
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 561/2006/EK RENDEL ETE 
(2006. március 15.) 

a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és 
a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon 

kívül helyezésérıl 
(EGT vonatkozású szöveg) 

 
I. FEJEZET  

BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK  
1. cikk  

Ez a rendelet a közúti személy-és áruszállítást végzı jármővezetıkre vonatkozó vezetési idıkkel, szünetekkel és 
pihenıidıkkel kapcsolatos szabályokat állapít meg a szárazföldi szállítási módok közötti verseny feltételeinek 
harmonizálása érdekében, különös tekintettel a közúti szektorra, valamint a munkakörülmények és a közúti biztonság 
javítására. Ezen rendelet célja továbbá a hatékonyabb tagállami ellenırzési és végrehajtási gyakorlat elısegítése, valamint 
a jobb munkagyakorlat bevezetése a közúti szállítási iparágon belül.  

2. cikk  
(1) Ez a rendelet a közúti szállításra vonatkozik:  

a) áruszállítás esetében, ha a jármő megengedett legnagyobb össztömege pótkocsival vagy félpótkocsival meg-
haladja a 3,5 tonnát, vagy  
b) személyszállítás esetében, ha a személyszállítást végzı jármő eredeti építése vagy állandó átalakítása folytán a 
jármővezetıvel együtt 9-nél több személy szállítására alkalmas és erre a célra szolgál.  

(2) Ez a rendelet a jármőnyilvántartásba vételének helyétıl függetlenül a következı területeken végzett közúti fuvarozás 
esetén alkalmazandó:  

a) kizárólag a Közösségen belül; vagy  
b) a Közösség, Svájc és az Európai Gazdasági Térségrıl szóló megállapodást aláíró országok között.  

(3) Az AETR ezen rendelet helyett továbbra is alkalmazandó a részben a (2) bekezdésben említett területeken kívül 
folytatott nemzetközi közúti szállítási tevékenységekre:  

a) a Közösségben vagy az AETR szerzıdéses tagországaiban nyilvántartott jármővek esetében a teljes útra;  
b) olyan harmadik országban nyilvántartott jármővek esetében, mely nem szerzıdéses tagja az AETR-nek, az útnak 
csak azon részén, mely a Közösség vagy az AETR szerzıdéses tagországainak területén vezet át.  

Az AETR rendelkezéseit összhangba kell hozni ezen rendelet rendelkezéseivel, azért, hogy ezen rendelet fı rendelkezései 
az AETR-en keresztül vonatkozzanak az ilyen jármővekre, az útnak a Közösség területén megtett bármely szakaszán.  

3. cikk  
Ez a rendelet nem alkalmazandó a következı jármővekkel végzett közúti szállításra:  
a) menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatást végzı jármővek, ha a kérdéses menetrend szerinti szolgáltatás 50 

km-t meg nem haladó útszakaszon történik;  
b) olyan jármővek, melyeknél a megengedett legnagyobb sebesség nem haladja meg a 40 km/óra sebességet;  
c) a fegyveres szolgálatok, a polgári védelem, a tőzoltóság és a közrend fenntartásáért felelıserık tulajdonában lévı 

vagy általuk jármővezetı nélkül bérelt jármővek, ha a fuvar ezen szolgálatok számára meghatározott feladat 
eredményeként és saját ellenırzésük alatt valósul meg;  

d) jármővek, amelyeket szükséghelyzetben, vagy mentési mőveletekben használnak, beleértve azokat is, amelyeket 
humanitárius segély nem kereskedelmi célú szállítására használnak;  

e) orvosi célra használt különleges jármővek;  
f) különleges üzemzavar-elhárító jármővek a telephelyüktıl számított 100 km sugarú körben;  
g) mőszaki fejlesztési, javítási vagy karbantartási célú közúti vizsgálatoknak alávetett jármővek, továbbá forgalomba 

még nem helyezett új vagy felújított jármővek;  
h) olyan jármővek vagy jármővek kombinációja, melyek megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a 7,5 

tonnát és nem kereskedelmi áruszállítást végeznek;  
i) kereskedelmi jármővek, melyek a használat helye szerinti tagállam törvényei szerint veterán gépjármőnek minı-

sülnek és azokat nem kereskedelmi személy-vagy áruszállításra használják.  

4. cikk  
Ezen rendelet alkalmazásában:  
a) „közúti szállítás”: személy-vagy áruszállításra használt rakott vagy üres jármő részben vagy egészében közforgalmú 

közutakon megtett bármely útja;  
b) „jármő”: bármilyen gépjármő, vontató, pótkocsi és félpótkocsi, vagy ezek kombinációja az alábbi meghatározások 

szerint:  
—„gépjármő”: bármilyen önjáró, úton, és nem állandóan sínpályán közlekedı, rendszerint személy vagy 

áruszállításra használt jármő,  
—„vontató”: bármilyen önjáró, úton, és nem állandóan sínpályán közlekedı, kifejezetten pótkocsik, félpótkocsik, 

munkaeszközök és gépek húzására, tolására vagy mozgatására tervezett jármő,  
—„pótkocsi”: bármely olyan jármő, amelyet gépjármővel vagy vontatóval történı vontatásra terveztek,  



—„félpótkocsi”: bármely elsı tengely nélküli pótkocsi, amelyet a vontatóval vagy a gépjármővel úgy kapcsolnak 
össze, hogy saját, valamint rakománya tömegének jelentıs részét a vontató vagy a gépjármő veszi át;  

c) „jármővezetı”: az a személy, aki akár csak rövid ideig is jármővet vezet, vagy aki azért tartózkodik a jármővön, hogy 
szükség esetén feladatai részeként vezesse azt;  

d) „szünet”olyan idıszak, amely alatt a jármővezetı nem vezethet, nem végezhet semmilyen egyéb munkát, és amely 
kizárólag regenerálódásra fordítható;  

e) „egyéb munka”az olyan tevékenység, amelyet a 2002/15/EK irányelv 3. cikkének a) pontja munkaidıként határoz 
meg, a „vezetést” kivéve, beleértve minden, a szállítási szektoron belül vagy kívül esı, ugyanazon vagy egy másik 
munkaadó részére végzett munka;  

f) „pihenı”: minden meg nem szakított idıszak, melynek során a jármővezetı szabadon rendelkezik idejével;  
g) „napi pihenıidı”: az a napi idıszak, melynek során a jármővezetı szabadon rendelkezik idejével, és amely 

„rendszeres napi pihenıidıt”és „csökkentett napi pihenıidıt”foglal magába:  
—„rendszeres napi pihenıidı”: bármely, legalább 11 órát tartó pihenı. Ezt a rendszeres napi pihenıidıt két 

idıszakra is lehet bontani, melynek az elsı része szünet nélkül legalább 3 óra, a második része pedig szünet 
nélkül legalább 9 óra,  

—„csökkentett napi pihenıidı”: legalább 9 óra, de kevesebb, mint 11 óra pihenı;  
h) „heti pihenıidı”: az a heti idıszak, melynek során egy jármővezetı szabadon rendelkezik idejével, és amely 

„rendszeres heti pihenıidıt”és „csökkentett heti pihenıidıt”foglal magába:  
—„rendszeres heti pihenıidı”: bármely, legalább 45 órás pihenı,  
—„csökkentett heti pihenıidı”: bármely, 45 óránál rövidebb pihenı, mely a 8. cikk (6) bekezdése feltételeinek 

megfelelıen legalább 24 óra folyamatos idıtartamra csökkenthetı;  
i) „hét”: a hétfı 00.00 órától vasárnap 24.00 óráig terjedı idıszak;  
j) „vezetési idı”: annak a vezetési tevékenységnek az idıtartama, melyet:  

—a 3821/85/EGK rendelet I. és IB. mellékletében meghatározott menetíró készülékkel automatikusan vagy 
félautomatikusan rögzítettek, vagy  

—a 3821/85/EGK rendelet 16. cikkének (2) bekezdése alapján manuálisan rögzítettek;  
k) „napi vezetési idı”: az adott napi pihenıidı vége és a következı napi pihenıidı kezdete, vagy adott napi pihenıidı 

vége és a heti pihenıidı kezdete között összeadódott összes vezetési idı;  
l) „heti vezetési idı”: a hét során összeadódott összes vezetési idı;  
m) „megengedett legnagyobb össztömeg”: a teljesen megrakott jármő engedélyezett legnagyobb menetkész tömege;  
n) „rendszeres személyszállítási szolgáltatás”: az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás közös 

szabályairól szóló, 1992. március 16-i684/92/EGK tanácsi rendelet 2. cikke szerinti nemzeti és nemzetközi 
szolgáltatások;  

o) „több fıs személyzet”: az az eset, amikor egy vezetési idıszak alatt a jármővezetı több fıs személyzet részeként 
dolgozik, ha két egymást követı napi pihenıidı vagy egy napi pihenıidı és egy heti pihenıidı között vezetés 
céljából legalább két jármővezetı tartózkodik a jármővön. A több fıs személyzettel történı vezetés elsı órájában egy 
másik jármővezetı, vagy vezetık jelenléte nem kötelezı, de az idıszak további részében igen;  

p) „szállítási vállalkozás”: bármely természetes személy, jogi személy, társulás vagy jogi személyiség nélküli személyek 
csoportja, függetlenül attól, hogy nyereségérdekelt vagy nem nyereségérdekelt szervezetrıl van szó, vagy bármely 
hivatalos szerv, függetlenül attól, hogy önálló jogi személyiséggel bír-e vagy olyan hatóságtól függ, mely ilyen 
személyiséggel rendelkezik, amely közúti szállítást végez, függetlenül attól, hogy azt bérmunkában, díj ellenében 
vagy saját számlára végzi;  

q) „vezetési idıszak” az az összeadódott vezetési idı, amely egy pihenıidı vagy egy szünet után kezdıdik és addig tart, 
amíg a jármővezetı újabb pihenıidıt vagy szünetet tart. A vezetési idıszak folyamatos vagy megszakított lehet.  

 
II. FEJEZET  

SZEMÉLYZET, VEZETÉSI ID İK, SZÜNETEK ÉS PIHENİIDİK 
5. cikk  

(1) Kalauz a 18. életévét betöltött személy lehet.  
Kocsikísérı a 18. életévét betöltött személy lehet, de a tagállamok ezt 16 évre csökkenthetik, amennyiben: 
a) a közúti szállítást egy tagállamon belül a jármő telephelyétıl számított 50 km sugarú körben végzik, 
beleértve az olyan helyi igazgatási területeket, melyek központja az említett sugarú körön belülre esik;  
b) a csökkentés a szakképzés célját szolgálja; és  
c) ez a tagállamok nemzeti munkajogi szabályai által megszabott korlátozásokkal összhangban van.  

6. cikk  
(1) A napi vezetési idı nem haladhatja meg a 9 órát.  
A napi vezetési idıt azonban meg lehet hosszabbítani legfeljebb 10 órára, legfeljebb hetente két alkalommal.  
(2) A heti vezetési idı nem haladhatja meg az 56 órát, és nem vezethet a 2002/15/EK irányelvben meghatározott 
maximális heti munkaidı túllépéséhez.  
(3) Az összeadódott összes vezetési idı bármely egymást követı két hét alatt nem lehet több 90 óránál.  
(4) A napi és heti vezetési idıknek tartalmazniuk kell az összes, a Közösség vagy egy harmadik ország területén töltött 
vezetési idıt.  



(5) A jármővezetınek egyéb munkaként kell bejegyeznie minden, a 4. cikk e) pontjában meghatározott módon töltött idıt, 
valamint minden, az ezen rendelet hatálya alá nem tartozó kereskedelmi célú jármő vezetésével töltött idıt, továbbá be 
kell jegyeznie minden, a 3821/85/EGK rendelet  
15. cikke (3) bekezdésének c) pontjában meghatározott készenléti idıt az utolsó napi vagy heti pihenıideje óta. Ezt a 
bejegyzést kézzel kell megtenni az adatrögzítı lapon, a kinyomatón, vagy azt kézzel kell bevinni a menetíró készülékbe.  

7. cikk  
Négy és fél óra vezetési idıszak eltelte után a jármővezetınek legalább 45 perces megszakítás nélküli szünetet kell 
tartania, kivéve, ha pihenıidıt tart.  
Ez a szünet felcserélhetı egy legalább 15 perces szünettel, amelyet egy legalább 30 perces szünetnek kell követnie, 
elosztva e szüneteket oly módon hogy megfeleljenek az elsı bekezdés rendelkezéseinek.  

8. cikk  
(1)A jármővezetınek napi és heti pihenıidıket kell tartania.  
(2) Az elızı napi pihenıidı vagy heti pihenıidı vége után minden 24 órás idıszakon belül a jármővezetınek újabb napi 
pihenıidıt kell tartania.  
Amennyiben a napi pihenıidı 24 órás idıtartamra esı része legalább 9, de kevesebb, mint 11 óra, a kérdéses napi 
pihenıidıt csökkentett napi pihenıidınek kell tekinteni.  
(3) A napi pihenıidıt ki lehet terjeszteni rendszeres heti pihenıidıvé vagy csökkentett heti pihenıidıvé.  
(4) A jármővezetınek bármely két heti pihenıidı között legfeljebb három csökkentett napi pihenıideje lehet.  
(5) A (2) bekezdéstıl eltérve, a napi vagy heti pihenıidı végétıl számított 30 órán belül a több fıs személyzet tagjaként 
mőködı jármővezetınek újabb, legalább 9 órás napi pihenıidıt kell tartania.  
(6) Bármely két, egymást követı héten a jármővezetınek tartania kell legalább:  
 — két rendszeres heti pihenıidıt, vagy  
 — egy rendszeres heti pihenıidıt és egy legalább 24 órás csökkentett heti pihenıidıt. A csökkentést 
azonban kompenzálni kell egy, a kérdéses hetet követı harmadik hét vége elıtt egészben megtartott, a csökkentésnek 
megfelelı pihenıvel.  
A heti pihenıidınek az elızı, heti pihenıidı végétıl számított hat, 24 órás idıszak végéig meg kell kezdıdnie.  
(7) A csökkentett heti pihenıidı kompenzációjaként tartott pihenıt egy másik, legalább 9 órás pihenıidıhöz kell 
kapcsolni.  
(8) Ha a jármővezetı ezt választja, a napi pihenıidık és a csökkentett heti pihenıidık, melyekre a telephelytıl távol kerül 
sor, a jármőben is tarthatók, amennyiben az megfelelı háló-vagy fekvıhellyel rendelkezik minden jármővezetı számára, 
és a jármő álló helyzetben van.  
(9) Az olyan heti pihenıidıt, mely két hétre oszlik el, bármelyik héthez lehet számítani, de mindkettıhöz nem.  

 9. cikk 
(1) A 8. cikktıl eltérve, amennyiben a komppal vagy vonattal szállított jármővet kísérı jármővezetı rendszeres napi 
pihenıidıt tart, ezt a pihenıidıt – legfeljebb kétszer – meg lehet szakítani egyéb tevékenységekkel, melyek együtt 
számított idıtartama nem haladja meg az 1 órát. E rendszeres napi pihenıidı során a jármővezetı számára háló-vagy 
fekvıhelynek kell rendelkezésre állnia.  
(2) A jármővezetı által utazással töltött bármely idıszak, annak érdekében hogy eljusson arra a helyre, vagy oda 
visszatérjen, ahol az ezen rendelet hatálya alá esı jármő található, azért, hogy azt a jármővet átvegye, amely továbbá nem 
a jármővezetı otthonánál és nem is a jármővezetı általános tartózkodási helyeként szolgáló munkáltatói mőködési köz-
pontnál található, nem számít pihenınek, illetve szünetnek, hacsak nincs a jármővezetı kompon vagy vonaton, és nem áll 
a rendelkezésére háló-vagy fekvıhely.  
(3) A jármővezetı által egy ezen rendelet hatályán kívül esı jármő vezetésével annak érdekében töltött bármely idıszak, 
hogy eljusson vagy visszatérjen az ezen rendelet hatálya alá tartozó jármőhöz, amely nem a jármővezetı otthonánál és 
nem is a jármővezetı általános tartózkodási helyeként szolgáló munkáltatói mőködési központnál található, egyéb 
munkának számít.  
 

III. FEJEZET 

A SZÁLLÍTÁSI VÁLLALKOZÁSOK FELEL İSSÉGI KÖRE 
10. cikk 

(1) A szállítási vállalkozás nem adhat az alkalmazott vagy a rendelkezésére bocsátott jármővezetık számára a megtett 
úthosszhoz és/vagy a szállított áru mennyiségéhez kapcsolódó fizetést – jutalom vagy bérpótlék formájában sem – ,ha az 
a kifizetés veszélyezteti a közlekedés biztonságát és/vagy ezen rendelet megsértésére ösztönöz.  
(2) A szállítási vállalkozás az (1) bekezdésben említett jármővezetık munkáját úgy köteles szervezni, hogy a 
jármővezetık meg tudjanak felelni a 3821/85/EGK rendeletnek és ezen rendelet II. fejezetének. A szállítási 
vállalkozásnak megfelelı utasításokat kell adnia a jármővezetık számára és rendszeres ellenırzéseket kell végeznie a 
3821/85/EGK rendeletnek és ezen rendelet II. fejezetének való megfelelés érdekében.  
(3) A szállítási vállalkozás felelıs a vállalkozás jármővezetıi által elkövetett szabálysértésekért, akkor is, ha a 
szabálysértést egy másik tagállam vagy harmadik ország területén követték el.  
A tagállamok azon jogának sérelme nélkül, hogy a szállítási vállalkozásokat teljes mértékben felelısnek tartsák, a 
tagállamok ezt a felelısséget attól tehetik függıvé, hogy a szállítási vállalkozás az (1) és a (2) bekezdésben foglaltakat 



megsértette-e. A tagállamok figyelembe vehetnek bármely bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a szállítási vállalkozást 
ésszerően nem lehet az elkövetett jogsértésért felelısnek tekinteni.  
(4) A vállalkozások, a feladók, a szállítmányozók, az utazásszervezık, a fıvállalkozók, az alvállalkozók és a jármővezetı 
munkaközvetítık kötelesek biztosítani, hogy a szerzıdésben megállapodott szállítási idıbeosztás ezen rendeletnek 
megfeleljen.  
(5) a) Az olyan szállítási vállalkozásnak, mely a 3821/85/ EGK rendelet IB. mellékletének megfelelı menetíró 
készülékkel felszerelt jármőveket használ, és ezen rendelet elıírásainak hatálya alá tartozik, biztosítania kell, hogy:  

i. a tagállam által elıírt rendszerességgel az összes adat letöltésre kerüljön a jármő egységrıl és a 
jármővezetıi kártyáról, és a jelentıs adatokat gyakrabban letöltik, annak biztosítása érdekében, hogy az adott vállalkozás 
által vagy annak részére vállalt tevékenységek összes adata letöltésre kerüljön;  

ii. mind a jármő egységrıl, mind pedig a jármővezetıi kártyáról letöltött összes adat a rögzítést követıen 
legalább 12 hónapig tárolásra kerüljön és az ellenırzést végzı személy kérésére az ilyen adatoknak a vállalkozás 
telephelyérıl közvetlenül vagy közvetve rendelkezésre kell állniuk;  

 b)E bekezdésben a „letöltés” megfelel a 3821/85/EGK rendelet IB. melléklete 1. fejezetének 
(Fogalommeghatározások) s) pontjában szereplı meghatározásnak;   

  c) A a i. maximális vonatkozó alpontjának idıtartamról, adatokat a megfelelıen fenti le  melyen belül a) pont kell 
tölteni, a Bizottság határozhat a 24. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelıen.  

 

IV. FEJEZET 
KIVÉTELEK 

11. cikk 
A tagállamok a 6–9. cikkben meghatározottaknál hosszabb minimum szüneteket és pihenıidıt, vagy rövidebb maximális 
vezetési idıket írhatnak elı a kizárólag a saját területükön folytatott közúti szállítási munkák esetében. Ezt a már hatályos 
kollektív szerzıdések, illetve a szociális partnerek közötti egyéb megállapodások figyelembe vételével teszik. Ezen 
rendeletet azonban továbbra is alkalmazni kell a nemzetközi szállítási tevékenységben részt vevı jármővezetıkre.  

12. cikk  
Amennyiben az a közlekedés biztonságát nem veszélyezteti, és annak érdekében, hogy a gépjármő megfelelı 
megállóhelyet érhessen el, a jármővezetı a személyek, a jármő vagy a jármő rakományának biztonsága miatt a szükséges 
mértékben eltérhet a 6–9. cikktıl. A jármővezetınek a menetíró készülék adatrögzítı lapján vagy a menetíróból 
kinyomtatott lapon, vagy a munkalapon kézi bejegyzéssel meg kell jelölnie az ilyen jellegő eltérések okát, legkésıbb egy 
megfelelı megállóhelyre érkezéskor.  

13. cikk  
(1) Amennyiben ez az 1. cikkben szereplı célokat nem sérti, a tagállamok az 5–9. cikkel kapcsolatban a saját területükön 
vagy egy másik tagállam területén a kérdéses tagállam hozzájárulásával kivételeket engedélyezhetnek – amelyeket egyéni 
feltételekhez köthetnek –, a következı jármővekkel történı szállítás esetében:  
a) a hatóságok tulajdonában lévı vagy jármővezetı nélkül bérelt jármővei, melyek közúti szállítást végeznek és nem 

állnak versenyben magán szállítási vállalkozásokkal;  
b) a mezıgazdaság, kertészet, erdıgazdálkodás, földmővelés vagy halászat terén mőködı vállalkozások által jármő-

vezetı nélkül használt vagy bérelt jármővek saját tevékenységi körükkel kapcsolatos áruszállítás esetén a vállalkozás 
telephelyétıl számított 100 km sugarú körön belül;  

c) mezıgazdasági vagy erdészeti tevékenységre használt mezıgazdasági vontatók és erdészeti vontatók a 
jármőtulajdonos, azt bérlı vagy lízingelı vállalkozás telephelyétıl számított 100 km sugarú körön belül;  

d) olyan jármővek vagy jármővek kombinációja, amelyek megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a 7,5 
tonnát és amelyeket:  
— a közösségi postai szolgáltatások belsı piacának fejlesztésére és a szolgáltatás minıségének javítására vonatkozó 

közös szabályokról szóló 1997. december 15-i97/67/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének (13) 
bekezdése szerinti egyetemes szolgáltatók az egyetemes szolgáltatás keretébe tartozó szállításra használnak, vagy  

— a jármővezetı által munkája során használt anyagok, felszerelés, vagy gépezet szállítására használnak.  
Ezeket a jármőveket csak a vállalkozás telephelyétıl számított 50 km sugarú körben szabad használni, azzal a feltétellel, 
hogy a jármő vezetése nem a jármővezetı fı tevékenysége;  
e)  kizárólagosan az ország területéhez gépjármő-használat számára nyitott híddal, gázlóval vagy alagúttal nem 
kapcsolódó, 2 300 négyzetkilométer alapterület alatti szigeteken használt jármővek;  
f) a vállalkozás telephelyétıl számított 50 km sugarú körben áruszállításra használt jármővek, melyeket természetes 

vagy cseppfolyósított gáz vagy elektromosság hajt, és amelynek megengedett legnagyobb össztömege pótkocsival 
vagy félpótkocsival együtt nem haladja meg a 7,5 tonnát;  

g) autóvezetıi engedély vagy pályaalkalmassági vizsga megszerzése céljából autóvezetés-oktatásra és vizsgáztatásra 
használt jármővek, feltéve, hogy azokat nem használják kereskedelmi áru-, vagy személyszállításra;  

h) csatornázási, árvízvédelem, víz, gáz, és villamos áram karbantartási szolgáltatás, autóút karbantartás és ellenırzés, 
háztól-házig háztartási hulladékgyőjtés és szállítás, távirati és telefonos szolgáltatások, rádiós és televíziós 
mősorszolgáltatás vagy rádió és televízió adó-és vevıállomások bemérése során használt jármővek;  

i) 10 és 17 közötti ülıhellyel rendelkezı gépjármővek, melyeket kizárólag nem-kereskedelmi célú személyszállításra 
használnak;  



j) speciális jármővek, melyek cirkuszi és vidámparki berendezést szállítanak;  
k) olyan különlegesen kialakított jármővek, amelyek elsıdleges célja álló helyzetben oktatási segédeszközként való 

használat,  
l) a gazdaságokból tej begyőjtésére és a tejkonténereknek, illetve állateledel céljára készült tejtermékeknek a gazdaság 

területére való visszaszállítására használt jármővek;  
m) pénz és/vagy értékek szállítására kialakított jármővek;  
n) nem emberi fogyasztásra szánt állati hulladék vagy állati tetem szállítására szolgáló jármővek;  
o) kizárólag olyan csomópont jellegő helyeken, mint kikötıkben, kombinált árufuvarozási terminálokon és 

vasútállomásokon használt jármővek;  
p) az élıállatoknak a gazdaságokból a helyi piacokra és fordítva, vagy a piacokról a helyi vágóhídra legfeljebb 50 km-es 

sugarú körben történı szállításához használt jármővek.  
(2) A tagállamok értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelıen biztosított kivételekrıl, a Bizottság 
pedig tájékoztatja errıl a tagállamokat.  
(3) Amennyiben ez az 1. cikkben szereplı célokat nem sérti, és megfelelı védelem áll a jármővezetık rendelkezésére, a 
tagállamok a következı esetekben a Bizottság jóváhagyását követıen saját területükön kisebb kivételeket tehetnek ezen 

rendelet alól az olyan jármővek esetében, amelyek használatára 5 fı/km
2 

alatti népsőrőségő, elıre meghatározott 
területeken kerül sor:  
— hatóságilag jóváhagyott menetrenddel rendelkezı, menetrend szerinti belföldi személyszállítási szolgáltatás esetén 

(amelyekre vonatkozóan kizárólag a szünetekkel kapcsolatos mentességek engedhetık meg), és  
— olyan saját részre, bérmunkában vagy díjazás ellenében végzett belföldi szállítási mőveletek esetén, amelyeknek 

nincs kihatása az egységes piacra és bizonyos ipari szektorok fenntartásához szükségesek az adott területen, és ahol 
ezen rendelet mentességi elıírásai legfeljebb 100 km sugarú kört írnak elı.  

Az ezen mentesség körébe tartozó közúti szállítás magában foglalhat egy négyzetkilométerenként 5, vagy annál több 
személy által lakott területre történı utat az utazás befejezése vagy megkezdése céljából. Az ilyen intézkedéseknek termé-
szetüket és terjedelmüket tekintve arányosnak kell lenniük.  

14. cikk  
(1) Amennyiben ez az 1. cikkben szereplı célokat nem sérti, a tagállamok a Bizottság jóváhagyását követıen kivételes 
körülmények között folytatott szállítási tevékenységek esetére kivételt engedélyezhetnek a 6–9. cikk alkalmazása alól.  
(2) Sürgıs esetekben a tagállamok átmeneti kivételt engedélyezhetnek legfeljebb 30 napos idıszakra, amelyrıl haladék-
talanul értesítik a Bizottságot.  
(3) A Bizottság tájékoztatja a többi tagállamot az e cikk értelemében adott bármely kivételrıl.  

15. cikk  
A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 3. cikk a) pontjában szereplı jármővek vezetıire a nemzeti szabályozás 
vonatkozzon, mely megfelelı védelmet nyújt a megengedett vezetési idık és kötelezı szünetek, illetve pihenıidık 
tekintetében.  

V. FEJEZET  
ELLENİRZÉSI ELJÁRÁSOK ÉS SZANKCIÓK  

16. cikk  
(1) Ha a gépjármővet nem szerelték fel menetíró készülékkel a 3821/85/EGK rendeletnek megfelelıen, e cikk (2) és (3) 
bekezdése vonatkozik a:  
a) menetrend szerinti országos személyszállítási szolgáltatásokra, és  
b) azon menetrend szerinti nemzetközi személyszállítási szolgáltatásokra, melyek útvonalának végállomásai lég-

vonalban legfeljebb 50 km távolságra van valamely két tagállam között húzódó határtól és az útvonal teljes hossza 
nem haladja meg a 100 km-t.  

(2) A szállítási vállalkozásnak olyan szolgáltatási menetrendet és munkabeosztást kell készítenie, amely minden egyes 
jármővezetıre vonatkozóan megjelöli a nevet, az állomáshelyet és az elızetes munkabeosztást a különbözı vezetési 
idıszakokra, egyéb munkákra, szünetekre és rendelkezésre állásra vonatkozóan.  
Minden, az (1) bekezdésben említett szolgáltatásra beosztott jármővezetı köteles magával hordani egy kivonatot a 
munkabeosztásból és a szolgáltatási menetrendbıl.  
(3)A munkabeosztás(t):  
a) legalább a megelızı 28 napos idıszakra vonatkozóan tartalmazza a (2) bekezdésben meghatározott adatokat; ezeket az 
adatokat rendszeres idıközönként, legalább havonta frissíteni kell;  
b) alá kell írnia a szállítási vállalkozás vezetıjének vagy a képviseletére felhatalmazott személynek;  
c) a szállítási vállalkozásnak meg kell tartania a munkabeosztás által lefedett idıszak lejártát követı egy évig. A szállítási 
vállalkozás az érintett jármővezetık kérésére a jármővezetık a munkabeosztásból; részére kivonatot ad  
d) be kell mutatni, és át kell adni a felhatalmazott ellenırzést végzı személy kérésére. 

17. cikk 
(1) Azok a tagállamok, amelyek a 93/173/EGK határozatban  szereplı szabvány őrlapot használják, a szükséges 
információt a Bizottság rendelkezésére bocsátják annak érdekében, hogy az kétévente jelentést készíthessen ezen rendelet 
és a 3821/85/EGK rendelet alkalmazásáról és a kérdéses területeken elért fejlıdésrıl.  
(2) Ennek az információnak legkésıbb az érintett kétéves idıszakot követı év szeptember 30-ig el kell jutnia a 



Bizottsághoz.  
(3) A jelentésnek meg kell állapítania, hogy milyen hasznát vették a 13. cikkben foglalt kivételeknek.  
(4) A Bizottság a jelentést az érintett két éves idıszak végétıl számított 13 hónapon belül eljuttatja az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz.  

18. cikk 
A tagállamok elfogadják az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket.  

19. cikk  
(1) A tagállamoknak az ezen rendelettel és a 3821/85/EGK rendelettel kapcsolatos jogsértésekre vonatkozó szankciókra 
vonatkozó szabályokat kell lefektetniük, és meg kell tenniük minden olyan intézkedést mely azok végrehajtásához szük-
séges. Az említett szankcióknak hatékonyaknak, arányosnak, visszatartónak és diszkriminációmentesnek kell lenniük. E 
rendelet és a 3821/85/EGK rendelet semmilyen megszegése nem vonhat maga után több mint egy szankciót vagy eljárást. 
A tagállamoknak értesíteniük kell a Bizottságot ezekrıl az intézkedésekrıl és a szankciókra vonatkozó szabályokról 
legkésıbb a 29. cikk második albekezdésében meghatározott idıpontig. A Bizottság ennek megfelelıen tájékoztatja a 
tagállamokat.  
(2) A tagállamok lehetıvé teszik az illetékes hatóságok számára, hogy azok szankciókkal sújtsanak egy vállalkozást 
és/vagy a jármővezetıt e rendelet saját területükön észlelt olyan megszegéséért, amely miatt korábban nem szabtak ki 
szankciót, abban az esetben is, ha a jogsértést egy másik tagállam vagy egy harmadik ország területén követték el.  
 
Kivételes esetben, olyan jogsértés észlelése esetén:  
 — melyet nem az érintett tagállam területén követtek el, és  
 — melyet olyan vállalkozás követett el, melynek székhelye, illetve olyan jármővezetı követett el, aki 
esetében a szolgálatteljesítés helye egy másik tagállamban, illetve egy harmadik országban található,  
 
a tagállamok 2009. január 1-ig szankció kiszabása helyett jelenthetik a jogsértés tényét az abban a tagállamban vagy 
harmadik országban mőködı illetékes hatóságnak, ahol a vállalkozások székhelye, illetve a jármővezetı szolgálattelje-
sítésének helye található.  
(3) Ha egy tagállam eljárást kezdeményez, vagy szankciókat vet ki egy adott jogsértés miatt, a jármővezetı számára 
megfelelı írásos bizonyítékot kell szolgáltatnia errıl.  
(4) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy arányos, adott esetben pénzügyi szankciókat is tartalmazó szankciórendszer 
mőködjön e rendelet vagy a 3821/85/EGK rendelet vállalkozások vagy az ahhoz kapcsolódó feladók, szállítmányozók, 
utazásszervezık, fıvállalkozók, alvállalkozók és jármővezetı munkaközvetítık általi megszegése esetén.  

20. cikk 
(1) A jármővezetınek meg kell ıriznie minden bizonyítékot, melyet egy tagállamtól a kiszabott szankciókkal vagy az 
eljárás indításával kapcsolatosan kapott mindaddig, amíg a rendelet ugyanazon megsértése nem vezethet második 
eljáráshoz vagy szankcióhoz a rendelet elıírásai szerint.  
 
(2)A jármővezetınek kérésre be kell mutatnia az (1) bekezdésben említett bizonyítékot.  
(3) Az olyan jármővezetınek, aki egynél több szállítási vállalkozásnak dolgozik, vagy egynél több vállalkozás alkal-
mazásában van, megfelelı információt kell nyújtania minden vállalkozás számára ahhoz, hogy eleget tudjanak tenni a II. 
fejezetben szereplı elıírásoknak.  

21. cikk  

Olyan esetek rendezése céljából, ahol egy tagállam úgy véli, hogy az ezen rendelet elıírásait oly módon 
megsértették, hogy az egyértelmően veszélyeztette a közúti biztonságot, a tagállam felhatalmazza az illetékes 
hatóságot az érintett jármő továbbhaladásának megakadályozására olyan idıtartamra, mely a jogsértés okának 
megszüntetéséhez szükséges. A tagállam kötelezheti a jármővezetıt arra, hogy egy napi pihenıidıt tartson. A 
tagállamok, ahol megfelelınek ítélik, be is vonhatják, felfüggeszthetik vagy korlátozhatják a vállalkozás 
engedélyét, ha a vállalkozás az adott tagállamban került bejegyzésre, vagy bevonhatják, felfüggeszthetik vagy 
korlátozhatják a jármővezetıi engedély érvényességét. A 24. cikk (2) bekezdése eljárása szerint a Bizottság 
olyan iránymutatásokat dolgoz ki, melyek ezen cikk elıírásainak összehangolt alkalmazását segítik elı.  

22. cikk 
(1) A tagállamok segítik egymást ezen rendelet alkalmazásában és annak ellenırzésében.  
(2) A tagállamok illetékes hatóságai rendszeresen kicserélik egymással az összes rendelkezésre álló információt az 
alábbiakról:  
a) a II. fejezetben megadott szabályoknak a területükön lakóhellyel nem rendelkezık általi megsértése, és az 

ezekkel kapcsolatosan elrendelt szankciók;  
b) a tagállamok által a területükön lakóhellyel rendelkezı személyek más tagállamban elkövetett ilyen jellegő 

szabálysértései esetén elrendelt szankciók.  
(3) A tagállamok rendszeresen információt küldenek a Bizottság számára e rendelet elıírásainak az adott országban 
érvényes értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatosan, aminek köszönhetıen ez az információ elektronikus úton 
elérhetıvé válik a többi tagállam számára is.  
(4) A Bizottság a 24. cikk (1) bekezdésében említett bizottság segítségével támogatja a tagállamok közötti párbeszédet a 



rendelet tagállami értelmezésérıl és alkalmazásáról.  
23. cikk 

A Közösség tárgyalásokat kezdeményez harmadik országokkal, amennyiben ez a rendelet végrehajtása érdekében 
szükséges.  

24. cikk 
(1) A Bizottságot a 3821/85/EGK rendelet 18. cikke (1) bekezdése alapján felállított bizottság segíti.  
(2) Ahol hivatkozás szerepel erre a bekezdésre, az 1999/ 468/EK határozat 3. és 7. cikkében lefektetett tanácsadási 
eljárást kell alkalmazni annak 8. cikke értelmében.  
(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.  

25. cikk 
(1) Egy tagállam kérésére vagy saját kezdeményezésére a Bizottság:  
a)megvizsgálja az olyan eseteket, amikor a rendelet bármely elıírásának alkalmazása és végrehajtatása terén különbségek 
tapasztalhatók, különösen a vezetési idık, a szünetek és a pihenıidık terén;  
b)tisztázza az ezen rendelet elıírásaival kapcsolatos nézeteltéréseket, tekintettel a közös megközelítés elısegítésére.  
(2) Az (1) bekezdésben említett sajátos esetekben a Bizottság határoz a javasolt megközelítésre vonatkozóan a 24. cikk 
(2) bekezdésében szereplı bizottsági eljárásnak megfelelıen. A Bizottság tájékoztatja döntésérıl az Európai Parlamentet, 
a Tanácsot és a tagállamokat.  

VI. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
26. cikk 

A 3821/85/EGK rendelet a következıképpen módosul:  
1. A 2. cikk helyébe a következı szöveg lép:  

„2. cikk 

E rendelet céljából a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, valamint a 
3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, szóló 2005. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet 4. cikkében szereplı fogalommeghatározások alkalmazandók.  
2. A 3. cikk (1), (2), és (3) bekezdése a következıképpen módosul:  
„(1) Menetíró berendezést kell beszerelni és használni a tagállamokban nyilvántartott olyan jármővekbe, melyeket közúti 
áru-vagy személyszállításra alkalmaznak, kivéve a 561/2006/EK rendelet 3. cikkében említett jármőveket. A 
561/2006/EK rendelet 16. cikke (1) bekezdésében említett, és azon jármőveknek, melyek mentességet kaptak a 
3820/85/EGK rendelet alkalmazási hatálya alól, de nem mentesülnek a 561/2006 rendelet elıírásai alól, 2007. december 
31-ig meg kell felelniük e rendeletnek.  
(2)A tagállamok mentesíthetik a 561/2006/EK rendelet 13. cikke (1) és (3) bekezdésében említett jármőveket e 
rendelet alkalmazása alól.  
(3) A tagállamok a Bizottság általi felhatalmazást követıen mentesíthetik a 561/2006/EK rendelet 14. cikkében 
meghatározott szállítási célokra használt jármőveket e rendelet hatálya alól.”  
 
3. A 14. cikk (2) bekezdése a következıképpen módosul:  
„(2) A vállalkozás a 15. cikk (1) bekezdésének megfelelıen köteles idırendi sorrendben és olvasható formában, 
használatukat követıen legalább egy évig megırizni az adatrögzítı lapokat és amennyiben készültek, a kinyomatokat is, 
és ezekrıl másolatokat kell adnia az érintett jármővezetıknek azok kérésére. A vállalkozás a jármővezetıi kártyákról 
letöltött adatokból is másolatokat, illetve nyomtatott példányt ad az érintett jármővezetıknek azok kérésére. Az 
adatrögzítı lapokat, kinyomatokat és a letöltött adatokat be kell mutatni vagy át kell adni az arra jogosult ellenırzést 
végzı személy kérésére.”  
4.  A 15. cikk a következıképpen módosul  

— Az (1) bekezdés a következı albekezdéssel egészül ki:  
„Ha egy jármővezetıi kártya megsérült, hibásan mőködik vagy nincs a jármővezetı birtokában, a jármővezetı:  
a) az út megkezdése elıtt kinyomtatja a jármővezetı által használt jármőre vonatkozó adatokat és erre a 

kinyomatra ráírja:  
i. azokat az adatokat, melyek a jármővezetı azonosításához szükségesek (név, jármővezetıi kártya vagy 

vezetıi engedély száma), aláírással ellátva;  
ii. a (3) bekezdés b), c) és d) pontjaiban említett idıtartamok;  

b) az út végén a menetíró készülék által rögzített idıtartamokkal kapcsolatos információt ki kell nyomtatni, az 
egyéb munkával töltött idıt, rendelkezésre állást és az induláskor készített nyomtatás óta tartott pihenıket, 
melyeket a menetíró nem jegyzett fel, be kell jegyezni, és meg kell jelölni a dokumentumon azokat az 
adatokat, melyek lehetıvé teszik a jármővezetı azonosítását (név, jármővezetıi kártya vagy vezetıi 
engedély száma), beleértve a jármővezetı aláírását.”  

— A (2) bekezdés második albekezdése helyébe a következı szöveg lép:  
„Ha a gépjármő elhagyásának következtében a jármővezetı nem tudja használni a jármőbe szerelt berendezést, a (3) 
bekezdés b), c) és d) pontjaiban említett idıszakokat:  
a) ha a jármővet az I. melléklet szerinti menetíró készülékkel látták el, be kell jegyezni az adatrögzítı lapra kézzel, 



automata feljegyzéssel vagy egyéb módon, olvashatóan, a lap beszennyezése nélkül; vagy  
b) ha a jármővet az IB. mellékletnek megfelelı menetíró készülékkel látták el, be kell írni a jármővezetıi kártyára a 

menetíró készülék kézi adatbeviteli eszközeivel.  
Ha egynél több jármővezetı van az IB. mellékletnek megfelelı menetíró készülékkel felszerelt jármővön, minden 
egyes jármővezetınek biztosítania kell, hogy jármővezetıi kártyája a menetíró megfelelı nyílásába legyen 
beillesztve.”  

— a (3) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következı rendelkezések lépnek:  
„b) »egyéb munka«: a vezetésen kívüli más tevékenység, a közúti szállításban utazó tevékenységet végzı személyek 
munkaidejének szervezésérıl szóló, 2002. március 11-i2002/ 15/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének a) 
pontja szerinti meghatározás szerint, valamint bármely olyan munka, amit ugyanannak vagy más munkaadónak végeznek 

a szállítási szektoron belül vagy azon kívül, és … jellel kell rögzíteni . 
c) »készenléti idı«: a Tanács 2002/15/EK irányelv 3. cikke b) pontja szerinti meghatározásnak megfelelıen, … jellel kell 

rögzíteni  .  
— A (4) bekezdés hatályát veszti.  
— A (7) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép:  
„(7) a) Ha a jármővezetı menetíró készülékkel felszerelt jármővet vezet az I. mellékletnek megfelelıen, a jármővezetınek 
az ellenırzést végzı hatósági személy kérésére a következıket be kell tudnia mutatni:  
i. az adott héten és az azt megelızı 15 napon a jármővezetı által használt adatrögzítı lapok;  
ii. jármővezetıi kártya, ha van ilyen a birtokában, és  
iii. bármely kézi feljegyzést és kinyomatot, amelyet az adott héten és az azt megelızı 15 napon készítettek e rendelet 
és a 561/2006/EK rendeletnek megfelelıen.  
2008. január 1. után azonban az i. és iii. pontokban megadott idıszakok az adott napot és az azt megelızı 28 napot fedik.  
b) Ha a jármővezetı az IB. mellékletnek megfelelı adatrögzítı berendezéssel felszerelt jármővet vezet, a jármővezetınek 
be kell tudnia mutatni az ellenırzést végzı személy kérésére a következıket:  
i. a nevére szóló jármővezetıi kártyáját;  
ii. bármely kézi feljegyzést és kinyomatot, melyet az adott héten és azt megelızı 15 napon készítettek ezen 
rendeletnek és a 561/2006/EK rendeletnek megfelelıen, és  
iii. az adatrögzítı lapokat az elızı albekezdésben megadott olyan idıszakra vonatkozóan, melyek során az I. 
mellékletnek megfelelı adatrögzítı berendezéssel felszerelt jármővet vezetett.  
2008. január 1. után azonban az ii. pontban megadott idıszakok az adott napot és az azt megelızı 28 napot fedik.  
c) Az arra felhatalmazott ellenırzést végzı személy az adatrögzítı lapok, az adatrögzítı berendezés vagy a jármővezetıi 
kártya által rögzített, kijelzett vagy kinyomtatott adatok elemzésével ellenırizheti a 561/2006/EK rendeletnek való 
megfelelést, illetve ha ezek nem állnak rendelkezésre, bármely más olyan dokumentum ellenırzésével, mely egy elıírás 
be nem tartását bizonyítja, mint például a 16. cikk (2) és (3) bekezdésében megadottak.”  

27. cikk  
A 2135/98/EK rendelet a következıképpen módosul:  
1. A 2. cikk (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:  

„(1) a) A közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, valamint a 3821/85/ EGK és a 
2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, szóló ...-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
kihirdetését követı huszadik naptól kezdıdıen az elıször forgalomba helyezett jármőveket a 3821/85/EGK rendelet 
IB. melléklete követelményeinek megfelelı adatrögzítı berendezéssel kell felszerelni.  

2. A 2. cikk (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(2) A tagállamoknak meg kell tenniük a megfelelı lépéseket annak biztosítására, hogy képesek legyenek jármővezetıi 
kártyákat kiadni legkésıbb a 561/2006/EK rendelet kihirdetését követı huszadik napon.” 

28. cikk 
A 3820/85/EGK rendelet hatályát veszti, és helyébe jelen rendelet lép. Mindazonáltal a 3820/85/EGK rendelet 5. cikke 
(1), (2) és(4) bekezdése továbbra is hatályban marad a 2003/59/ EK irányelv 15. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott idıpontokig. 

29. cikk 
Ez a rendelet 2007. április 11-én lép hatályba, a 10. cikk (5) bekezdése, a 26. cikk (3) és (4) bekezdése és a 27. cikk 
kivételével, melyek 2006. május 1-jén lépnek hatályba. 

 
E rendelet teljes egészében kötelezı és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. 

Kelt Strasbourgban, 2006. március 15-én.  
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