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1. SZÁMÚ IRÁNYMUTATÁS 

 
 
Tárgy: A minimális pihenőidőtől és a maximális vezetési időtől való kivételes eltérés annak 
érdekében, hogy a gépjármű megfelelő megállóhelyre érhessen. 
Cikk: Az 561/2006/EK rendelet 12. cikke  
Követendő eljárás: A 12. cikk rendelkezései értelmében a járművezető – annak érdekében, hogy a 
gépjármű megfelelő megállóhelyre érhessen – eltérhet a 6–9. cikkben meghatározott, a minimális 
pihenőidőre vonatkozó követelményektől és maximális vezetési időtől. A cikk nem teszi lehetővé a 
rendelettől olyan okok miatt való eltérést, amelyek már az utazás megkezdése előtt is ismertek voltak. 
A rendelkezés célja az, hogy a járművezető kezelni tudja az olyan helyzeteket, amelyek során – az 
utazás alatt előálló váratlan okok miatt – nem tudja betartani a rendeletben foglalt előírásokat, vagyis 
olyan helyzetekben, amikor a járművezető akaratán kívül álló, elkerülhetetlennek látszó, rendkívüli 
nehézségek állnak elő, amelyeket a legnagyobb gondosság mellett sem lehetett volna előre látni. Az 
eltérési lehetőség másik célja a személyek, a jármű és a rakomány biztonságának garantálása, valamint 
annak a követelménynek a betartása, hogy a közlekedés biztonságát minden esetben szem előtt kell 
tartani. 
Ilyen helyzetekben az alábbi szereplőknek vannak kötelezettségei: 

1) A fuvarozó vállalkozásnak körültekintően kell megterveznie a járművezető biztonságos útját, 
figyelembe véve például a rendszeres forgalmi torlódásokat, az időjárási körülményeket és a megfelelő 
parkolóhely elérését, azaz oly módon kell megszerveznie a munkát, hogy a járművezető be tudja 
tartani a rendeletet. Szem előtt kell tartani továbbá a fuvaroztatók és a biztosítótársaságok által a 
biztonságos parkolásra vonatkozóan előírt követelmények betartását is.  
2) A járművezetőnek szigorúan be kell tartania a szabályokat, és a maximális vezetési időtől kizárólag 
olyan rendkívüli körülmények váratlan felmerülése esetén térhet el, amelyek következtében a 
rendeletben foglaltakat csak a személyek, a jármű vagy a rakomány biztonságának veszélyeztetésével 
lehetne betartani. Ha a járművezető úgy ítéli meg, hogy el kell térnie a rendelet előírásaitól, de ezzel 
nem veszélyezteti a közlekedés biztonságát, akkor a megállóhelyre való megérkezéskor (a menetíró 
készülék adatrögzítő lapján, a menetíróból kinyomtatott lapon vagy a munkalapon, a Közösség 
bármelyik nyelvén) kézi bejegyzéssel fel kell jegyeznie az eltérés okát. 
 
3) A járművezető ellenőrzése, valamint a vezetési időre vonatkozó korlátozásoktól való eltérés 
jogosságának értékelése során az ellenőrt szakmai titoktartási kötelezettség terheli.  
Az eltérés jogosságának a 12. cikk alapján való értékelésekor az ellenőrnek minden körülményt 
alaposan meg kell vizsgálnia, beleértve az alábbiakat: 

a) a járművezetőre vonatkozóan korábban rögzített adatokat, amelyek alapján megállapítható a 
járművezető vezetési teljesítménye, és ellenőrizhető, hogy általában betartja-e a vezetési és a 
pihenőidőre vonatkozó szabályokat, továbbá azt, hogy valóban kivételes eltérésről van-e szó,  

b) a vezetési időtől való eltérés nem válhat rendszeres gyakorlattá, és csak olyan kivételes 
körülmények esetén fordulhat elő, mint nagyobb közúti balesetek, szélsőséges időjárási 
körülmények, útelterelés, ha a parkolóhelyen nincs szabad hely stb. (A lehetséges kivételes 
körülmények e felsorolása csupán tájékoztató jellegű. Az okok megítélésekor abból az elvből kell 
kiindulni, hogy a vezetési időtől való eltérés nem látható előre, sőt, nem is lehet vele előre 
számolni), 

c) annak érdekében, hogy a járművezető a parkolóhely keresésével töltött idő során ne 
„gyűjthessen plusz időt”, a napi és a heti vezetési időre vonatkozó korlátozásokat be kell tartani, 

d) a vezetési időre vonatkozó szabályoktól való eltérés nem vezethet a szükséges szünetek, illetve 
a napi és heti pihenőidő csökkenéséhez. 

Megjegyzés: Európai Bíróság, C-235/94. számú ügy 

 


