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MELLÉKLET 

HELYESBÍTÉS 

az 561/2006/EK rendeletnek a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum szünetekre, 

valamint a napi és heti pihenőidőre vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében és a 

165/2014/EU rendeletnek a menetíró készülékkel történő helymeghatározás tekintetében 

történő módosításáról szóló, 2020. július 15-i (EU) 2020/1054 európai parlamenti és tanácsi 

rendelethez 

(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 249., 2020. július 31.) 

A 9. oldalon, az 1. cikk 11. pontja második bekezdésének  

szövege: 

„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.”, 

helyesen: 

„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 rendszeres pihenőidőt vegyen ki.” 
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