
 

I. Mobilitási csomag keretében a vezetési és 
pihenő időkre vonatkozó változások. 

 

ELLENŐRZÉSI ELJÁRÁSOK 

legalább az ellenőrzés napját és az azt megelőző 56 
napot  felölelő időszakra vonatkozóan tartalmazza a (2) 
bekezdésben meghatározott összes adatot; ezeket az 
adatokat egy hónapot meg nem haladó rendszeres 
időközönként frissíteni kell; 

2024.12.31-től kell alkalmazni 

 

VEZETÉSI IDŐSZAKOK 

Napi vezetési idő: 

Heti vezetési idő: 

a járművezető kivételes körülmények között eltérhet 
továbbá a 6. cikk (1) és (2) bekezdésétől, valamint a 8. 
cikk (2) bekezdésétől is azért, hogy a napi és a heti 
vezetési időt legfeljebb egy órával túllépve elérje 
a munkáltató működési központját vagy saját 
tartózkodási helyét, hogy ott heti pihenőidőt vegyen ki.  

Ugyanezen feltételek mellett a járművezető legfeljebb 
két órával túllépheti a napi és heti vezetési időt, 
feltéve, hogy 30 perces, megszakítás nélküli szünetet 
tartott közvetlenül az annak érdekében 
meghosszabbított vezetési idő előtt, hogy elérje a 
munkáltató működési központját vagy saját lakóhelyét, 
hogy ott heti pihenőidőt vegyen ki.  

hatályba lépés 2020.08.20 

Kétheti vezetési idő: nincs változás 

 

  



 

SZÜNETEK 

a járművezető legfeljebb két órával túllépheti a napi és 
heti vezetési időt, feltéve, hogy 30 perces, megszakítás 
nélküli szünetet tartott közvetlenül az annak érdekében 
meghosszabbított vezetési idő előtt, hogy elérje a 
munkáltató működési központját vagy saját lakóhelyét, 
hogy ott heti pihenőidőt vegyen ki. 

hatályba lépés 2020.08.20 

Több fős személyzet: 

A több fős személyzet tagjaként dolgozó járművezető 
megtarthatja a 45 perces szünetét egy másik járművezető 
által vezetett járműben is, feltéve, hogy a szünetet tartó 
járművezető nem vesz részt a járművezetésben. 

hatályba lépés 2020.08.20 

 

PIHENŐIDŐK 

Napi pihenőidők: 

8. cikk 
(2) Az előző napi pihenőidő vagy heti pihenőidő vége 
után minden 24 órás időszakon belül a 
járművezetőnek újabb napi pihenőidőt kell tartania.” 

a járművezető kivételes körülmények között eltérhet 
továbbá a 6. cikk (1) és (2) bekezdésétől, valamint a 
8. cikk (2) bekezdésétől is azért, hogy a napi és a 
heti vezetési időt legfeljebb egy órával túllépve 
elérje a munkáltató működési központját vagy saját 
tartózkodási helyét, hogy ott heti pihenőidőt vegyen ki.  
Ugyanezen feltételek mellett a járművezető legfeljebb 
két órával túllépheti a napi és heti vezetési időt, 
feltéve, hogy 30 perces, megszakítás nélküli szünetet 
tartott közvetlenül az annak érdekében 
meghosszabbított vezetési idő előtt, hogy elérje a 
munkáltató működési központját vagy saját lakóhelyét, 
hogy ott heti pihenőidőt vegyen ki.  

hatályba lépés 2020.08.20 

 

  



 

PIHENŐIDŐK 

Heti pihenők: 

(6) Bármely két, egymást követő héten a járművezetőnek 
tartania kell legalább:  

a) két rendszeres heti pihenőidőt; vagy 

b) egy rendszeres heti pihenőidőt és egy legalább 24 órás 
csökkentett heti pihenőidőt.  

A heti pihenőidőnek legkésőbb az előző, heti pihenőidő 
végétől számított hat, 24 órás időszak végén meg kell 
kezdődnie.  

Az első albekezdéstől eltérve, nemzetközi áruszállítást 
végző járművezető a székhely szerinti tagállamon kívül két 
egymást követő csökkentett heti pihenőidőt tarthat, 
feltéve, hogy a járművezető bármely négy egymást követő 
héten legalább négy, heti pihenőidőt tart, amelyek közül 
legalább kettő rendszeres heti pihenőidő.  

E bekezdés alkalmazásában a járművezetőt nemzetközi 
szállítást végzőnek kell tekinteni, ha két egymást követő 
csökkentett heti pihenőidőt a munkáltató székhelye szerinti 
tagállamon és a járművezető tartózkodási helye szerinti 
országon kívül kezd meg. 

hatályba lépés 2020.08.20 

 

KOMPPAL VAGY VONATTAL SZÁLLÍTOTT 
JÁRMŰVET KÍSÉRŐ JÁRMŰVEZETŐ NAPI 
HETI PIHENŐIDEJE 

1) A 8. cikktől eltérve, amennyiben a járművezető egy 
komppal vagy vonattal szállított járművet kísér, és 
rendszeres napi pihenőidőt vagy csökkentett heti 
pihenőidőt tart, ezt a pihenőidőt – legfeljebb kétszer – meg 
lehet szakítani egyéb tevékenységekkel, amelyek együttes 
időtartama nem haladhatja meg az 1 órát. E rendszeres 
napi pihenőidő vagy csökkentett heti pihenőidő során a 
járművezető számára hálókabinnak vagy háló- vagy 
fekvőhelynek kell rendelkezésre állnia.  

A rendszeres heti pihenőidők tekintetében ez az eltérés 
kizárólag abban az esetben alkalmazandó a kompon vagy 
vonaton történő utazásokra, ha:  

a) az utazás menetrend szerinti időtartama legalább 8 óra; 
és  

b) a járművezető számára hálókabin áll rendelkezésre a 
kompon vagy a vonaton. 

hatályba lépés 2020.08.20 



 

KOMPENZÁCIÓK 

Vezetési idő túllépésé: 

A 12 cikk szerinti vezetési idő túllépése esetén: 

A vezetési idő meghosszabbításának időtartamát 
kompenzálni kell egy, a kérdéses hetet követő harmadik 
hét vége előtt bármely másik pihenőidővel egyben 
megtartott, a vezetési idő meghosszabbításával 
egyenértékű pihenőidővel 

hatályba lépés 2020.08.20 

Normál kompenzáció: 

6b) A heti pihenőidők csökkentését a kérdéses hetet 
követő harmadik hét vége előtt egészben megtartott, a 
csökkentésnek megfelelő pihenőidővel kell kompenzálni. 

hatályba lépés 2020.08.20 

Nemzetközi áruszállítást végző járművezető: 

Amennyiben a (6) bekezdés harmadik albekezdésének 
megfelelően két egymást követő csökkentett heti 
pihenőidőt tartottak, a következő heti pihenőidőt az e két 
csökkentett heti pihenőidő kompenzációjaként tartott 
pihenőidőnek kell megelőznie. 

hatályba lépés 2020.08.20 

 

KABINBAN TÖLTÖTT HETI PIHENŐ IDŐ 
TILALMA 

Az eddig szabályozáshoz képest egyértelműbb. A 

következő eset megengedett volt: egy csökkentett heti 
pihenőhöz hozzáadtam a kompenzációt, ami összeségében 

45 óránál több volt. 
8) A rendszeres heti pihenőidők és a korábbi csökkentett 
heti pihenőidő kompenzációjaként tartott, 45 óránál 
hosszabb heti pihenőidők nem tarthatók a járműben. 
Ezeket megfelelő alvási és tisztálkodási helyiségekkel 
rendelkező, erre alkalmas genderbarát szálláshelyen kell 
megtartani. 

hatályba lépés 2020.08.20 

 



 

HETI PIHENŐ IDŐK SZERVEZÉSE 

(8a) A szállítási vállalkozásnak oly módon kell 
megszerveznie a járművezetők munkáját, 
hogy azok minden, négy egymást követő 
hétből álló időszakban vissza tudjanak térni a 
munkáltatónak a székhelye szerinti 
tagállamban található azon működési 
központjába, amely a járművezető szokásos 
állomáshelye és ahol a járművezető heti 
pihenőideje kezdetét veszi, vagy a 
járművezetők tartózkodási helyére annak 
érdekében, hogy legalább egy rendszeres heti 
pihenőidőt vagy egy 45 óránál hosszabb, a 
csökkentett heti pihenőidő kompenzációjaként 
tartott heti pihenőidőt tarthassanak.  

Mindazonáltal, ha a járművezető a (6) 
bekezdéssel összhangban két egymást követő 
csökkentett heti pihenőidőt tartott, a szállítási 
vállalkozásnak úgy kell megszerveznie a 
járművezető munkáját, hogy a járművezető a 
kompenzációként tartott, 45 óránál hosszabb 
rendszeres heti pihenőidő kezdete előtt 
visszatérhessen.  

A vállalkozásnak dokumentálnia kell, hogy 
miként tesz eleget ennek a kötelezettségnek, 
és a dokumentációt a telephelyén kell őriznie 
azért, hogy kérésre be tudja azt mutatni az 
ellenőrző hatóságoknak. 

hatályba lépés 
2020.08.20 

 

ORSZÁGKÓD BEVITELE 

2022. február 2-től kezdve a 
járművezetőnek annak az országnak a 
betűjelét is be kell írnia, amelybe tagállami 
határ átlépését követően lép be, mégpedig az 
adott tagállamban való első leállása 
megkezdésekor. Ezt az első leállást a határnál 
lévő vagy a határon való átlépést követő 
lehető legközelebbi megállóhelyen kell 
megtenni. Amennyiben valamely tagállami 
határ átlépése komppal vagy vonattal történik, 
a járművezetőnek az érkezési kikötő vagy 
vasútállomás szerinti ország betűjelét kell 
beírnia.  

hatályba lépés 2022.02.02 
 


