
Fuvarozással kapcsolatos kérdések 
 

1. Kérdés 

Ha 24 órán belül levezettem 9 órát és megvolt a pihenőidőm is, de még nem telt le a 24 
óra a korong szerint, akkor kezdhetek új vezetést vagy aznapra az túlvezetésnek 
minősül? Pl. hajnali 1-kor indulok, beteszem a kártyát, kb. délben vége a vezetési 
időnek (10 óra vezetés), aztán pihenek 9 órát. Másnap hajnal 1-kor jár le a 24 órás 
ciklus. Tehát ha elindulok 21 órakor, 4 órával hamarabb, akkor aznapra túlvezettem? 

 

2. Kérdés 

„Négykezes járat” esetén, miként kell értelmezni a 4,5 órás vezetések közti szüneteket? 
Kell tartani 45 percet vagy sem? Hogyan történik a sofőrváltás? 

 

3. Kérdés 

„Négykezesnél”, hogyan kell értelmezni azt, ha végzünk a fuvarral és kiteszem a kollégát 
otthon, majd bemegyek a telephelyre és ott teszem le a kocsit? Ilyenkor hogyan van a 
„négykezes”? 

 

4. Kérdés 

Befejeztem a fuvarozást 17:00 órakor. 3 napig nincs munka. A Tevékenységigazoló lapot 
másnap 00:00 órától a 3-ik nap 24:00 óráig vezetem. 4-ik nap 6:00 órakor kezdek, a 
tachográf lázlapján jelölöm 17:00-24:00 óráig és 24:00-6:00 óráig. Helyesen járok-e el? 

 

5. Kérdés 

Kisegítő családtag hogyan vehet részt a vállalkozásban?  

 

6. Kérdés 

Munkanélküli vagyok. Ha elhelyezkedem valahol, hogyan tudom igazolni az elmúlt 28 
napot? Milyen iratok, igazolások legyenek nálam? 

 

 

 



7. Kérdés 

Hogyan lehetne kiszűrni az olyan gépkocsivezetőket, akik meghamisítják az adatokat 
(mágnes), sokat ártanak a becsületesen munkát végzőknek? Tudom, sokszor 
kényszerből teszik, mert a munkaadó km-ben számolja el a bérüket, ami ha jól tudom, 
szintén szabálytalan. Ezt is kiszűrhetnék ellenőrzéskor. 

 

8. Kérdés 

Alkalmi munkavállalóként milyen dokumentumokra van szükségem a munkavégzésem 
alatt, ha nemzetközi útra megyek? 

 

9. Kérdés 

„Négykezes” vezetés esetén, korong vagy vezetői kártya cserénél kell-e valamilyen 
beírást tenni a korongon vagy a kártyán (sofőr cserénél)? 

 

10. Kérdés 

Kártyás gépjárművet vezetek, a munka végén a kártyát kiveszem a gépből, hétvégén is. 
Honnan lesz nekem tevékenységet igazoló lapom Franciaországba mondjuk kedden 
reggel, ha csak akkor kell megmozdulnom? 

 

11. Kérdés 

Ellenőrzés során az ellenőr csak az ellenőrző kártya behelyezésével ellenőrizhet, úgy 
tudom. Ellenben sokszor kiveteti a kártyát, úgy olvassa ki az adatokat. A következő 
ellenőrnek mit mondok, miért vettem ki a kártyát műszak vége előtt? 

 

12. Kérdés 

Minden hónap első két napján a cég letölti a sofőrkártyákat szabályszerűen. Ez lehet, 
hogy műszak közben történik. Kártya ki, kártya be, megyek tovább, megállít az ellenőr. 
A kártyán látni fogja, hogy letöltés céljából vettem ki? 

 

13. Kérdés 

Rendes munkaidőbe nehezen belepréselhető formában dolgozunk, viszont szinte 
bármikor ugrásra késznek kéne lenni. Ehhez vagy annyi sofőr kéne, hogy annak a bérét 
az Isten munkája sem termeli ki, vagy nem keresünk, vagy szabálytalan vagyok. A 



készenlétben levő sofőr gyakorlatilag azt csinál, amit akar, csak 30 percen belül indulni 
tudjon. Akkor ő most pihenőidőben van? 

 

14. Kérdés 

Hogy jelölök a „lázgörbén” mondjuk 20 percet? 

 

15. Kérdés 

Kérdésem, miknek kell pontosan a teherautóban lenni az ellenőrzés miatt? 
Természetesen a papírokra gondolok!!! 

 

16. Kérdés 

Minden tachográf korong hátulját munka végeztével alá kell írni? 

 

17. Kérdés 

28 napos igazolással kapcsolatos a kérdésem, amit magunknál kell tartani. A pihenőidő 
is beletartozik a 28 napba vagy sem? Válaszait köszönöm szépen előre is! 

 

18. Kérdés 

Reggel 7:00 órakor kezdek. 17:00 órakor végzek, de közben van 3 óra megszakítás 
nélküli szünetem. Mit kell a Menetlevél „fuvarozási idő” rovatba írni: 10 óra, vagy 7 
óra? 

 

19. Kérdés 

Megkezdheti-e a hetedik munkaprogramot is a gépjárművezető, ha még azon a héten 
belül nem érte el a maximum vezetési időt, és még a hatodik nap végéig maradt néhány 
órája? 

 

20. Kérdés 

Valahol kitér-e törvény arra, hogy hány munkaprogramot (esetünkben korongot) 
kezdhet meg a gépkocsivezető egy hét alatt, vagy csak az időket kell betartani és ezen 
belül nem számít, hány programot kezd? 

 



21. Kérdés 

Digitális tachográf használata esetén az 1-2 perces eltérésre vonatkozólag (vezetési idő, 
megszakítás) van-e valami jogszabályi tűréshatás, amíg nem büntet a hatóság? 

 

22. Kérdés 

2 fős vezetés esetén („négykezes”) miért kérik egyes magyar hatóságok a 45 perces 
együttesen eltöltött megszakítást járművezető váltáskor? Erre nincs jogszabályi előírás, 
legalábbis én nem találtam ilyet...  

 

23. Kérdés 

NAV ellenőrzéskor miért nem regisztrálja a NAV ellenőr az ellenőrzés tényét a 
korongon, illetve a kártyán? Így a BAG-nél magyarázkodni kell a kiesett idő, illetve a 
kivett korongon lévő időhiány miatt. 

 

24. Kérdés 

A 15 percnél rövidebb megállás is kiüthető a vezetési időből? Vagyis például vezetek 1 
órát, állok 5 percet, majd ismét vezetek 3 órát, állok 2 percet, majd vezetek 30 percet 
és ez után kezdem meg a 45 perces pihenőmet. Ez így szabályos? 

 

25. Kérdés 

Ha fordulatszámmérős korongot használunk, annak a hátuljára nem tudunk rögzíteni 
semmit, mert nincs hely. Hogyan járjunk el ebben az esetben, ha a pihenőidőt akarjuk 
kézzel rögzíteni? 

 

26. Kérdés 

Nemzetközi és belföldi szállítással foglalkozunk, főleg 3,5 t össztömegű 
kisteherautókkal. Tehát nincs tachográf! Személykocsinak számít? Ebben a 
kategóriában a gyorsaság, a pontosság a fő szempont. Meg is követelik. A tranzit időt is 
a gyorsasághoz szabják! Van, amikor olyan szűk a megállapított idő, hogy a nap 24 
órájába csak 2-3 óra alvás + tankolások ideje fér bele a meghatározott időbe. Tudom, a 
munkaidő és a vezetési idő ugyanúgy vonatkozik a kis kocsis gépkocsivezetőkre, mint a 
tachográfosra, ELVIEKBEN. És a gyakorlatban? Mi az ellenőrök álláspontja? 

 

 



27. Kérdés 

Tachográfos kocsi. 4,5 óra vezetés, 45 perc pihenő, majd 4 óra vezetés, 20 percre a 
telephelytől. Mondjuk dugó az M0-on. Percenkét 1 km haladás, letelik a vezetési idő, a 
sor egyszer csak meglódul. A korongot ugye nem lehet kivenni menetközben, 5,5 óra 
vezetés pihenőidő nélkül. A telephelytől 150 méterre ellenőrzés. A telephelyen 
rávezetnénk a baleset miatti csuszást, magyarul, de az ellenőrzéskor még nincs rajta. 
Ráadásul a kocsi nemzetköziben is jár! A külföldi visszamenőleges ellenőrzéskor látja a 
„túlvezetést” és nem érti az írást sem! Mi a helyzet ilyenkor? 

 

28. Kérdés 

Az a gépkocsivezetőm, amelyik rendszeresen (havi 10-15 alkalommal) 3-4 perces 
megszakítási hiány, vagy túllépés szabálysértést követ el, azt kell-e szankcionálnom, 
illetve a hatóságok ezt hogyan tolerálják? 

 

29. Kérdés 

Ha kéthetes intervallumban kompenzálva van a pihenőidő – mivel van olyan nap, 
amikor nincs meg a megfelelő pihenő, de két hét alatt plusz szabadnapot kap a sofőr, – 
miért nem fogadja el a hivatal? 

 

30. Kérdés 

Ha a tulajdonos vezeti a saját autóját, akkor csak a vezetési szabályok vonatkoznak-e rá, 
vagy azon felül más is, pl.: ha sok a vezetése, ugyanúgy kompenzálni kell-e neki, a 
munkaidőt be kell tartani, vagy amikor felül a saját autójára, csak a vezetési szabályokat 
kell betartani. 

 

31. Kérdés 

Digitális menetírónál kell-e minden alkalommal műszak végét, illetve műszak kezdetét 
bevinni, ha csak belföldön fuvarozok, vagy elég csak pihenőre tenni? (Napi pihenőidőre 
gondolok.)  

 

32. Kérdés 

Kisegítő munkatárs foglalkoztatása esetén, aki fő tevékenységét más munkaadó részére 
végzi, hogyan kell megfelelően igazolni tevékenységét? Ez esetben vannak-e 
sajátosságok? Igazolni kell-e minden héten a heti pihenőket, ha például három hétig 
nem vezet AETR hatálya alá eső járművet? Vagy a napi pihenőket kell-e igazolni? 



33. Kérdés 

A gépkocsivezetőnket a rendőrség közúton ellenőrizte. Ezt követően több, mint 3 
hónapot követően súlyos bírságot szabott ki. A határidők betartása vonatkozik-e a 
rendőrségre, vagy csak a gépjárművezetőre? 

 

34. Kérdés 

Egy belföldi fuvarozásban x Ft-ot keres egy gépjárművezető. A bírságok miért nem 
harmonizálnak a keresetekkel? 600.000 Ft-ot vagy ennél többet egy gépkocsivezető 
hogyan fizessen ki? Közben az a félelem, hogy bármikor, bármiért újabb büntetést 
kaphat, ami hozzáadódik az előző bírság összegéhez. Ezek után félelem nélkül az utakon 
hogyan vezessen egy gépjárművezető? 

 

35. Kérdés 

Most voltam GKI vizsgán és volt egy olyan kérdés a tesztlapon, hogy nemzetközi, nem 
menetrendszerű járaton, ha Belgiumon keresztül megyünk, akkor ki kell-e venni 6 nap 
után a heti pihenőt, és a könyvben olvasottal ellentétben az 561/2006/EK szerint 12 
nap után kell. Akkor rossz a tesztlap? 

 

36. Kérdés 

Szeretnék választ kapni egy szituációra. Billencses nyerges kamionnal fuvarozunk 
kavicsot saját bányából. Reggel hattól este öt-hatig. Napközbeni pihenők betartva, 
ahogy kell. Az esti pihenő is betartva, csak az a probléma, hogy minden szombat és 
néha vasárnap is menni kell. Így nincsenek a hétvégi nagypihenők betartva. Kártyás 
tachográfom van. Jó, a cég közel van meg minden, de ha nem megyek, ahogy a többi 
kolléga, mehetnek a cégtől. Kényszer nagy úr. Ha ellenőrzést kapok, a cég állítólag fizeti 
a bírságot. A felvidékről írok. Várom válaszát. Mit tegyek? Külföldre már nem akarok 
kijárni. Köszi. 

 

37. Kérdés 

Hétvégi nagypihenők betartása a főnököt nem érdekli, mindig azt mondja, hogy télen 
két hónapig áltatok a fagyok miatt, most kell dolgozni, amíg lehet és van munka. Ha 
nem tetszik, kell más megoldást találni... Hát nagyjából ennyi, amit szerettem volna, ja 
és még annyi, hogy Szlovákiában korrupt az NKH is... Meg vannak kenve. Belföldes 
fuvarozást végzünk, külföldre nem járunk ki. Válaszát előre is köszönöm, megértését is. 

 

 



38. Kérdés 

Rendszeres vagy csökkentett heti pihenőidő letelte után közvetlenül kezdhetek-e 
rendszeres napi pihenőt? Amit kompozással annak szabályai szerint kétszer 
megszakítok egyéb tevékenységgel, kevesebb, mint egy órával. Szerintem ezt semmi 
nem tiltja. Megtörtént eset: Írországban dolgozom. Hosszú hétvége után kb. 60 óra 
pihenő után 15 perc utazás személyautóval a kamionig a kikötőbe (készenléti idő) majd 
felhajtás a kompra (kb.10 perc) 21.00-kor. Hajnal 01.00-kor lehajtás a kompról, ahol 
megkezdtem az új műszakot onnan számolva mindent. Délután 14.00-kor megállít a 
rendőr és megbüntet, mert az adott korongon nem lát egybefüggő 9 óra pihenőt a 
21.00-ás kompra állás miatt. Hiába magyaráztam a kompozás szabályait. Megvolt a 45 
órás rendszeres heti pihenőm majd újabb 15 óra pihenő, amit kb. 30-40 perces egyéb 
tevékenység utána kompozás követ végül hajóút vége új műszak kezdete. Semmit nem 
találtam az 561-ben, amit ezzel megszegtem volna. De szeretném utólag tudni jól 
tudom-e? Sokat hajózó kollégák hasznára válhat, akik a kikötőben töltik heti 
pihenőjüket, hogy azt befejezve kezdhetnek-e napi pihenőt, amit megszakítanak majd 
hajózással kétszer kevesebb, mint egy órával, ha van fekvőhely a hajón. Köszönöm 
megtisztelő válaszát. 

 

39. Kérdés 

Külföldi büntetés esetén behajtható-e a büntetés? 

 

40. Kérdés 

Egy esetleges telephelyi ellenőrzés esetén a tavalyi év július-augusztus havi hétvégi és 
napi pihenőidők nem megfelelő időtartama kölcsön adott dolgozóként milyen 
következményekkel járhat számomra? (A kérdező 2012. júniusában tette fel ezt a 
kérdést – szerkesztői megjegyzés) 

 

41. Kérdés 

Hogy lehet az alábbi tevékenységet úgy csinálni, hogy ha ellenőriznek „ne érje szó a ház 
elejét”. Tehát, mondjuk, reggel 6 órakor indulok a telephelyemről a szomszéd városban 
lévő gyár telephelyére. Ott a gyáron belül folyamatosan szállítok (pl. sódert), majd 
délután kettőkor két forduló homokot szállítok a másik városban lévő „Mari néninek”, 
ez eltart mondjuk este 5-ig. A kérdésem tehát, ezt a munkát hogy kell végeznem 
(különös tekintettel a pihenő időre), hogy megfeleljek a szabályoknak? 

 

42. Kérdés 

Mit írjak a korongra, ha az óra meghibásodott? 



43. Kérdés 

A heti pihenőidő: teljes minimum 45 óra, csökkentett minimum 24 óra. Az egyheti 
engedélyezett vezetési idő után meg kell lennie. A vezetésen kívüli munka után is meg 
kell lennie a heti pihenőnek? Pl. hétfőtől csütörtökig járművezetésen kívüli 
tevékenység, péntek-szombat vezetés, hétfőn újbóli munkakezdés. 

 

44. Kérdés 

A tevékenységigazoló lapot 28 napra egyben ki lehet tölteni? Pl. 28 nap járművezetésen 
kívüli tevékenység. Kell pihenőnapot igazolni? 

 

45. Kérdés 

Az első 15 perces szünetet mennyi vezetési idő után lehet megtartani? 

 

46. Kérdés 

Ha 3,5 órát vagyok a kikötőben és ebből hajózok is, beleszámítódik az osztott 
pihenőmbe vagy nem? 

 

47. Kérdés 

Ha csütörtök reggel 7 órától szabadságon vagyok és hétfőn 10 órakor kezdek, este 23 
órakor végzek, pihenek szerda reggel 5 óráig, mert kezdek. Újra dolgozok egész 
szombat este 20 óráig, utána már csak hétfő reggel 4 órakor kezdek újra dolgozni, de 
megint leállok délután 17 órakor, és megint csak ugyanúgy dolgozom, mint ahogy az 
előzőben leírtam egészen szombatig. A kérdésem az, hogy a 45 órás pihenőm 
megfelelően van-e így kivéve, mert így nem állok egyhuzamban 45 órát egyszerre, és 
kell-e pótolnom valami időt? 

 

48. Kérdés 

Úgy hallottam, hogy a pihenőidőt megszakítja a korongkivétel. Hol van ez rendeletben 
leírva, ha a gépkocsivezető külföldön tölti a hétvégét a gépkocsiban, akkor ugye 
kötelező neki a készülékben húzatni a korongot, és ilyenkor 24 óránként cserélheti? 
Ilyenkor nem szakad meg a pihenőidő? Gondolom, a korongot ilyenkor 24 óránként 
cserélni kell? 

 

 



49. Kérdés 

Két telephelyünk 1 km-en belül van egymástól, amelyek közúton közelíthetők csak meg. 
A rakodások során gyakran előfordul, hogy a rakodási sorrendnek megfelelően többször 
át kell menni az egyik telepről a másik telepre, és vissza. Telepen belül nincs, azon kívül 
van tachográf kötelezettség. Milyen megoldást javasolnak ilyenkor alkalmazni? 

 

50. Kérdés 

A telephely és az iroda a város két különböző pontján van. A munkaidő sem egyszerre 
kezdődik. A korongot nem hagyhatom bent a tachográfban, mert nem biztos, hogy ott 
kezdek. Tevékenységigazoló lap nincs. Hogyan igazoljam a pihenőidőt ebben az 
esetben? 

 

51. Kérdés 

Mit tegyek akkor, ha egy nap több fuvartevékenységem is van, azaz, több, különböző 
címre is kell mennem? Hány fuvarlevelet kell kitölteni és miért? Elég egy vagy 
mindegyik fuvarfeladathoz egy-egy fuvarlevél kell? 

 

52. Kérdés 

Mi a helyzet abban az esetben, ha csak elugrok az autóval a mosóba? Ilyenkor is kell 
használni a kártyát? 

 

53. Kérdés 

Ha hosszabb ideig egyéb munkavégzés a feladat, pl. két hét a kőművesekkel, akkor ezt 
az időt egy tevékenységigazoló lapon le lehet-e igazolni? Egyszóval, egy papír kell vagy 
huszonnyolc darab? 

 

54. Kérdés 

Szeretnék egy kérdésemre választ kapni, ha megtenné. Ha sofőrt cserélek Budapesten, 
nem lehet pontosan kiszámolni, hogy mikor érünk oda. Elindulok a pihent sofőrrel 
Abonyból Budapestre, 15 órakor odaérek, 16:30-ra vagy csak 16:50-re. A tevékenységi 
lapot megírom itthon a gépen 16:30-tól, de ha nem tud csak később elindulni, akkor 
ezért megbüntethetnek-e? 

 

 



55. Kérdés 

Mi van, ha jogtalannak érzem a büntetést? Mit csináljak? Mit javasolnak? Mi lenne a 
menete ennek? És ha külföldön történt a bírságolás? 

 

56. Kérdés 

Nem „négykezesben” vagyunk a kollégával, de ő vezet a célállomásig, addig az én 
diagrammám a tachográfban hátul van és húzza a pihenőt. A kolléga ott marad a 
városban terjeszteni, én vezetem vissza a járművet a céghez. Jogos-e? 

 

57. Kérdés 

24 óra alatt csak max. 10 órát lehet vezetni. Következő nap előbb kezdek, akár 12 órára 
is kijön, a pihenőidőt betartva. Ezért már megbüntettek, mivel egy korongon volt a 11 
óra vezetési idő. 9 óra vezetés 9 óra pihenő másnapi kezdés + 2 óra? 

 

58. Kérdés 

Mit csinálhatok a pihenőidőmben? 

 

59. Kérdés 

Munkahelyem kölcsönadott gépkocsivezetőként egy másik cégnek, ahol az akkor 
használt tartálykocsi műszakija pár hónap múlva lejárt. Így egy másik cég autóját vonták 
be a fuvarozásba, mert ott is ugyanaz a személy az ügyvezető. Tevékenységigazoló lap 
kitöltése esetén melyik cég köteles nyilatkozatra, akié az autó, vagy amelyiknek kölcsön 
adtak? 

 

60. Kérdés 

Szeretném megkérdezni, mi a különbség az osztott pihenőidő és az osztott szolgálat és 
az osztott idő között? 

 

61. Kérdés 

A sárga rendszámmal felszerelt és engedélyeztetett autóbusz végezhet-e különjáratot, 
vagy a normál fehér rendszámmal ellátott is végezhet ilyen tevékenységet? A kérdéskör 
ugyanaz helyi járatú autóbuszon? 

 



62. Kérdés 

Egyik kérdésem az lenne, hogy pl. hétfő reggel 6 órakor elkezdek dolgozni (5 perc 
kalapács, majd vezetés), 10 órakor megérkezem a lerakóra. 1 órát várakoztatnak a 
lerakodásra (áthúzott négyzet, azaz készenlét), majd 20 perc alatt lebékázom az árut 
(20 perc kalapács). Most újból vezethetek 4,5 órát, vagy csak 35 percet? 

 

63. Kérdés 

A kérdésem az lenne, hogy ha külföldön töltöm a 45 órás hétvégi pihenőt korongos 
autóval, akkor a korongok hátulján összesen hány óra pihenőt húzhatok kézzel? 
Pénteken 22 órakor állok meg. 24-ig az 2 óra, majd szombat 0-24, vasárnap 0-24, és 
csak hétfőn reggel indulok 10 órakor. 

 

64. Kérdés 

Ma este indulna egy tachográfos autó, a sofőrjeinek pedig ezáltal Tevékenységigazoló 
lapot kellene írni. Mi van abban az esetben, ha magánszemély nevén van az autó, nem 
pedig vállalkozásén? A vállalkozás adataihoz akkor mit kell írni? 

 

65. Kérdés 

Milyen esetben van tachográf használata alól mentesség? Pl. menetrend szerint 
közlekedő helyi járatú autóbuszon 50 km-en belül, ha be van szerelve a tachográf, 
minden esetben kell-e használni? És ha az autóbusz különjáratot végez? 

 

66. Kérdés 

Digitális tachográf adatainak letöltése, illetve digitális tachográf kártya behelyezése 
utáni tennivalók (adatok beírására gondolok). 

 

67. Kérdés 

A legfontosabb kérdésem az lenne, amit az AETR könyvben nem találtam meg 
válaszként, hogy ha az AETR-től eltérő elbírálás alapján büntetést kapok, akkor milyen 
módon lehet azt megtámadni, illetve mit kell tenni, mit tehetek? Ha konkrét példával 
élve Franciaországban megbüntetnek, mert „négykezes” vezetésnél 11 óra pihenőt 
követelnek meg és mi csak 9 óra pihenőt veszünk ki? Utazgathatok ki franciába egy 
ügyvéddel? Vagy ha ez nem tetszik, kifizethetem a bírságot, ami hasonlóan nagy lehet 
az itthoni bírságokhoz képest? 

 



68. Kérdés 

Ha egyik heti pihenőidőm csak 24 órás, akkor azt hétköznap is visszapótolhatom a napi 
pihenőidőhöz kapcsolva, vagy csak és kizárólag a következő heti pihenőidőhöz lehet 
kapcsolni? Tehát 24 órás heti pihenőidő mondjuk vasárnapi teljes nap, előtte 
szombaton meló, hétfőn meló + 11 óra pihenő, kedden-szerdán 11+24 pihenő, 
csütörtök 9 óra, péntek 9 óra, szombat 11 óra, vasárnap 24 óra, hétfő 24 óra... 

 

69. Kérdés 

Mi a helyzet a nemzetközi árufuvarozói igazolvánnyal (sofőr) kapcsolatban? 
Mindenfélét beszélnek, hogy nem lehet használni az érvényesség lejárásáig, (2014. 06. 
hó) és le kell vizsgázni az új fajtából. 

 

70. Kérdés 

Ha több cégnél is dolgozok kártyával, kinél kell kiolvastatnom és milyen gyakorisággal? 

 

71. Kérdés 

Ha megállok a telephelyen a teherautómmal, kiveszem a kártyámat, és hazamegyek a 
PIHENŐIDŐMET tölteni, (nem szabadság), kezdem az új heti melómat, kártyámat 
visszadátumozom, attól függetlenül kell szabadságos papírt íratni a főnökséggel? Nem 
elég, ha csak a kártyámon a dátumot visszaírom a kivétre és egybe húzza a pihenőmet? 
Most büntetett meg az osztrák rendőr 20 euróra, mert nem volt szabis papírom. Igaz, a 
főnököm ment az autóval pár kilométert, és ez ugye látszott a kártyámon, hogy a kivét 
és a berakás közötti kilométer nem egyezik. 

 

72. Kérdés 

Mit, mikor és hogyan kell visszaírni a tachográfba, ha egyáltalán kell? És egy (legalább) 
ugyanilyen fontos kérdés: mikor NEM szabad (TILOS) visszaírni semmit sem a kártyára? 

 

73. Kérdés 

A sofőr 22 órát áll a kikötőben, majd feláll a kompra és 7,5 órán át hajózik. Leszállás 
után mennyit kell még állnia, hogy meglegyen a napi pihenője? 

 

 

 



74. Kérdés 

Ha pl. 2,5 óra vezetés után 53 perc megszakítást tartottam, akkor mennyit vezethetek 
még utána? 

 

75. Kérdés 

Szeretném megkérdezni, hogy ha a tachográfos autóm dolgozott 2 óra hosszát, kiveszi a 
sofőr a korongot, mert úgy néz ki, nincs több munkája és elmegy haza, és rá 2 órára 
bejön egy újabb fuvar, ilyenkor mi a teendő a koronggal, újra betehető-e? Kell-e írni a 
hátuljára? 

 

76. Kérdés 

Ha 3,5 órát vagyok a kikötőben és ebből hajózok is, beleszámítódik az osztott 
pihenőmbe vagy nem? 

 

77. Kérdés 

Mi van, ha elveszik a korongokat ellenőrzéskor? Hogyan fogom később, 2 hét múlva 
„bemutatni” a hiányzó korongokat egy újabb ellenőrzésnél? 

 

78. Kérdés 

Mi van olyankor, ha 5 órája pihenek, oda jön a vámos és azt mondja, arrébb kell 
állnom? Ilyenkor megszakad a pihenőm? Vagy mit lehet tenni? 

 

79. Kérdés 

Ha én, mint tulajdonos látom, hogy a sofőröm túlvezetne, én elé megyek, leváltom és 
befejezem a munkát, és ez egy nap több sofőrrel is meg kell tennem, hogyan tegyem, 
ha lehet? 

 

80. Kérdés 

Indokolt túlvezetés esetén a kiváltó ok rögzítését az időkeret átlépését követően 
azonnal fel kell jegyeznem a korongra, vagy elegendő, ha már sikerült leparkolnom? (pl. 
autópályán elég körülményes lenne)? 

 

 



81. Kérdés 

A sofőrök azt mondták, hogy a csökkentett napi pihenőidő két hét alatt max. 3 lehet. Te 
azt mondtad, hogy hetente lehet 3. Akkor most melyik az igaz? 

 

82. Kérdés 

Gyakran viszem el a kamionjainkat a határig, annak érdekében, hogy spóroljak 
kollégáim vezetési idejével. Milyen igazolást kell adnom a gépkocsivezetőnek, amikor a 
határon átveszi az autót? A tevékenység igazolólap induláskor még nem tölthető ki, 
mert nem tudjuk az autó átvételének az idejét. 

 

83. Kérdés 

Élőállatot szállítunk, amire a mentességet Magyarországon és több európai országban is 
elfogadták, pl. Franciaországban, Németországban is. Tegnap voltunk Romániában, ott 
viszont nem fogadták el ezt a mentességet és 150.000,- forintnak megfelelő lei-re 
büntették a sofőrt. Hogy lehet ez, amikor ez egy uniós irányelv? 

 

84. Kérdés 

Ha a gépjárműben töltöm a napi pihenőidőt és az meghaladja a 11 órát, mikor vegyem 
ki a korongot? Pl. ha reggel 2-kor indulok, 12 órakor megállok kivenni a napi pihenőt, de 
csak reggel 5-kor indulok tovább, akkor vegyem ki 12-kor és húzzam ki a hátulján, vagy 
reggel 5-kor, és tegyek be egy új korongot, vagy kelljek fel másnap 2-kor korongot 
cserélni? 

 

85. Kérdés 

Én digitális tachográffal felszerelt autóval járok, de a kártyát mindig kiveszem az 
autóból, ha hazajöttem, vagy két fuvar közt pihenek. A köztes időt igazolom 
tevékenységigazoló lappal. De az autó és én köztem 200 km van, a cég kiállítja a papírt 
Miskolcon, és amikor felérek Pestre, mennyire kell óra percre pontosan a kártyát 
betenni? Mennyire veszik szigorúan az eltérést, ha valami út közben történt és a kártyát 
nem tudtam időben betenni! Így is elég nehéz kiszámolni a betét idejét, vagy a cég azt 
az időpontot írja rá, amikor ténylegesen kiállította a papírt. Onnantól kezdve már 
készenléti időmet töltöm? Azt mivel igazolom? Elfogadják a kártya kivétet, ha én a 
tachográffal vissza töltöm a pihenőm? 

 

 



86. Kérdés 

Szabályos az, ha a kollégám viszi az autót a határig mondjuk 3 órát, én követem 
személyautóval, aztán cserélünk, ő kiveszi a korongját, vezet vissza 2 órát 
személyautóval, átül a másik teherautóba, beteszi a kivett korongot, és még vezet, 
mondjuk 4 órát? Nekem volt ugyebár 3 óra egyéb munkám és még vezetek 2 órát, és 
utána még 5 órát (közben 45 perc szünet). Mindketten szabályosan jártunk el? 

 

87. Kérdés 

Az autóbusz vezető vállalkozókat (legalábbis az ismeretségi körömben lévőket) nagyban 
megosztó kérdésben kérnem a segítségét. (Baráti összejöveteleken sem mellőzve a 
szakmát, jókat vitatkozunk a témán. Kérem, tegyen rendet!) Szóval: a 2 gépkocsivezetős 
különjárat 21 órás határának „kitolásáról” lenne szó. (A legutóbbi szócsata kiváltó oka 
egy Pécs – Barcelona különjárat tranzitszállás nélküli kivitelezése volt.) Lehetséges-e 
elő- utaztatni a 2 gépkocsivezetőt pl. a határig (Tornyiszentmiklós)? (Egy harmadik gk. 
vezető elviszi Pécsről a határig, és a másik kettőnek csak onnan ketyegne a 21 órás 
szolgálatban töltött idő.) Ha nem, akkor ugyanez a 3 gk. vezetős felállás, csak a határtól 
gépelő 2 gk. vezető rendelkezik előző estés szállás-számlával? (Úgy tudom, a Volánbusz 
– talán – még ma is úgy közlekedteti a Ny-francia, angol menetrend szerinti járatait, 
hogy Németországban megaltat két gk-vezetőt és így ott oda-vissza úton cserélnek a 
pilóták.) Szabályosan egyáltalán kivitelezhető-e, hogy az autóbusz folyamatosan 
haladjon és a csoportnak ne kelljen 9 órát sétálnia a francia Riviérán, miután a Pécsről 
indult két gépkocsivezetőnek elfogy a 21 órája. Válaszát előre is megköszönve, 
tisztelettel. 

 

88. Kérdés 

Vezethetek-e kártya nélkül, és ha igen, hogyan és meddig? Köszönöm. 

 

89. Kérdés 

Kérdésem lenne Önhöz, amit nagyon szeretném, ha megválaszolna. Teherautót 
vezetek, és jelenleg egy faluban dolgozunk, ahol csatornáznak. Reggel 7-től este 5-ig 
van a munkaidő. Egész nap talán 3-4 órát végzek effektíve munkát, legtöbbször csak áll 
az autó a gépek alatt. Ebben az esetben is be kell tartani a pihenőidőre vonatkozó 
szabályokat? Tulajdonképpen egy zárt területen, forgalomba nem kimenve dolgozom 
egész nap. Hogyan kell a tachográf korongot kitölteni? 

 

 

 



90. Kérdés 

Négykezes vezetésnél nem értelmezzük a rendszeres vagy csökkentett napi pihenőidőt. 
Vagyis, négykezesnél elég mindig minimum 9 órás napi pihenőt tartani. A kompra 
szállással viszont csak a rendszeres napi pihenőidő szakítható meg. Akkor mi a helyzet, 
ha egy négykezes járat utazik kompon? Ők megszakíthatják kétszer a 9 órás pihenőjüket 
és attól ez még pihenőnek számít, vagy ebben az esetben nekik is 11 órás pihenőt kell 
tartani, és csak azt szakíthatják meg? 

 

91. Kérdés 

Heti pihenőidő bejegyzése digitális tachográfba két napra visszamenőleg: Ha nem 
kaphatok tevékenységigazoló lapot (mert a cégtől messze vagyok), de kivettem a 
kártyát, mert elhagytam a járművet 2 napra, akkor beüthetem-e a digitális tachográfba 
a heti pihenőidőt visszamenőleg, heti pihenő végén, mikor beteszem a kártyát? 
Hogyan? A pénteken befejezett műszakhoz teszek pihenőt vagy azt lezárom, és a hétfőn 
kezdődő műszak elé teszem be a pihenőt? Továbbá: át fog ugrani a dátum egyik napról 
a másikra, amikor pötyögtetem odébb az órát a le/fel nyilacskákkal? Tehát több napos 
pihenőt is be tudok így jegyezni? (Kérem, ne írja azt, hogy próbáljam ki, mert nem 
merem próbálgatni, biztosra kell mennem). 

 

92. Kérdés 

Kötelezheti-e a cég, illetve a megbízó a sofőrt, hogy vezessen 10 óránál többet is, mert 
a fuvarozói utasításban az van, hogy 1 vagy 2 kijelölt biztonságos parkoló helyet elérd? 
Kiemelem, amit Ő jelöl ki parkolót!!! Mert pl. értékes szállítmány, stb. Ez azért fontos, 
mert ha nem megy el odáig, akkor bármi történik, mindenért ő a felelős, ha elmegy, 
akkor pedig túlvezetés stb.! Nem 5 -10 percről beszélünk, hanem akár 10 óra 30 perc 
vagy 11 óra vagy annál többről. Kötelezheti-e, és ha igen, milyen jogszabály szerint? 

 

93. Kérdés 

Ha külföldön van a sofőr, kötelező-e szállodában, ill. máshol tölteni a hétvégi pihenőjét, 
vagy minden esetben töltheti kamionban vagy buszban? Arra gondolok, hogy ha pl. 3 
napot vagy többet kell állnia, szállodába kell mennie, vagy kötelezhetik arra, hogy akár a 
kamionban töltse le a pihenőidőt? 

 

94. Kérdés 

Én egy 7.5 tonnás autómentővel dolgozom és sajnos még mindig nem egyértelmű a 
tachográf használata (mentesség?). Hogyha mégis használnom kell, akkor tachográf 
korongon igazolhatom-e a tevékenységeimet? 



95. Kérdés 

Egyszer mennem kellett szénbányába rakodni, ahol nagyon sokan voltunk. Kb. 2 km-re a 
cégtől volt az utcán a sor vége. Amikor letelt a 15 órám, kivettem 11 óra pihenőt, majd 
másnap folytattam az araszolást. Valamiért nagyon nem haladtunk, de délutánra 
bejutottam a bánya parkolójába, ahol a módkapcsolót készenlétibe állítottam. 6 sorban 
álltak az autók, kb. 10-esével. 22 óráig volt munkaidőm, amit túl kellett lépnem, mert 
ott már nem vehettem ki a pihenőt. Hajnal 2 körül végeztem a rakodással. Azután 
kivettem 11 óra pihenőt. A korong hátuljára ráírtam, hogy miért volt a túllépés, meg 
hogy nem lehetett tartani az AETR szabályait. Jól csináltam-e így?  

 

96. Kérdés 

Németországi BAG-os kontrolban voltam. A korongokkal nem volt baj. Az egyik 
hétvégén otthon vettem ki a pihenőt már péntektől, ezért hétfő reggelig 1 korongot 
használtam. Arra az időre 4 korongot kitöltöttem a hátulján, ugye minden napra 
megírtam és a pihenőt berajzoltam, aláírtam. Valamint kértem arra az időszakra 
szabadságos levelet. Szerencsére, mert azt is kérték. De akkor ezek szerint, fölöslegesen 
pazaroltam el a 4 korongot? Még annyi, hogy a módkapcsoló használatát nem kérte 
számon, mert volt, hogy rakodásnál elmaradt a használata, igaz, én rakodás után ki 
szoktam venni a 45 percet, még a vezetési idő lejárta előtt. Válaszod előre is nagyon 
köszönöm! 

 

97. Kérdés 

Üdvözöllek és köszönöm a lehetőséget! Az érdekelne, hogy milyen módon kell a 
tachográf koronggal elszámolnom közúti ellenőrzés során abban az esetben, ha céget 
váltok és már az új cégnél dolgozom egy hete? Elég a fénymásolata a 28 napnak? 

 

98. Kérdés 

Hogyan igazoljam a pihenőidőmet, ha vegyes használok korongos és kártyás 
tachográfot is? Ha a kártyára visszaírom a pihenőt, az összeakad a korong adatokkal. 
Akkor koronggal kell igazolni? Köszönöm. 

 

99. Kérdés 

Mi a különbség egy 30.000 forintos és egy 300.000 forintos bírság között? Lehetséges 
mindössze egyetlen perc? 

 

 



100. Kérdés 

Társaságunk tervez egy külföldi utat. 2 sofőr esetén sem érnénk el az úti célt folyamatos 
haladással. Ha 3 sofőr csinálja az utat, az már jó lenne. Viszont azt mondják, hogy a 
nyugati országokban nem fogadják el azt, hogy az 1. sofőr mondjuk vezeti a buszt 
Salzburgig és ott leszáll, a másik kettő pedig viszi tovább a járatot. Visszafelé meg 
mondjuk a fent nevezett 1. sofőr Salzburgnál ismét visszaül és ő vezeti vissza 
Magyarországra buszt. 

Ezt valóban nem lehet így csinálni? Ezt valóban nem fogadják el a hatóságok, hogy az 
első szakaszt olyan ember vezette aki egy ellenőrzésnél 1.000 km-rel arrébb nincs fent a 
buszon? 
  



Saját számlás szállítással kapcsolatos kérdések és 
válaszok 

 
1. Kérdés 

Hétvégén miért nem mehetek a saját árummal, amikor egész évben fizetjük a súlyadót 
+ biztosítást? 

 

2. Kérdés 

Miért kell naprakészen töltenem a tachográfot, amikor 5 napból jó, ha megyek 2-t a 
saját árummal? 

 

3. Kérdés 

3,5 tonnás kisteherautónk van vonóhoroggal, mellyel 2,8 tonnás futót húzhatunk. A 
gépjárművel vontatva saját árut szállítunk, de előfordul, hogy futó nélkül, csak az autó 
rakterében viszünk idegen árut (fuvarozunk). A gépjárműben nincs tachográf, mivel 
tudomásunk szerint mentességet élvezünk ennek a használata alól. Kérdésünk az, hogy 
ez szabályos-e? 

 

4. Kérdés 

A fenti gépjárművet sokszor úgy használjuk, hogy a vonóhorgon található vonófejet, 
melyet két csavar rögzít, lecsavarozzuk és így nincs a gépkocsi vontatásra alkalmas 
állapotban (így csak egy 3,5 tonnás kisteher). Szabályos-e ez így? 

 

5. Kérdés 

Hogy lehet saját számlás fuvarozás esetén, amikor saját gépeinket szállítjuk, a 
legegyszerűbben igazolni, hogy mentes a tachográf használata alól, illetve az előző 28 
napon is az volt? A járművünkkel építőipari gépeket szállítunk és gyakran naponta 2-3-
szor be kell ülni a járműbe, hogy helyben, vagy 20-25 kilométeres körzeten belül el kell 
menni munkát végezni a géppel. Gyakran én a vállalkozás ügyvezetőjeként nem vagyok 
a telephelyen, így nem is tudok tevékenységigazoló lapot kiállítani. 

 

 

 



6. Kérdés 

Az imént említett esetben, ha a gépjárművezető egyben gépkezelő is, hogy kell vezetni 
a munkaidejét? A pihenőidőt hogyan kell ilyenkor kiszámolni és megtartani, vagy kell-e 
egyáltalán? Hogy lehet a legegyszerűbben vezetni, hogy az alkalmazott vezetett, gépet 
kezelt, majd vezetett, és ez megismétlődhet egy napon belül többször? 

 

7. Kérdés 

A vállalkozásom tehergépkocsiját, ami 7,5 tonna össztömegű, gyakran saját célra 
használjuk – úgy tudom, megtehetjük –, és a férjem vezeti, aki nem a vállalkozás 
alkalmazottja, van saját munkahelye. Milyen igazolások kellenek, hogy helyesen járjunk 
el ez esetben és ne büntessenek meg ellenőrzéskor? 

 

8. Kérdés 

Saját vállalkozásom van (Kft). Egy db nyerges szerelvény, én dolgozom vele. A 
kérdésem, hogy rám is vonatkozik-e a munkaidő? Mivel én vagyok egy személyben a 
tulajdonos, az ügyvezető, és a sofőr is. Ezért nekem nincs szabadságom se (a könyvelőm 
mondta), akkor munkaidőm van-e? 

 

9. Kérdés 

Kertészek is vagyunk. 6 órától estig dolgozunk (19 óráig nyáron). A tachográf ránk is 
vonatkozik, ha mi effektíve nem csak vezetünk? 

 

10. Kérdés 

Saját üzletembe szállítok saját árut nagykerből és gyártótól. Ez elvileg nem 
kereskedelmi fuvarozás. Kell-e tachográfot használni 7490 kg össztömegű 
gépjárművemben? 

 

11. Kérdés 

Szívesen vezetem a menetlevelet, mert ez is hozzá tartozik a tehergépjárműhöz, de!!!!  
„Fentiek alapján 2008. július 01-től a magánszemélyek által – magántulajdonban levő 
járművel – a magáncélú közúti járműhasználat során, a menetlevél vezetési 
kötelezettség az MT rendelet hatályának változása folytán megszűnt.” Én vállalkozó 
vagyok, de a forgalmi a természetes nevemre van kitöltve, „nem cégnév”... A 
tehergépjármű 7,5 tonnás, színpadtechnikát szállítok, hangfalak és színpad. A 
tevékenységem is ez. A szállításért nem kérek díjat. Tehát az értelmezés szerint, saját 



számlás szállítást végzek. Kell-e vezetnem a mentelevelet? Kell-e árutovábbítási 
engedély? (Nem díj ellenében, hanem saját és/vagy bérelt színpadtechnikai eszközöket 
szállítok. Saját vagy idegen telephelyről, koncert, vagy rendezvény helyszínére.) Kell 
egyéb okmány a szállított eszközökről? Szállított eszközök megnevezése a 
menetlevélben „színpadtechnika”. Ez jó így?  

 

12. Kérdés 

Múlt héten vásároltam meg a könyvét, melyben sok hasznos információt találtam 
magam és a vállalat (amelynél alkalmazottként dolgozok) részére. Viszont felmerült egy 
számunkra igen fontos kérdés. A cégünk fő tevékenysége elektronikai termékek 
gyártása, összeszerelése. Az alapanyagokat Ausztriából szállítjuk saját 7490 kg 
megengedett össztömegű tehergépkocsival és a kész termékeket ugyanide szállítjuk 
vissza. A kérdésünk az lenne, hogy mentességet élvezünk-e a tachográf használata alól, 
és ha igen, ezt mivel tudjuk egy esetleges ellenőrzéskor (külföldön is) igazolni. 
Szállításaim során az utóbbi időben már többször ellenőrzött a NKH és miután 
mondtam, hogy saját árut szállítok, nem kértek semmit és mondták, hogy nem kell a 
tachográf használata ebben az esetben. Viszont a salgótarjáni NKH-nál azt mondták, 
hogy szerintük kereskedelmi áruszállításnak minősül a tevékenységünk. Fuvarozási 
engedélyünk nincs, 16 éve szállítjuk így az árut tachográf használata mellett. Az ügy 
tisztázása érdekében szeretném az Ön segítségét kérni, melyet előre is köszönök. 

 

13. Kérdés 

Autómentéssel foglalkozom. Hogyha mégis használni kell a tachográfot, akkor a 
pihenőidők igazolása nem lenne életszerű, ugyanis vagy vezetek és mentek, vagy 
készenlétben vagyok, mert ugye a balesetek nem előre tervezhetők! (0-24 óráig hívható 
vagyok.) Ezt csak kozmetikázott papírokkal lehet. Mi a helyes teendő? 

 

  



Munkaüggyel kapcsolatos rövid kérdések és válaszok 

 
1. Kérdés 

Munkaügyi ellenőrzésen kifogásolták a következőt. Miért van olyan munkanap, amikor 
a ledolgozott óra 0, amikor min. 4 órának kell lennie? (Ténylegesen nem volt 
fuvarfeladat, a munkavállalót foglalkoztatni nem tudtuk, egyébként meg 
munkaidőkeretet alkalmazunk.) Hiányzott a munkaidő-beosztás. (Belföldi fuvaroknál 
sok esetben nem lehet 1 héttel előre behatárolni a munkaidőt.) 

Kérdés: Hogy lehet ezeket a kifogásokat megfelelően kezelni? Büntetés nem volt, mivel 
nem tudtak a feltett kérdésemre válaszolni...  

 

2. Kérdés 

Nemzetközi turista buszon hogy tudom betartani a munkaidőt, ha a napi vezetési idő 
ugyan nincs 9 óra, de a köztes pihenők betartásával – aminek egyike sem lesz 
összefüggően 3 óra – reggel 8-kor kiállok, és este 7-8-kor fejezem be a munkát, és az út 
15 napot vesz igénybe? 

 

3. Kérdés 

A kérdésem az lenne, hogy a napidíj számításánál az Egyszerűsített munkavállaló 
esetében elszámolható-e külföldi napidíj? Hogy érthetőbb legyen a kérdés: magyar 
állampolgárról van szó (gépjárművezető), aki nemzetközi fuvarozásban dolgozik 
Magyarország-Svájc útvonalon. 

 

4. Kérdés 

A 15 órás program is érvényes és milyen feltétellel, úgy értve, hogy hány órás pihenő 
szükséges vezetés közben ahhoz, hogy meg lehessen nyújtani a munkaidőt 15 órára? 

 

5. Kérdés 

Mennyi lehet a napi MUNKAIDŐ, azaz a telephelyről elindulás és visszaérkezés közti idő 
és miként lehet ezt eltölteni, hogy lehet felosztani? 

 

 

 



6. Kérdés 

Munkaidő végén a gépkocsivezetők kiveszik a korongot, illetve a kártyát a fejegységből, 
reggeli munkakezdésig adatbevitellel, illetve korong hátoldali jelöléssel rajzolják a 
pihenőidőt. Ezt a munkaügyi hivatal nagyon nem szereti elfogadni, még akkor is vita van 
ebből, ha a két műszakban különböző gépkocsivezetők tevékenykednek. Mi a helyzet 
ezzel kapcsolatban? 

 

7. Kérdés 

Az lenne a kérdésem, hogy ha van munkaszerződés vagy kollektív szerződés és abban le 
van írva, hogy az AETR előírás vagy az 561-es rendelet szerint kell dolgozni, akkor is 
figyelembe kell venni a munkaügyi előírást, vagyis a 12 órás munkaidőt? Válaszát előre 
is köszönöm. 

 

8. Kérdés 

Gyakran előfordul fuvarozó vállalkozásoknál, hogy hosszútávon nem tudják az összes 
tehergépjárművet foglalkoztatni. Sokszor csak pár napra kapnak a megrendelőtől 
munkát, amit a vállalkozók úgy próbálnak áthidalni (mivel állandóra bejelentett 
munkavállalót így képtelenség foglalkoztatni), hogy „Egyszerűsített munkaszerződéssel” 
alkalmi munkavállalót foglalkoztatnak a törvényben megengedett ideig. Természetesen 
olyan személyekről van szó, akiknek minden okmányuk megfelel, hogy 
tehergépjárművet vezessenek. Az előzetesben leírtakhoz kapcsolódik a kérdésem. Nem 
rendszeres munkavégzésről van szó, egyébként a személy nem sofőri állást tölt be. 
Hogyan kell alkalmazni az egyébként folyamatos munkavállalóra vonatkozó előírásokat, 
utasításokat? Tevékenységigazoló lap szükséges-e részére (lehet, hogy 1 hónapon belül 
csak 2-3 napot dolgozik, és így nem folyamatos a munkaviszonya). 

 

9. Kérdés 

Az analóg menetíró lapok amúgy „szakszerű” vezetése kielégíti-e a munkaidő 
nyilvántartási kötelezettséget, vagy kell emellett külön jelenléti ív vezetése is? 

 

10. Kérdés 

A napi üzemidőben (elindulás és megállás között eltelt idő) a megállások – „pihenőidő” 
– beleszámít-e a napi munkaidőbe, milyen időtartamtól igen, vagy nem? 

 

 



11. Kérdés 

Digitális menetírónál mennyi az a legkevesebb munkaidő, ami után új műszakot lehet 
kezdeni? (24 órán belüli újbóli munkakezdésre gondolok.) 

 

12. Kérdés 

A tachográf korongokat munkaügy szempontjából meddig kell megőrizni? Egy év 
elmúltával meg kell-e őket őrizni? 

 

13. Kérdés 

A saját vállalkozásomban, annyit dolgozhatok, amennyit szeretnék? 

 

14. Kérdés 

Ha 8-10 perceket állok vezetések között, akkor az munkaidőnek számít? 

 

15. Kérdés 

Létezik-e olyan munkaidő, ami 6:30-kor kezdődik, közben 2,5 óra osztott idő van, és 
23.00 óráig tart? Ezért a munkáltató 13 óra munkaidőt számol el. 

 

16. Kérdés 

Van egy autó a vállalkozásomban és egy másik a saját nevemen. Van egy alkalmazottam 
a vállalkozásban, aki mindkét autót vezeti. Szabályos ez? Megbüntethetnek ezért? 

 

17. Kérdés 

Én csak időnként beugrom vezetni, segíteni a feleségemnek. Kb. 2-3 havonta. Most 
akkor engem is be kell jelenteni arra az időszakra a munkaügyi központba? Vagy, hogy 
kell ezt elszámolni? Hisz fizetést nem is kapok érte, de ha akkor megállítanak, nem 
tudok 28 napot igazolni. 

 

18. Kérdés 

A cégem beleszorít esetenként a feketézésbe, ami annyit jelent, hogy hétvégén 
pakoljuk meg az autót, ami kb. 6 km-es kocsikázást jelent, majd később ezt a korongot 
dobjuk el. Tudom, hogy ez szabálytalan, és ha itt kikapnak, az az én számlámra megy. 



Viszont ezt még úgy érzem, überelni is tudja a cégem. Kaptam ezek után egy írásbeli 
figyelmeztetést, hogy mivel a cégem számára nem adtam le ezeket a (kamu) 
korongokat, ezért idézem: „Figyelmeztetésben részesítem, mivel a tachográf 
korongokkal elszámolni nem tudott. Felszólításra a korongokat nem adta át. A fent 
nevezett gépkocsivezető nyilatkozik, hogy az utólagos munkaügyi és NKH ellenőrzés 
során megállapított bírságot megfizeti.” Mivel a trükközéseket tevékenység igazoló 
lappal nekem kiüti (hogy a fuvarfeladatot ellássam) ezzel most a felelősség és a „balhé” 
kire hárul? Amennyiben megtagadnám az ilyen hülyeség (tudom én) végrehajtását, úgy 
mást küldenek a fuvarra, én meg várhatnék, hogy legyen fuvarom, aminek 
köszönhetném, hogy vagy fele annyit keresek, vagy ki is vagyok rúgva, mert találnak a 
helyemre mást... Melyik rosszat válasszam, vagy mi lehetne mindenki számára jó 
megoldás? 

 

19. Kérdés 

Német rendőr elmondása alapján a napi munkaidő 13 óra, amit 1 héten 2-szer 
felemelhetsz indoklás nélkül 15 órára. A magyar KPM-es elmondása alapján, a 
munkaidőt a Munka Törvénykönyve szabályozza, ami Magyarországon 12 óra. Magyar 
rendőr elmondása alapján, a napi munkaidő 13 óra, de felemelhető 15 órára, abban az 
esetben, ha folyamatosan bemozdulás nélkül állsz 3 órát egy helyben. Kérdezném, 
melyik lehet jó, kihez kellene igazodni, kinek kellene megfelelni? Nem lehet ez 
egységes? 

 

20. Kérdés 

Szeretnék feltenni egy munkaüggyel kapcsolatos kérdést. Van két vállalkozás (A ill. B), 
amelynek egyazon személy a vezetője és egyazon telephelyen dolgoznak. Az A cég 
dolgozóját hogyan alkalmazhatom a B cégben? (Kell-e alkalmi munkavállalói bejelentés 
vagy van ennek más módja is?) 

 

21. Kérdés 

Munkaszerződésben lehet-e, hogy külföldi napidíj, ill. km elszámolás is van? Pl. km-ben 
számol el, de a külföldi napidíj 25 euro, ha kevesebb, ha több, akkor más juttatásban 
számolja el? 


