
 

 

Az 561/2006/EU Rendelet előírásaitól való eltérés a COVID-19 miatt az EU Tagországokban 

 

Tagállam A COVID-19 miatti 
felmentés oka 

Időszak A szállítás 
tárgya/járművezetö 

Rendelkezések az 561/2006 
Rendelet eltéréseire 

A bejelentés 
dátuma, bejelentő 

Állapot 

HU Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

2020. 03. 21. – 
2020. 04. 19. 

Minden nemzeti és 
nemzetközi szállítás 

- 6. cikk (1): a 9 órás napi 
maximális vezetési idő 11 
órásra változtatása; 

- 6. cikk (2): Az 56 órás heti 
maximális vezetési idő egy 
65 órásra változtatása; 

- 6. cikk (3) A 90 órás 
összeadódott összes 
vezetési idő bármely 
egymást követő két hét 
alatt 105 órára 
változtatása; 

- 7. cikk: a 45 perces szünet 
alkalmazása 5 és fél órás 
vezetés után; 

- 8. cikk (1): A napi 11 órás 
pihenőidő 9 órára 
csökkentése 

- 8.cikk (6): A 45 órás 
rendszeres heti pihenőidő 
24 órára csökkentése; 

- 8. cikk (6): A heti pihenőidő 
halasztása hatról hét-24 
órásra a legutóbbi heti 
pihenőídő végétől 
számítva. 

2020. 03. 20. 
A magyar EU 
állandó képviselő 

Kihirdetve a 
tagállamok felé 

  



 

 

AT Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

2020. 03. 16. –  
2020. 04. 14 

Hazai és nemzetközi 
áruszállító járművek 

- 6. cikk (1): a 9 órás napi 
vezetési idő 11 órásra 
változtatása; 

- 6.cikk (2): a heti maximális 
56 órás vezetési idő egy 60 
órásra változtatása; 

- 6.cikk (3): a kétheti 90 órás 
max. vezetési idő 100 órára 
változtatása; 

- 7. cikk: a 45 perces szünet 
alkalmazása 5 és fél órás 
vezetés után; 

- 8. cikk (1): A napi 11 órás 
pihenőidő 9 órára 
csökkentése; 

- 8. cikk (6): A heti pihenőidő 
halasztása hat-24 órás 
utánira. 

2020. 03. 20. 
Az osztrák EU 
állandó képviselő 

Kihirdetve a 
tagállamok felé 

BE Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

2020. 03. 19. –  
2020. 03. 31 

Az alapvető áruk és 
egészségügyi anyagok ellátási 
láncába bevont 
gépjárművezetők 

- 6. cikk (2): Az 56 órás heti 
maximális vezetési idő egy 
60 órásra változtatása; 

- 6. cikk (3) A 90 órás 
összeadódott összes 
vezetési idő bármely 
egymást követő két hét 
alatt 96 órára változtatása; 

- 8. cikk (6): A heti pihenőidő 
halasztása hat-24 órás 
utánira 

 

2020. 03. 18. 
a belga Közlekedési 
Minisztérium 

Kihirdetve a 
tagállamok felé 

  



 

 

BE Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

2020. 03. 14. –  
2020. 03. 18. 

Az élelmiszerek, egészségügyi 
anyagok és az alapvető cikkek 
az üzletekbe szállító járművek 

Nem meghatározott 2020. 03. 14. 
a belga Közlekedési 
Minisztérium 

Kihirdetve a 
tagállamok felé 

BG Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

2020. 03. 19. –  
2020. 04. 13 

A hazai és nemzetközi 
áruszállító járművek 

- 6. cikk (1): a 9 órás napi 
vezetési idő 11 órásra 
változtatása; 

- 7. cikk: a 45 perces szünet 
alkalmazása 5 és fél órás 
vezetés után; 

- 8.cikk (6): A 45 órás 
rendszeres heti pihenőidő 
24 órára csökkentése; 

 

2020. 03. 17. 
a bolgár EU 
Képviselő 

Kihirdetve a 
tagállamok felé 

CZ Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

2020. 03. 16. –  
2020. 04. 14 

Minden áruszállító jármű A 
Cseh Köztársaság területén 

TBC 2020. 03. 16 
Közlekedési 
Minisztérium 

Pontosításért 
visszaküldve 

  



 

 

DE Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

2020. 03. 18. –  
2020. 04. 17. 

Az alapvető termékek, mint 
élelmiszer, gyógyszerek, 
egészségügyi védőeszközök és 
üzemanyag szállítása. 

- 6.cikk (1): a napi maximális 
vezetési idő 10 órára 
emelése nem több, mint öt 
alkalommal hetente; 

- 8.cikk (6): két egymást 
követő csökkentett heti 
pihenőidő alkalmazása, ami 
biztosítja, hogy: 

- - a gépjárművezető 
legalább négy heti 
pihenőidőt alkalmaz ebben 
a négy egymást követő 
hétben, amik közül 
legalább kettő normál heti 
pihenőidő kell, hogy 
legyen, és 

- - kompenzációt kell 
alkalmaznia két csökkentett 
pihenőidő miatt a 
következő heti pihenőidő 
előtt 

2020. 03. 19. 
A német EU állandó 
képviselő 

Kihirdetve a 
tagállamok felé 

DK Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

2020. 03. 13. – 
2020. 03. 22 

Minden nemzeti áruszállítás 
Dánia területén 

- 8. cikk (6): A heti pihenőidő 
előírásaitól eltérés a 
kihirdetett időszakban 

2020. 03. 13. 
Dán Közúti 
Közlekedési 
Hatóság 

Kihirdetve a 
tagállamok felé 

DK Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

2020. 03. 23. – 
2020. 04. 11. 

Minden nemzeti áruszállítás 
Dánia területén 

- 8. cikk (6): A heti pihenőidő 
előírásaitól eltérés a 
kihirdetett időszakban 

2020. 03. 22. 
Dán Közúti 
Közlekedési 
Hatóság 

Kihirdetve a 
tagállamok felé 

  



 

 

EE Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

TBC Nemzetközi áruszállító 
járművek 

- TBC 2020. 03. 21 
Az EE EU állandó 
képviselő 

Pontosításért 
visszaküldve 

ES Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

2020. 03. 14. – 
2020. 03. 28. 

Minden áruszállítás 
Spanyolország területén 

- 6. cikk (1): A napi maximális 
vezetési idő felemelése; 

- 8. cikk (6): Intézkedések a 
heti pihenőidőre 
vonatkozóan 

2020. 03. 17. 
Közlekedési 
Minisztérium 

Kihirdetve a 
tagállamok felé 

EL Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

2020. 03. 19. – 
2020. 04. 17. 

Hazai és nemzetközi 
áruszállító járművek 

- 6. cikk (1): a 9 órás napi 
vezetési idő 11 órásra 
változtatása; 

- 6.cikk (2): a heti maximális 
56 órás vezetési idő egy 60 
órásra változtatása; 

- 7. cikk: a 45 perces szünet 
alkalmazása 5 és fél órás 
vezetés után; 

- 8. cikk (1): A napi 11 órás 
pihenőidő 9 órára 
csökkentése; 

- 8. cikk (6): A heti pihenőidő 
halasztása hat-24 órás 
utánira. 

2020. 03. 20. 
Az EL 
Infrastrukturális és 
Közlekedési 
Minisztérium 

Kihirdetve a 
tagállamok felé 

  



 

 

FR Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

2020. 03. 21. – 
2020. 04. 19. 

Hazai és nemzetközi 
áruszállító járművek 

- 6. cikk (1): a 9 órás napi 
vezetési idő 10 órásra 
változtatása legfeljebb 
kétszer egy héten; 

- 6.cikk (2): a heti maximális 
56 órás vezetési idő egy 60 
órásra változtatása; 

- 6.cikk (3): a kétheti 90 órás 
max. vezetési idő egy 102 
órásra változtatása.  

2020. 03. 21. 
A francia állandó EU 
képviselő 

Kihirdetve a 
tagállamok felé 

HR Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

2020. 03. 18. –  
2020. 04. 16 

A hazai és nemzetközi 
árufuvarozói tevékenység, ami 
biztosítja az alapvető 
élelmiszer és egészségügyi 
ellátást, úgy mint: 
- élelmiszer és 

élelmiszeripar; 
- üzemanyag; 
- nyersanyagok; 
- élelmiszerek és állati 

takarmányok; 
- gyógyszerek és 

gyógyászati eszközök; 
- a kórházak és egyéb 

szervezetek 
ellátásaeszközökkael. 

- 6. cikk (1): a 9 órás napi 
vezetési idő 11 órásra 
változtatása; 

- 6.cikk (2): a heti maximális 
56 órás vezetési idő egy 60 
órásra változtatása; 

- 6.cikk (3): a kétheti 90 órás 
max. vezetési idő 96 órára 
változtatása; 

- 7. cikk: a 45 perces szünet 
alkalmazása 5 és fél órás 
vezetés után; 

- 8. cikk (1): A napi 11 órás 
pihenőidő 9 órára 
csökkentése; 

- 8.cikk (6): A 45 órás 
rendszeres heti pihenőidő 
kompenzáció nélküli 24 
órára csökkentése; 

2020. 03. 20. 
A horvát EU állandó 
képviselő 

Kihirdetve a 
tagállamok felé 

IE Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

2020. 03. 18. –  
2020. 04. 16 

Hazai és nemzetközi 
áruszállító járművek 

- 6. cikk (3): a kétheti 
vezetési idő 90 óráról 112 
órára emelése; 

- 8. cikk (6): legalább 2 

2020. 03. 18. ír 
Közlekedési 
Minisztérium 

Kihirdetve a 
tagállamok felé 



 

 

csökkentett heti pihenőidő 
bármely két egymást 
követő hét esetén. Nincs 
követelmény 
kompenzációra vagy 
rendszeres heti 
pihenőidőre alkalmazása 
esetén. 

Nincs halasztás a hat-24 órás 
időszak utáni heti pihenőidő 
megkezdésében 

LU Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

2020. 03. 19. –  
2020. 04. 17 

Hazai és nemzetközi 
áruszállító járművek 

- 6.cikk (2): a heti maximális 
56 órás vezetési idő egy 60 
órásra változtatása; 

- 6.cikk (3): a kétheti 90 órás 
max. vezetési idő 96 órára 
változtatása; 

- 8. cikk (6): A heti pihenőidő 
halasztása hat-24 órás 
utánira. 

2020. 03. 19. 
A luxemburgi 
Mobilitási 
Minisztérium 

Kihirdetve a 
tagállamok felé 

MT Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

2020. 03. 18. –  
2020. 04. 16 

Nemzetközi áruszállító 
járművek 

- 6. cikk (1): a 9 órás napi 
vezetési idő 11 órásra 
változtatása; 

- 8. cikk (1): A napi 11 órás 
pihenőidő 9 órára 
csökkentése. 

2020. 03. 19. 
A máltai EU állandó 
képviselő 

Kihirdetve a 
tagállamok felé 

  



 

 

NO Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

2020. 03. 14. –  
2020. 04. 13 

Hazai és nemzetközi áru- és 
személyszállító járművek 

- 8. cikk (1): A napi 11 órás 
pihenőidő 9 órára 
csökkentése; 

- Legalább egy csökkentett 
heti pihenőidő minden 
héten a felmentési 
időszakban 

2020. 03. 19. 
EFTA hatóság 

Kihirdetve a 
tagállamok felé 

NL Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

2020. 03. 14. –  
2020. 04. 07 

Az alvállalkozók által végzett 
nemzeti szállítások, amelyek 
nélkülözhetetlenek a 
gyógyszertárak, 
szupermarketek és 
élelmiszerboltok ellátásában.  

- 6. cikk (1): a 9 órás napi 
vezetési idő 11 órásra 
változtatása; 

- 6.cikk (2): a heti maximális 
56 órás vezetési idő egy 60 
órásra változtatása; 

- 6.cikk (3): a kétheti 90 órás 
max. vezetési idő 96 órára 
változtatása; 

- 8. cikk (6): A heti pihenőidő 
halasztása hatról hét-24 
órásra 

2020. 03. 20. 
A holland EU 
állandó képviselő 

Kihirdetve a 
tagállamok felé 

PL Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

2020. 03. 18. –  
2020. 04. 16 

Hazai és nemzetközi áru- és 
személyszállító járművek 

- 6. cikk (1): a 9 órás napi 
vezetési idő 11 órásra 
változtatása; 

- 6.cikk (2): a heti maximális 
56 órás vezetési idő egy 60 
órásra változtatása; 

- 6.cikk (3): a kétheti 90 órás 
max. vezetési idő 96 órára 
változtatása; 

- 7. cikk: a 45 perces szünet 
alkalmazása 5 és fél órás 
vezetés után 

2020. 03. 18. a 
lengyel 
Infrastrukturális 
Minisztérium 

Kihirdetve a 
tagállamok felé 

  



 

 

RO Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

2020. 03. 18. –  
2020. 04. 16. 

A hazai és nemzetközi 
áruszállító járművek 

- 6. cikk (1): a 9 órás napi 
vezetési idő 11 órásra 
változtatása; 

- 7. cikk: a 45 perces szünet 
alkalmazása 5 és fél órás 
vezetés után; 

- 8. cikk (1): A napi 11 órás 
pihenőidő 9 órára 
csökkentése 

- 8. cikk (6): A heti pihenőidő 
halasztása hat-24 órás 
utánira. 

 

2020. 03. 17. 
a román EU 
Képviselő 

Kihirdetve a 
tagállamok felé 

SE Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

2020. 03. 16. –  
2020. 04. 14. 

Minden nemzeti árú és 
személyszállítás Svédország 
területén 

- 8. cikk (2): legalább 9 
egymást követő órás napi 
pihenőidő 24 órán belül; 

- 8. cikk (6): Legalább 24 órás 
pihenőidő biztosítása 
szükséges mint heti 
pihenőidő kompenzáció 
nélkül; 

- 6. cikk: A napi, heti és 
kétheti maximális vezetési 
idő megnövelése annyival, 
amennyivel a pihenő időt 
és szünetet az 561/2006 
Rendelettel összhangban 
biztosítani lehet  

2020. 03. 16. 
svéd Közlekedési 
Igazgatóság 

Kihirdetve a 
tagállamok felé 

  



 

 

Sl Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

2020. 03. 16. –  
2020. 04. 14. 

Hazai és nemzetközi 
áruszállító járművek 

- 6. cikk (1): a 9 órás napi 
vezetési idő 11 órásra 
változtatása; 

- 6.cikk (2): a heti maximális 
56 órás vezetési idő egy 65 
órásra változtatása; 

- 6.cikk (3): a kétheti 90 órás 
max. vezetési idő 96 órára 
változtatása; 

- 7. cikk: a 45 perces szünet 
alkalmazása 5 és fél órás 
vezetés után; 

- 8. cikk (1): A napi 11 órás 
pihenőidő 9 órára 
csökkentése; 

- 8. cikk (6): A heti pihenőidő 
halasztása hat-24 órás 
utánira 

 

2020. 03. 23. 
A szlovén 
Infrastrukturális 
Minisztérium 

Kihirdetve a 
tagállamok felé 

  



 

 

SK Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

2020. 03. 19. –  
2020. 04. 17. 

Hazai és nemzetközi 
áruszállító járművek 

- 6. cikk (1): a 9 órás napi 
vezetési idő 11 órásra 
változtatása; 

- 6.cikk (2): a heti maximális 
56 órás vezetési idő egy 60 
órásra változtatása; 

- 6.cikk (3): a kétheti 90 órás 
max. vezetési idő 96 órára 
változtatása; 

- 7. cikk: a 45 perces szünet 
alkalmazása 5 és fél órás 
vezetés után; 

- 8. cikk (1): A napi 11 órás 
pihenőidő 9 órára 
csökkentése. 

2020.03.19. By SK 
Labour Inspectorate 

Kihirdetve a 
tagállamok felé 

  



 

 

UK Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

2020. 03. 18. –  
2020. 04. 16 

Élelmiszerek, élelmiszernek 
nem minősülő termékek 
(testápolási cikkek, háztartási 
papír és tisztítószerek) vény 
nélkül kapható gyógyszerek 
amennyiben az alábbi 
viszonylatokban teljesülnek 
Anglia, Skócia és Wales 
területén: 
- Elosztó központok és 

üzletek (vagy lerakatok) 
- A gyártótól vagy ellátótól 

az ellátó központig 
(beleértve a ráhordó 
gyűjtőhelyeket) 

- A gyártótól vagy ellátótól 
az üzletekig (beleértve a 
lerakatokat) 

- Az elosztó központok és 
multimodális 
csomópontok között 

- Multimodális 
csomópontok és üzletek 
között 

Ezek a felmentések nem 
alkalmazhatóak a közvetlenül 
a fogyasztóknak szállító 
gépjárművezetők esetében.  

- 6. cikk (1): a 9 órás napi vezetési 
idő 11 órásra változtatása; 

VAGY 
- 8. cikk (6): A heti pihenőidőnek 

az előző, heti pihenőidő végétől 
számított hat, 24 órás időszak 
végéig meg kell kezdődnie 
követelmény elhalasztása hét-24 
órásra; habár a legalább 2 
csökkentett heti pihenőidő 
bármely két egymást követő hét 
esetén, vagy a rendszeres és 
csökkentett heti pihenőidő 
követelmény fennáll két egymást 
követő hét esetén; 

- 6. cikk (2): Az 56 órás heti 
maximális vezetési idő egy 60 
órásra változtatása; 

- 6. cikk (3) A 90 órás 
összeadódott összes vezetési idő 
bármely egymást követő két hét 
alatt 96 órára változtatása; 

- 7. cikk: a 45 perces szünet 
alkalmazása 5 és fél órás vezetés 
után; 

- 8. cikk (1): A napi 11 órás 
pihenőidő 9 órára csökkentése 

2020. 03. 18. 
a UK 
Közlekedési 
Minisztérium 

Kihirdetve a 
tagállamok felé 

 


