
 

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. 04. 20. – 
2020. 05. 31. 

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

- 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 105 órára 
változtatása; 

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

- 8. cikk (2): A napi 11 órás 
pihenőidő 9 órára 
csökkentése 

- 8.cikk (6): A 45 órás 
rendszeres heti pihenőidő 
24 órára csökkentése 
feltéve, hogy a csökkentést 
kompenzálni kell egy teljes 
egészében egyenértékű 
pihenőidővel, az érintett 
hetet követő harmadik hét 
vége előtt; vagy 

- 8. cikk (6): A heti pihenőidő 

 a határozatot 
2020.04.29.-én 
fogadták el 



 

halasztása hatról, hét 24 
órás időszakra 

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 
pihenőidő végétől 
számítva. 

2020.03.20. 
ITM 

Kihirdetve a 
tagállamok felé 



 

 

AT Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

2020. 04. 11. –  
2020. 05. 31 

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

- 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 100 órára 
változtatása; 

 a határozatot 
2020.04.29.-én 
fogadták el 

AT Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

2020. 03. 16. –  
2020. 04. 14 

Belföldi és nemzetközi 
áruszállítás 

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

- 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 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 

2020. 03.20 
By AT Perm Rep to 
EU 

Kihirdetve a 
tagállamok felé 



 

halasztása hat-24 órás 
utánira 

BE Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

2020. 04. 12. –  
2020. 05. 31 

Alapvető áruk, beleértve az 
emberi fogyasztásra szánt 
élelmiszereket, a 
gyógyszereket, az orvosi 
eszközöket 
berendezéseket és az 
üzemanyag. 

- 6. cikk (2): Az 56 órás heti 
maximális vezetési idő egy 
59 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 

- 8. cikk (6): lehetőség két 
egymást követő, legalább 
24 órás, heti pihenőidő 
alkalmazására, feltéve, 
hogy: 

- - a járművezető e négy 
egymást követő hétben 
legalább négy heti 
pihenőidőt vesz és ebből 
legalább kettőnek 
rendszeres heti 
pihenőidőnek kell lennie; 

- - a csökkentett heti 
pihenőidő kompenzációját 
ki kell venni a kérdéses 
hetet követő negyedik hét 
vége előtt. 

 a határozatot 
2020.04.29.-én 
fogadták el 

BE   Minden áruszállítás - 8. cikk (8): Lehetőség van a 
járművezetőnek a 
rendszeres heti pihenő idő 

 



 

eltöltésére a járműben, 
feltéve, hogy minden 
vezető számára megfelelő 
alvási lehetőség biztosított 
és a jármű áll 

BE Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

2020. 03. 26. –  
2020. 04. 25 

Minden áruszállítás - 8. cikk (8): Lehetőség van a 
járművezetőnek a 
rendszeres heti pihenő idő 
eltöltésére a járműben, 
feltéve, hogy minden 
vezető számára megfelelő 
alvási lehetőség biztosított 
és a jármű áll 

2020. 03. 18. 
a belga Közlekedési 
Minisztérium 

Kihirdetve a 
tagállamok felé 

BE Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

2020. 04. 01. –  
2020. 04. 12 

Az alapvető áruk és 
egészségügyi anyagok ellátási 
láncába bevont 
gépjárművezetők 

- Ugyanaz mint a fenti plusz 
az alábbi kiegészítő 
intézkedés: 

- 8. cikk (6): A heti pihenőidő 
csökkenthetősége 24 
órásra kompenzáció nélkül 

Ministry  

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. 04. 18. –  
2020. 05. 31 

Minden áruszállítás - 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): lehetőség két 
egymást követő, legalább 
24 órás, heti pihenőidő 
alkalmazására, feltéve, 
hogy: 

- - a járművezető e négy 
egymást követő hétben 
legalább négy heti 
pihenőidőt vesz és ebből 
legalább kettőnek 
rendszeres heti 
pihenőidőnek kell lennie; 

- - a csökkentett heti 
pihenőidő kompenzációját 
ki kell venni a kérdéses 
hetet követő negyedik hét 
vége előtt. 

- 8. cikk (8): Lehetőség van a 
járművezetőnek a 
rendszeres heti pihenő idő 
eltöltésére a járműben, 
feltéve, hogy minden 
vezető számára megfelelő 
alvási lehetőség biztosított 
és a jármű áll 

 a határozatot 
2020.04.29.-én 
fogadták el 



 

 

BG Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

2020. 03. 19. –  
2020. 04. 13 

Belföldi és nemzetközi 
áruszállítás 

- 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 
kompenzáció nélkül; 

2020. 03. 17. 
a bolgár EU 
Képviselő 

Kihirdetve a 
tagállamok felé 

CH Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

2020. 04. 19. –  
2020. 04.30. 

Alapvető javak szállítása és az 
alapellátás. 

- 6. cikk (3) A 90 órás 
összeadódott összes 
vezetési idő bármely 
egymást követő két hét 
alatt 112 órára (2x56) 
változtatása; 

- 8.cikk (4): három 
csökkentett napi pihenő 
idő helyett 5 lehet 

- 8.cikk (6): A 45 órás 
rendszeres heti pihenőidő 
36 órára csökkentése két 
egymást követő héten 

2020.04.02. Svájci 
Szállítmányozási 
Minisztérium 

Svájc által 
elfogadva 

CH Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

2020. 03. 19. –  
2020. 04. 19 

Alapvető javak szállítása és az 
alapellátás, csak akkor ha a 
vállalatok megkapják a 
Nemzeti Gazdasági Ellátási 
Szövetségi Hivatal által kiadott 
igazolást 
(Approvisionnenment 
Économique du Pays (AEP)). 

- 6. cikk (3) A 90 órás 
összeadódott összes 
vezetési idő bármely 
egymást követő két hét 
alatt 112 órára (2x56) 
változtatása; 

- 8.cikk (4): három 
csökkentett napi pihenő 

2020.04.02. Svájci 
Szállítmányozási 
Minisztérium 

Kihirdetve a 
tagállamok felé 



 

idő helyett 5 lehet 
- 8.cikk (6): A 45 órás 

rendszeres heti pihenőidő 
36 órára csökkentése két 
egymást követő héten 



 

 

CZ Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

2020. 04. 18. –  
2020. 05. 31. 

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

- 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 100 órára 
változtatása; 

- 8. cikk (2): A napi 11 órás 
pihenőidő 9 órára 
csökkentése 

- 8.cikk (6): a heti pihenőidő 
elhalasztása hatról hét 24 
órás periódusra 

- 8. cikk (8): Lehetőség van a 
járművezetőnek a 
rendszeres heti pihenő idő 
eltöltésére a járműben, 
feltéve, hogy minden 
vezető számára megfelelő 
alvási lehetőség biztosított 
és a jármű áll 

 a határozatot 
2020.05.19.-én 
fogadták el 

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 
az értesítésnek 
tartalmaznia kell 
azokat a cikkeket, 



 

amelyektől eltér, 
valamint az ezen 
időszakban 
alkalmazandó új 
intézkedéseket 

DE Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

2020. 04. 18. –  
2020. 05. 31. 

Alapvető áruk, például 
élelmiszerek, gyógyszerek, 
orvosi védőeszközök és 
üzemanyagok szállítása 

- 6. cikk (1): a napi vezetési 
határidő meghosszabbítása 
10 órára, hetente 
legfeljebb öt alkalommal; 

- 8. cikk (6): lehetőség arra, 
hogy két egymást követő 
csökkentett heti pihenőidőt 
vegyen igénybe, feltéve, 
hogy: 
a járművezető négy 
egymást követő hétben 
legalább négy heti 
pihenőidőt vesz, ebből 
legalább kettőnek 
rendszeres heti 
pihenőidőnek kell lennie; 

- e kettő csökkentett heti 
pihenőidő kompenzációját 
a következő pihenőidő 
előtt kell elvégezni 

 a határozatot 
2020.05.13.-án 
fogadták el 

DE Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

2020. 03. 18. –  
2020. 04. 17. 

Alapvető áruk, például 
élelmiszerek, gyógyszerek, 
orvosi védőeszközök és 
üzemanyagok szállítása 

- 6. cikk (1): a 9 órás napi 
maximális vezetési idő 10 
órásra változtatása, 
maximum ötször a héten 

- 8. cikk (6): lehetőség arra, 
hogy két egymást követő 
csökkentett heti pihenőidőt 
vegyen igénybe, feltéve, 

2020.03.19. By DE 
Perm Rep of the EU 

Kihirdetve a 
tagállamok felé 



 

hogy: 
a járművezető négy 
egymást követő hétben 
legalább négy heti 
pihenőidőt vesz, ebből 
legalább kettőnek 
rendszeres heti 
pihenőidőnek kell lennie; 

- e kettő csökkentett heti 
pihenőidő kompenzációját 
a következő pihenőidő 
előtt kell elvégezni. 

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 áruszállítás - TBC 2020.03.21. By EE 
Perm Rep to EU 

Pontosításért 
visszaküldve 
az értesítésnek 
tartalmaznia kell 
azokat a cikkeket, 
amelyektől eltér, 
valamint az ezen 
időszakban 
alkalmazandó új 
intézkedéseket 

EL Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

2020. 04. 18. – 
2020. 05. 31. 

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

- 6. cikk (2): Az 56 órás heti 
maximális vezetési idő 58 
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 (2): A napi 11 órás 
pihenőidő 9 órára 
csökkentése 

- 8.cikk (6): ): a heti 
pihenőidő elhalasztása 
hatról hét 24 órás 
periódusra 

 a határozatot 
2020.04.29.-én 
elfogadták 



 

- 8.cikk (6): A 45 órás 
rendszeres heti pihenőidő 
24 órára csökkentése 
feltéve, hogy a csökkentést 
kompenzálni kell egy teljes 
egészében egyenértékű 
pihenőidővel, az érintett 
hetet követő harmadik hét 
vége előtt 

- 8. cikk (8): Lehetőség van a 
járművezetőnek a 
rendszeres heti pihenő idő 
eltöltésére a járműben, 
feltéve, hogy minden 
vezető számára megfelelő 
alvási lehetőség biztosított 
és a jármű áll 

EL Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

2020. 03. 19. – 
2020. 04. 17. 

Belföldi és nemzetközi 
áruszállítás 

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

- 6. cikk (2): Az 56 órás heti 
maximális vezetési idő 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. 
Infrastruktúra és 
Szállítmányozási 
minisztérium 

Kihirdetve a 
tagállamok felé 



 

 

ES Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

2020. 04. 13. – 
2020. 05. 31.. 

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

- 8. cikk (2): A napi 11 órás 
pihenőidő 9 órára csökkentése 

- 8. cikk (6): lehetőség arra, hogy 
két egymást követő csökkentett 
heti pihenőidőt vegyen igénybe, 
feltéve, hogy: 

- a járművezető négy egymást 
követő hétben legalább négy heti 
pihenőidőt vesz, ebből legalább 
kettőnek rendszeres heti 
pihenőidőnek kell lennie 

- a csökkentett heti pihenőket nem 
kekk kompenzálni 

- 8. cikk (8): Lehetőség van a 
járművezetőnek a rendszeres heti 
pihenő idő eltöltésére a 
járműben, feltéve, hogy minden 
vezető számára megfelelő alvási 
lehetőség biztosított és a jármű 
áll 

 a határozatot 
2020.05.13.-án 
fogadták el 

   Utas szállítás a spanyol 
területen mezőgazdasági 
feladatokra, ahol a szóban 
forgó út nem haladja meg az 
50 kilométert 

- 8. cikk (2): A napi 11 órás 
pihenőidő 9 órára csökkentése 

 

ES Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

2020. 03. 29. – 
2020. 04. 12. 

Minden áruszállítás - 6. cikk (1): A vezetési idő 
meghosszabbítható mindaddig, 
amíg az 561/2006 / EK 

2020. 03. 27. 
Közlekedési 
Minisztérium 

Kihirdetve a 
tagállamok felé 



 

rendeletben előírt szünetek és 
pihenési követelmények 
betartásra kerülnek. 

- 8. cikk (6): A legalább 24 órás 
folyamatos pihenőidőt érvényes 
heti pihenőidőnek kell tekinteni, 
kompenzáció nélkül 

- 8. cikk (8): a járművezetőnek 
lehetősége van arra, hogy 
rendszeres heti pihenőjét a 
járművön töltse, feltéve, hogy 
minden vezető számára 
megfelelő alvási lehetőség 
biztosított, és a jármű áll. 

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 

FI Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

2020. 04. 26. – 
2020. 05. 31. 

Áru és személyszállítás - 6. cikk (1 a 9 órás napi maximális 
vezetési idő 11 órásra 
változtatása; 

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

- 6. cikk (3): A 90 órás 
összeadódott összes vezetési idő 
bármely egymást követő két hét 
alatt 120 órára változtatása; 

- 7. cikk (2): a 45 perces szünetben 
megosztása: kezdődhet 30 perces 
szünettel; 

- 8. cikk (2): A napi 11 órás 
pihenőidő 9 órára csökkentése 

2020. 03. 27. 
By FI Perm 
Rep to EU 

a határozatot 
2020.05.19.-én 
fogadták el 



 

- 8.cikk (6): ): A heti pihenőidő 
csökkenthető 24 órásra, 
kompenzáció nélkül 

- 8. cikk (8): a járművezetőnek 
lehetősége van arra, hogy 
rendszeres heti pihenőjét a 
járművön töltse, feltéve, hogy 
minden vezető számára 
megfelelő alvási lehetőség 
biztosított, és a jármű áll 

FI Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

2020. 03. 27. – 
2020. 04. 25. 

Áru és személyszállítás - 6. cikk (1): nincs korlátozás a napi 
vezetési időben; 

- 6. cikk (2): nincs korlátozás a heti 
vezetési időben; 

- 6. cikk (3): nincs korlátozás a két 
heti vezetési időben; 

- 7. cikk (2): a 45 perces szünetben 
megosztása: kezdődhet 30 perces 
szünettel; 

- 8. cikk (2): A napi 11 órás 
pihenőidő 9 órára csökkentése 

- 8.cikk (6): ): A heti pihenőidő 
csökkenthető 24 órásra, 
kompenzáció nélkül 

2020. 03. 27. 
By FI Perm 
Rep to EU 

Kihirdetve a 
tagállamok felé 



 

 

FR Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

2020. 03. 21. – 
2020. 04. 19. 

Belföldi és nemzetközi 
áruszállítás 

- 6. cikk (1): a 9 órás napi 
maximális vezetési idő 10 vagy 11 
órásra változtatása kétszer a 
héten; 

- 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 102 
órára változtatása 

2020. 03.21 
By FR Perm 
Rep to EU 

Kihirdetve a 
tagállamok felé 

HR Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

2020. 04. 17. –  
2020. 05. 31. 

Belföldi és nemzetközi 
áruszállítása az élethez és 
egészséghez kapcsolódó 
termékeknek, úgymint: 
- élelmiszer- és kapcsolódó 
iparágak elosztása; 
- üzemanyag-elosztás; 
- alapanyagok szállítása 
- élelmiszerek és állati 
eledelek, 
- gyógyszerek és orvosi 
berendezések; 
- berendezések kiosztása a 
kórházak és más állami 
intézmények számára 

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

- 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 (2): A napi 11 órás 
pihenőidő 9 órára csökkentése 

 a határozatot 
2020.05.19.-én 
fogadták el 

HR Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

2020. 03. 18. –  
2020. 04. 16 

Belföldi és nemzetközi 
áruszállítása az élethez és 
egészséghez kapcsolódó 
termékeknek, úgymint: 
- élelmiszer- és kapcsolódó 

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

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

2020. 03.20 
By HR Perm 
Rep to EU 

Kihirdetve a 
tagállamok felé 



 

iparágak elosztása; 
- üzemanyag-elosztás; 
- alapanyagok szállítása 
- élelmiszerek és állati 
eledelek, 
- gyógyszerek és orvosi 
berendezések; 
- berendezések kiosztása a 
kórházak és más állami 
intézmények számára 

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 

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



 

 

IE Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

2020. 04. 17. –  
2020. 05. 31 

Minden áruszállítás - 6. cikk (3) A 90 órás összeadódott 
összes vezetési idő bármely 
egymást követő két hét alatt 112 
órára változtatása 

- 8.cikk (4): három csökkentett 
napi pihenő idő helyett 5 lehet 

- 8.cikk (6): Bármely két egymást 
követő héten a járművezetőknek 
továbbra is legalább két 
rendszeres heti pihenőidőt, vagy 
egy rendszeres heti pihenőidőt és 
egy legalább 24 órás csökkentett 
heti pihenőidőt kell tartaniuk, 
ebben az esetben a csökkentett 
heti pihenőidőt nem kell 
kompenzálni. 

- 8. cikk (8): a járművezetőnek 
lehetősége van arra, hogy 
rendszeres heti pihenőjét a 
járművön töltse, feltéve, hogy 
minden vezető számára 
megfelelő alvási lehetőség 
biztosított, és a jármű áll 

 a határozatot 
2020.04.29.-én 
elfogadták 

IE Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

2020. 03. 18. –  
2020. 04. 16 

Belföldi és nemzetközi 
áruszállítás 

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

- 8. cikk (6): legalább 2 csökkentett 
heti pihenőidő bármely két 
egymást követő hét esetén. Nincs 
követelmény kompenzációra 
vagy rendszeres heti pihenőidőre 
alkalmazása esetén. 

2020. 03. 18. 
ír Közlekedési 
Minisztérium 

Kihirdetve a 
tagállamok felé 



 

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

LU Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

2020. 04. 15. –  
2020. 05. 31 

Minden áruszállítás - 6. cikk (1): a 9 órás napi 
maximális vezetési idő 11 órásra 
változtatása, maximum 3-szor 
egy héten 

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

- 8. cikk (6): a heti pihenőidő 
elhalasztása hét 24 órás 
időszakra, a következő héten 
kompenzációval 

- 8. cikk (8): a járművezetőnek 
lehetősége van arra, hogy 
rendszeres heti pihenőjét a 
járművön töltse, feltéve, hogy 
minden vezető számára 
megfelelő alvási lehetőség 
biztosított, és a jármű áll. 

 a határozatot 
2020.04.29.-én 
fogadták el 

LU Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

2020. 03. 19. –  
2020. 04. 17 

Belföldi és nemzetközi 
áruszállítás 

- 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 

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

2020.03.19. 
By LU 
Ministry of 
Mobility 

Kihirdetve a 
tagállamok felé 



 

 

LV Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

2020. 03. 27. –  
2020. 04. 25. 

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

- 6. cikk (2): Az 56 órás heti maximális 
vezetési idő 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 (6): A 45 órás rendszeres heti 
pihenőidő 24 órára csökkentése 
kompenzáció nélkül 

2020.03.27.  
Litván 
Mobilitás 
Minisztériuma  

Kihirdetve a 
tagállamok felé 

MT Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

2020. 04. 17. –  
2020. 05. 31 

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

- 6. cikk (2): Az 56 órás heti maximális 
vezetési idő 58 órásra változtatása 

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

- 8. cikk (2): A napi 11 órás pihenőidő 9 
órára csökkentése 

 a határozatot 
2020.05.13.-án 
elfogadták 

MT Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

2020. 03. 18. –  
2020. 04. 16 

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

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

2020.03.19. 
By MT Perm 
Rep to the EU 

a határozatot 
2020.05.13.-án 
fogadták el 



 

 

NL Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

2020. 04. 07. –  
2020. 05. 31. 

Nemzeti szállítás olyan 
alágazatokban, amelyek 
kulcsfontosságúak a 
gyógyszertárak, 
szupermarketek és más 
élelmiszerboltok ellátásához 

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

- 6. cikk (2): Az 56 órás heti 
maximális vezetési idő 58 
órásra változtatása 

- 6. cikk (3): a kétheti 
vezetési idő 90 óráról 96 
órára emelése 

- 8. cikk (6): A heti pihenőidő 
elhalasztása hét 24 órás 
időszak utánra 

 a határozatot 
2020.04.29.-én 
elfogadták 

NL Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

2020. 03. 14. –  
2020. 04. 07 

Nemzeti szállítás olyan 
alágazatokban, amelyek 
kulcsfontosságúak a 
gyógyszertárak, 
szupermarketek és más 
élelmiszerboltok ellátásához 

- 6. cikk (1): a 9 órás napi 
maximális vezetési idő 10 
vagy 11 órásra változtatása 
kétszer a héten 

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

- 6. cikk (3): a kétheti 
vezetési idő 90 óráról 96 
órára emelése 

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

2020.03.20. By NL 
Perm Rep to the EU 

Kihirdetve a 
tagállamok felé 



 

 

NO Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

2020. 03. 13. –  
2020. 05. 31 

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

- 6. cikk (2): Az 56 órás heti 
maximális vezetési idő 58 
órásra változtatása 

- 6. cikk (3): a kétheti 
vezetési idő 90 óráról 96 
órára emelése 

- 8.cikk (6): A 45 órás 
rendszeres heti pihenőidő 
24 órára csökkentése 
minden második héten, 
kompenzáció nélkül 

 EFTA által 
felhatalmazva 

NO Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

2020. 03. 14. –  
2020. 04. 13 

Belföldi és nemzetközi áru- 
személyszállítás 

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

- 8. cikk (6): A heti egy 
csökkentett pihenőidő a 
kihirdetett időszakban 

2020. 03.19 
By EFTA authority 

Kihirdetve a 
tagállamok felé 



 

 

PL Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

2020. 04. 17. –  
2020. 05. 31. 

Minden áruszállítás 
Utasszállítás az 
állampolgárok 
hazájukba való 
visszatérése kapcsán 

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

- 6. cikk (2): Az 56 órás heti maximális 
vezetési idő 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 (8): a járművezetőnek 
lehetősége van arra, hogy rendszeres 
heti pihenőjét a járművön töltse, 
feltéve, hogy minden vezető számára 
megfelelő alvási lehetőség biztosított, 
és a jármű áll. 

 a határozatot 
2020.05.13.-án 
fogadták el 

PL Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

2020. 03. 18. –  
2020. 04. 16 

Belföldi és nemzetközi 
áruszállítás 

- 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 



 

 

PT Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

2020. 04. 22. –  
2020. 05. 31. 

Minden 
áruszállítás 

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

- 8. cikk (6): két egymást követő héten a 
járművezetőnek legalább egy rendszeres 
heti pihenőidőt és egy legalább egy 24 
órás csökkentett heti pihenőidőt kell 
tartania. A csökkentést nem kell 
kompenzálni. 

- 8. cikk (8): a járművezetőnek lehetősége 
van arra, hogy rendszeres heti pihenőjét a 
járművön töltse, feltéve, hogy minden 
vezető számára megfelelő alvási lehetőség 
biztosított, és a jármű áll. 

2020. 04. 07. 
a portugál EU 
Képviselő 

a határozatot 
2020.05.13.-án 
fogadták el 

PT Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

2020. 04. 07. –  
2020. 04. 21. 

Minden 
áruszállítás 

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

- 8. cikk (6): két egymást követő héten a 
járművezetőnek legalább egy rendszeres 
heti pihenőidőt és egy legalább egy 24 
órás csökkentett heti pihenőidőt kell 
tartania. A csökkentést nem kell 
kompenzálni. 

- 8. cikk (8): a járművezetőnek lehetősége 
van arra, hogy rendszeres heti pihenőjét a 
járművön töltse, feltéve, hogy minden 
vezető számára megfelelő alvási lehetőség 
biztosított, és a jármű áll. 

2020. 04. 07. 
a portugál EU 
Képviselő 

Kihirdetve a 
tagállamok felé 

2020. 03. 23. –  
2020. 04. 06. 

Minden 
áruszállítás 

- 6. cikk (1): a napi vezetési idő felemelése 
- 8. cikk (6): a heti pihenőidőkre vonatkozó 

rendelkezések 

2020. 03. 23. 
a portugál EU 
Képviselő 

Kihirdetve a 
tagállamok felé 



 

 

RO Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

2020. 04. 17. –  
2020. 05. 31. 

Minden áruszállítás - 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 (2): A napi 11 órás 
pihenőidő 9 órára 
csökkentése 

- 8. cikk (6): A heti pihenőidő 
halasztása hét 24 órás 
időszak utánra. 

 a határozatot 
2020.04.29.-én 
elfogadták 

RO Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

2020. 03. 18. –  
2020. 04. 16. 

Belföldi és nemzetközi 
áruszállítás 

- 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. 04. 15. –  
2020. 05. 31. 

Minden áru és utas szállítás - 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 120 órára 
változtatása; 

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

- 8. cikk (6): két egymást 
követő héten a 
járművezetőnek legalább 
egy rendszeres heti és egy 
csökkentett pihenőt kell 
tartania 

 a határozatot 
2020.04.29.-én 
fogadták el 

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 

2020. 03. 16. 
svéd Közlekedési 
Igazgatóság 

Kihirdetve a 
tagállamok felé 



 

Rendelettel összhangban 
biztosítani lehet. 

Sl Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

2020. 03. 16. –  
2020. 04. 14. 

Belföldi és nemzetközi 
áruszállítás 

- 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 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 

-  

2020.03.23. By Sl 
Ministry of 
Infrastructure 

Kihirdetve a 
tagállamok felé 



 

 

SK Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

2020. 04. 18. –  
2020. 05. 31. 

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

- 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 

 a határozatot 
2020.04.29.-én 
fogadták el 

SK Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

2020. 03. 19. –  
2020. 04. 17. 

Belföldi és nemzetközi 
áruszállítás 

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

- 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 

2020.03.19. By SK 
Labour Inspectorate 

Kihirdetve a 
tagállamok felé 



 

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

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



 

 

UK Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

2020. 04. 22. –  
2020. 05. 31. 

Minden áruszállítás 
Angliában, Skóciában, 
Walesben és Észak-
Írországban 

- 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; 

- 8. cikk (2): A napi 11 órás pihenőidő 
9 órára csökkentése 

- 9. cikk (1): A komp / vonat eltérés 
használatának engedélyezése, ha 
csökkentett napi 9 órás pihenő van. 

 a határozatot 
2020.05.19.-én 
fogadták el 

UK Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

2020. 03. 23. –  
2020. 04. 21 

Minden áruszállítás 
Angliában, Skóciában, 
Walesben és Észak-
Írországban 

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

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

előző, heti pihenőidő végétől 

2020. 03. 23. 
a UK 
Közlekedési 
Minisztérium 
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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 

- Eltérés az 561/2006 / EK rendelet 
9. cikkének (1) bekezdésétől: 
engedélyezi a kompra / vonatra 
vonatkozó eltérés alkalmazását, ha 
csökkentett 9 órás napi pihenőidőt 
alkalmaz (2020. április 4-től Észak-
Írországban és 2020 április 8-tól 
Angliában, Skóciában és Walesben) 



 

 

Észak 
Írország 

Biztosítani a nemzeti 
áruellátást 

2020. 03. 19. –  
2020. 03. 23. 

 -  2020. 03. 18. 
a UK 
Közlekedési 
Minisztérium 

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.  

2020. 03. 18. 
a UK 
Közlekedési 
Minisztérium 

Kihirdetve a 
tagállamok felé 

 


