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Vezetési idı táblázat
(az Európai Unió Tanácsának 561/2006/EK rendelete)

MAXIMÁLIS VEZETÉSI IDİK

NAPI

•

•

1 gépkocsivezetı napi 9 óra, amely hetente két
alkalommal 10 órára növelhetı. A vezetési idı
betartása mellett munkaideje maximum 15
óra lehet 24 órás perióduson belül, abban az
esetben, ha a 15 órás munkaidın belül 3 óra
egybefüggı pihenıidıt tudott tartani. Ha a 3
óra folyamatos pihenıidıre nincs lehetıség, a
munkaidı maximum 13 óra lehet. (A
gépkocsivezetı indulástól-érkezésig 13 órát
tölthet úton)
2 gépkocsivezetı folyamatosan 21 órát
tölthet úton, 21 óra elteltével 9 óra
egybefüggı
pihenıidıt
kötelesek
szállodában, szálláshelyen eltölteni. Ebben az
esetben folyamatos a haladás, a 2
gépkocsivezetı felváltva vezet, a technikai
pihenık beosztása a csoport igénye szerint
történik.

ÁTLAGOS HETI

•
•

Hetente maximum 56 óra, 6 alkalom során
Két egymást követı hét során maximum 90 óra

MESZAKÍTÁS
NÉLKÜLI

•

4,5 óra. A vezetési idı letelte után a vezetést
kötelezıen meg kell szakítania legalább 45
percre. Ha 4,5 órán belül áll meg, és nem veszi
ki egyszerre a 45 perc pihenıt, elıször
minimum 15 perc, utána minimum 30 perc
kell hogy legyen a megszakítás. 15 percen
belüli megállás vezetésnek számít!
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KÖTELEZİ NAPI PIHENİIDİ

1 gépkocsivezetı
esetén:

•
•

•

11 óra megszakítás nélkül
12 óra, ha 2 vagy 3 szakaszban tölti le, ebbıl 8
óra egybefüggı legyen; 1 óránál rövidebb idı
nem számít pihenıidınek
Heti három alkalommal 9 órára lehet
csökkenteni megszakítás nélkül, de a 11 órából
elmaradt idıt a következı hét végéig "le kell
pihenni"

2 gépkocsivezetı
esetén:
A fentieken kívül
kell tartani heti
pihenıidıt

•

9 óra megszakítás nélkül 30 órás idıszakonként

•

Minimum 45 óra megszakítás nélkül, ha a sofır
lakóhelyén, vagy a jármő telephelyén veszi ki a
pihenıidıt, akkor 36 óra megszakítás nélküli
idı is elég.

Megszakítás

•

4,5 óránként 45 perc megszakítás kötelezı
Minimum 15 perces szakaszokra bontható fel.

Fontos információ 1 sofırös körutazásnál!
Ha a fent említett feltételek nem adottak, az utat
csak 2 gépkocsivezetıvel lehet megoldani.

