
Napi, heti munkaidő, munkaidő keret

Gépkocsivezetők napi, heti, havi munkaideje órákban (számokban) kifejezve.

• Napi munkaidő: legfeljebb 12 óra. Ez a ténylegesen munkával töltött időket jelenti (pl. vezetés, 
rakodás, tankolás, gumicsere, közúti ellenőrzés, segítség az utasoknak a fel- és leszállásban, stb.) Ez egy 
nettó idő, azaz, a vezetések és munkák közötti szünetek, készenlétek és egyéb jellegű várakozások NEM 
számítanak ebbe bele.

• Amennyiben a járművezető munkaideje 00:00 és hajnali 04:00 óra közé esik, úgy a munkaideje arra  
a naptári napra NEM haladhatja meg a 10 órát, kivéve, ha a munkaszerződésében erre külön ki nem 
térnek. Ez a „négykezes” járatokra is igaz! A készenléti idő (váltósofőr ideje ) NEM minősül 
munkaidőnek, az tehát NINCS benne ebben a 10 órában!

• A napi munkaidő egy adott napszakra vonatkozik, ami 00:00 órától aznap éjfélig tart. Ez különbözik 
az 561-es rendeletben értelmezett 24 órás időszaktól.



Napi, heti munkaidő, munkaidő keret

Amikor éjfélen átnyúlik a tevékenységem (munkaidőm), azt MÁSKÉPP értelmezem az 

AETR-szabályok (561-es rendelet) és a munkaügyi szabályok szerint.

561-es rendelet szerinti tevékenység Ugyanez naptári nap szerinti munkaidőként

Teljes tevékenység szünettel: 9 óra

(AETR szerint ez egy ciklus) Munkaidők: kedden 5 és fél óra, szerdán 3 és fél óra

(KÉT munkanapnak számít)



Napi, heti munkaidő, munkaidő keret

Heti munkaidő: legfeljebb 60 óra lehet. DE figyelembe kell venni, hogy a munkaidőkeret átlagában nem 

haladhatja meg a heti 48 órát. Ebbe a 48 óra átlagba bele kell érteni a túlórákat és az esetlegesen más 

munkáltatónál töltött időket is, amit a gépkocsivezető KÖTELES jelenteni a fő munkaadója felé!

Példa:

1. hét      2. hét      3. hét      4. hét      5. hét      6. hét      7. hét      8. hét      9. hét      10. hét      11. hét 12. hét

33 óra    37 óra     49 óra      53 óra     29 óra     57 óra     36 óra     51 óra     46 óra      52 óra       29 óra      56 óra

Összes munkaidő: 564 óra      Heti átlagos munkaidő: 47 óra

Máshol végzett munka a 12 hét alatt (másodállás): 36 óra



Példa munkaidő 
értelmezésre

Munkaidő



Az AETR könyvre épülő tachográf  elemző rendszer sofőröknek és 
vállalkozásoknak

A munkaidő elszámolásokat ezzel a rendszerrel 
készítettük



Munkaidő



Munkaidő


