговори на всички въпроси, които
могат да възникнат. Те ще насочват вниманието на фирмата и водача към
задълженията, произтичащи от използването на системата.
- След 1 февруари 2021 г.:
Начало на периода, през който ще се налагат глобени! По време на проверка ще
бъдат проверявани адекватността, точността и пълнотата на регистрираните данни.
Ако липсва какъвто и да е елемент от регистрацията или данните за преминаване на
границата, инспекторите ще попълват липсващите данни и ще налагат глоба на
нарушителя. Глобата е като тази за превоз без разрешително и за нарушения в
резултат на използването на неподходящо разрешително.
Глоба: 800 000 HUF (2238 EUR)
Допълнителна информация:
Въпросите трябва да бъдат насочени към: bireg@itm.gov.hu. До момента няма
допълнителна информация.
Неофициални указания по данни на рускоговорящи превозвачи:
- Данните в системата се попълват с латински букви;
- При превози с ЕКМТ/СЕМТ разрешителни се изисква прикачването на снимки
на разрешителното, първата страница на бордовия дневник и страницата от
него за конкретния превоз;
- Изискват се данни/снимка на сертификата на товарния автомобил.
АЕБТРИ

