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Adminisztratív követelmények a járművezetők kiküldetésével összefüggésben 

 

  

Tájékoztatás a járművezetők kiküldetésével kapcsolatos adminisztratív követelményekről 

 

Megnevezés  Példák a megadott információkra Releváns hivatkozások vagy további információk 

 

A vállalkozás azon 
kötelezettsége, hogy 
kiküldetési nyilatkozatot 
nyújtson be és tartson fenn 

 Az (EU) 2020/1057 irányelv hatálya alá tartozó 
kiküldetési helyzetek esetében: 

A Franciaországon kívül letelepedett közúti fuvarozási 
vállalkozások, amennyiben az e kódexről szóló, 
2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet hatálya alá tartozó járművekkel történő áru- 
vagy személyszállítás céljából a munka törvénykönyve L. 
1262–1. cikkének 1. pontjában meghatározott feltételek 
mellett ideiglenesen munkavállalókat küldenek ki az ország 
területére, legkésőbb a kiküldetés kezdetén kiküldetési 
nyilatkozatot állítanak ki a 2012. október 25-i 1024/2012/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott belső 
piaci információs rendszerhez (IMI) kapcsolódó nyilvános 
felület többnyelvű formanyomtatványának felhasználásával. 

 

Ez a nyilatkozat a munka törvénykönyve L. 1262–2-
1. cikkében előírt nyilatkozatnak minősül, és mentesül az e 

 Az (EU) 2020/1057 irányelv hatálya alá 
tartozó kiküldetési helyzetek esetében: 

 

A közlekedési törvénykönyv L1332–1. és azt 
követő cikkei 

A közlekedési törvénykönyv R.1332–1. és azt 
követő cikkei 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029229063&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029229063&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023086525/LEGISCTA000044182312/#LEGISCTA000044182352
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023086525/LEGISCTA000044182312/#LEGISCTA000044182352
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023086525/LEGISCTA000028996719/#LEGISCTA000028996719
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023086525/LEGISCTA000028996719/#LEGISCTA000028996719
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törvénykönyv L. 1221–15–1. cikkében előírt formális 
követelmények alól, ha a fizető fél nem Franciaországban 
telepedett le. 

Ellenőrzés céljából a vállalkozás a kiküldetési nyilatkozatokat 
a belső piaci információs rendszerhez (IMI) kapcsolódó 
nyilvános felületen tartja fenn. 

 Egyéb kiküldetési helyzetekben: 

A fuvarozási tevékenység céljából munkavállalókat kiküldő 
vállalkozásokra a közlekedési törvénykönyv (code des 
transports) L.1331–1. és R.1331–R.1331–8. cikke vonatkozik: 

 az 561/2006/EK rendelet hatályán kívül eső 
járművek (azaz jelenleg -3,5T teljesítményű könnyű 
járművek, 2026. július 1-jétől pedig 2,5 tonnánál 
kisebb tömegűek, és áruszállításra alkalmazandók, 
és azok, amelyek kevesebb mint 9 üléssel 
rendelkeznek, beleértve a vezetőülést is, és 
személyszállításra alkalmazandók) 

vagy 

 ugyanazon csoporton belüli vagy munkaerő-
kölcsönzéssel foglalkozó vállalkozás általi 
munkaerő-kölcsönzés keretében. 

Kiküldetési igazolást kell benyújtaniuk a nemzeti SIPSI-
rendszeren keresztül, és képviselőt kell kijelölniük 
Franciaország területén. 

A harmadik országban letelepedett vállalkozások jelenleg 
nem nyújthatnak be kiküldetési nyilatkozatot az IMI-
rendszeren keresztül. Ezt egy későbbi szakaszban is meg kell 
tudniuk tenni. 

 

 

 

 

 

 

- Egyéb kiküldetési helyzetekben: 

A közlekedési törvénykönyv L1331–1. cikke 

 

A közlekedési törvénykönyv R1331–1–R1331–8. 
cikke 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044192262
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023086525/LEGISCTA000028996721/#LEGISCTA000045102257
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023086525/LEGISCTA000028996721/#LEGISCTA000045102257
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A kiküldetés bejelentésére 
vonatkozó eljárás 

 

 Az (EU) 2020/1057 irányelv hatálya alá tartozó 
kiküldetési helyzetek esetében: 

Az EU-ban letelepedett vállalkozások esetében a kiküldetési 
nyilatkozatot a belső piaci információs rendszer (IMI) 
felhasználásával kell elkészíteni egy erre a célra létrehozott 
nyilvános portálon keresztül, amelyet az Európai Unió 
szolgálatai a következő címen bocsátottak rendelkezésre: 

A nyilatkozathoz szükséges információk: 

A kiküldetési nyilatkozatnak a következő információkat kell 
tartalmaznia: 

1 . A fuvarozási vállalkozás megnevezése, legalább a 
közösségi engedély száma formájában, amennyiben 
rendelkezésre áll; 

2 . A szakmai irányító vagy a letelepedés helye szerinti 
államban az illetékes nemzeti hatóságokkal való 
kapcsolattartásért, valamint a dokumentumok vagy 
vélemények továbbításáért és fogadásáért felelős más 
kapcsolattartó személy elérhetőségei; 

3 . A járművezető személyazonossága, tartózkodási 
helyének címe és vezetői engedélyének száma; 

4 . A járművezető munkaszerződésének kezdőnapja és a 
munkaszerződésre alkalmazandó jog; 

5 . A kiküldetés tervezett kezdő és végdátuma; 

6 . A gépjárművek rendszáma; 

7 . A szóban forgó szállítás jellegének tisztázása: 
árufuvarozás, személyszállítás, nemzetközi szállítás vagy 
kabotázsműveletek. 

 

- Az (EU) 2020/1057 irányelv hatálya alá 
tartozó uniós székhelyű vállalkozások 
esetében: 

A közlekedési törvénykönyv R.1332–2. cikke 

 

IMI-jelentéstételi eszköz 

https://www.postingdeclaration.eu/landing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045101351
https://www.postingdeclaration.eu/landing
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 Egyéb kiküldetési helyzetekben: 

Kiküldetési igazolást kell benyújtania a nemzeti SIPSI-
rendszeren keresztül: 

 Harmadik országokban letelepedett vállalkozások. 
Ebben a szakaszban nem nyújthatnak be kiküldetési 
nyilatkozatot az IMI-n keresztül. Ezt egy későbbi 
szakaszban is meg kell tudniuk tenni. 
Addig és a korábbiakhoz hasonlóan kiküldetési 
igazolást kell benyújtaniuk a nemzeti SIPSI-
rendszeren keresztül. 

 Könnyű gépjárművekkel végzett szállítási 
műveletekre munkavállalókat kiküldő vállalkozások 
(beleértve a -3,5T teljesítményű vagy a vezetőüléssel 
együtt kevesebb mint 9 üléssel rendelkező 
járműveket is) 

 Az ugyanazon csoporton belüli munkaerő-kölcsönzés 
keretében munkavállalókat kiküldő vállalkozások és a 
munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó vállalkozások. 

Ez a tanúsítvány dátummal van ellátva, és a következőket 
tartalmazza: 

1 . A munkavállalót szokásosan foglalkoztató vállalkozás 
vagy telephely neve vagy cégneve, posta- és e-mail-címe, 
telefonszáma, a vállalkozás jogi formája, a héa szempontjából 
egyedi adóazonosító száma, az ügyvezető vagy vezetők 
vezetékneve, utóneve, születési ideje és helye, az az állam, 
amelyhez a munkavállaló Franciaországban folytatott 
tevékenysége tekintetében a társadalombiztosításra 
vonatkozó jogszabályait csatolta, és – Franciaországtól eltérő 
állam esetében – az, hogy az illetékes intézménytől az 
alkalmazandó szociális biztonsági jogszabályokra vonatkozó 
formanyomtatványt kértek-e; 

 

- Más vállalkozások esetében: 

A közlekedési törvénykönyv R.1331–2. 
cikke 

 

Nemzeti SIPSI-rendszer: 
https://www.sipsi.travail.gouv.fr/#/auth/login 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045102228
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045102228
https://www.sipsi.travail.gouv.fr/#/auth/login
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2 . Vezetéknév és utónevek, születési idő és hely, 
szokásos tartózkodási hely, állampolgárság, munkaszerződés 
aláírásának időpontja, a munkaszerződésre alkalmazandó 
munkajog, valamint a kiküldött munkavállaló szakmai 
képesítése; 

3 . Adott esetben euróra átváltott bruttó órabér, 
valamint a kiküldetés napjára lebontva a szállással és 
étkezéssel kapcsolatban a vállalkozásra vonatkozó, a 
kiküldött munkavállalóhoz rendelt intézkedések; 

4 . A vállalkozás képviselőjének kinevezése a 
franciaországi szolgáltatás időtartamára és a szolgáltatás 
befejezését követő tizennyolc hónapig, a szolgáltatás 
teljesítésére kijelölt személy neve vagy cégneve és SIRET-
száma, a képviselő elektronikus és telefonadatai, az R. 1331–
4. cikkben említett dokumentumok nemzeti területen való 
megőrzésének helye, illetve az azokhoz való hozzáférés és az 
azok megtekintésének részletes szabályai; 

5 . Közúti fuvarozási vállalkozások esetében a közúti 
fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös 
szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 
1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
16. cikkében előírt, a közúti fuvarozási vállalkozások nemzeti 
elektronikus nyilvántartásában való nyilvántartásba 
vételükre vonatkozó hivatkozások. 

 

Az érvényesség időtartama 

 

 Az (EU) 2020/1057 irányelv hatálya alá tartozó 
kiküldetési helyzetek esetében: 

A nyilatkozatot az első művelet megkezdése előtt kell 
elkészíteni, az EU-ban letelepedett vállalkozások IMI-
rendszerének használatával. Az IMI-rendszerben 
naprakészen kell tartani. 

 Az (EU) 2020/1057 irányelv hatálya alá 
tartozó kiküldetési helyzetek esetében 

A közlekedési törvénykönyv L.1332–4. cikke 

A közlekedési törvénykönyv R.1332–2. cikke 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044182395
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045101351
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 Egyéb kiküldetési helyzetekben: 

E tanúsítvány érvényességi ideje megegyezik a vállalkozás 
által megjelölt időtartammal, a kiállítás időpontjától 
számított legfeljebb hat hónapig.  

 Egyéb kiküldetési helyzetekben: 

A közlekedési törvénykönyv R.1331–2. cikke 

 

 

Nyelv: 

 Az (EU) 2020/1057 irányelv hatálya alá tartozó 
kiküldetési helyzetek esetében: 

A nyilatkozatot többnyelvű formanyomtatványon kell 
elkészíteni az IMI-platformon. 

 

 Egyéb kiküldetési helyzetekben: 

Az igazolást francia nyelven kell kiállítani. A SIPSI-platform 
francia, angol, német, spanyol és olasz nyelven érhető el. 

 

 Az (EU) 2020/1057 irányelv hatálya alá 
tartozó kiküldetési helyzetek esetében: 

A közlekedési törvénykönyv R.1332–2. cikke 

IMI jelentéstételi eszköz 

https://www.postingdeclaration.eu/landing 

 Egyéb kiküldetési helyzetekben: 

A közlekedési törvénykönyv R.1331–2. cikke 

Nemzeti SIPSI-rendszer: 
https://www.sipsi.travail.gouv.fr/#/auth/login 

 

Segítségnyújtás 

 

  Gyakran feltett kérdések az IMI-
platformon: 
https://www.postingdeclaration.eu/help 

 Questions & answers 

 

Illetékes hatóságok  

Közlekedési Minisztérium 

Munkaügyi Minisztérium 

 Közlekedési Minisztérium 

 Munkaügyi Minisztérium 

 

Az üzemben tartó 
kötelezettsége annak 
biztosítására, hogy a 
járművezető rendelkezzen 
a kötelező 

 Az (EU) 2020/1057 irányelv hatálya alá tartozó 
kiküldetési helyzetek esetében: 

A vállalkozásnak gondoskodnia kell arról, hogy a járművezető 
nyomtatott vagy elektronikus formában rendelkezzen a 
következő dokumentumokkal: 

1) A kiküldetési nyilatkozat másolata 

Az (EU) 2020/1057 irányelv hatálya alá tartozó 
kiküldetési helyzetek esetében 

A közlekedési törvénykönyv R.1332–3. cikke 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045102228
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045101351
https://www.postingdeclaration.eu/landing
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045102228
https://www.sipsi.travail.gouv.fr/#/auth/login
https://www.postingdeclaration.eu/help
https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/mobility-package-i/posting-rules_en
https://www.ecologie.gouv.fr/formalites-declaratives-applicables-au-detachement-dans-transport-routier
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/detachement-des-salaries-posting-of-employees/posting-of-employees/article/posted-workers-rights-377922
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045101353
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dokumentációval a 
tehergépjárműben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) A nemzeti területen végzett szállítási műveletek 
igazolása, például elektronikus fuvarlevél (e-CMR) 
vagy a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való 
hozzáférés közös szabályairól szóló, 
2009. október 21-i 1072/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikkének 
(3) bekezdésében említett bizonyíték; 

3) A menetíró készülékben rögzített adatok és 
különösen azon tagállamok országjelei, amelyekben 
a járművezető a nemzetközi közúti szállítási 
műveletek vagy kabotázsműveletek végzése során 
tartózkodott, az 561/2006/EK és a 165/2014/EU 
rendeletben foglalt nyilvántartási és megőrzési 
követelményeknek megfelelően. 

Biztosítania kell továbbá, hogy a kiküldetési szabályok alóli 
mentesség (kétoldalú szállítás) esetében a járművezető 
nyomtatott vagy elektronikus formában rendelkezzen a (2) és 
(3) bekezdésben említett dokumentumokkal (a szállítási 
műveletek igazolása, mint például az e-CMR és a menetíró 
készülék adatai). 

A járművezetőnek a fenti dokumentumokat a járművön kell 
tartania, és az ellenőrzést végző tisztviselők kérésére be kell 
mutatnia. 

 

 Egyéb kiküldetési helyzetekben: 

Az igazolás egy példányát át kell adni a kiküldött 
munkavállalónak, és a szolgáltatást igénybe vevő 
szállítóeszköz fedélzetén kell tartani. 

A munkavállaló helyzetétől függően a fedélzeten kell tartani: 
a munkaszerződést, a megbízási szerződés francia fordítását 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb kiküldetési helyzetekben: 

 

 

A közlekedési törvénykönyv R.1331–7. cikke  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045102158
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A járművezető azon 
kötelezettsége, hogy a 
dokumentumokat a 
teherautóban őrizze meg 
és bocsássa rendelkezésre 

és a munkaszerződés kiegészítését, vagy a határozott idejű 
munkaszerződés francia fordítását. 

 

A kötelezettségek hatálya 

 

 Az (EU) 2020/1057 irányelv hatálya alá tartozó 
kiküldetési helyzetek esetében: 

Az (EU) 2020/1057 irányelv szabályai akkor alkalmazandók, 
ha a járművezető (a 96/71/EK irányelv 1. cikke (3) 
bekezdésének a) pontja értelmében vett) nemzetközi 
szolgáltatásnak minősülő áru- vagy személyszállításra 
vonatkozó szerződés teljesítését 3,5 tonnát meghaladó 
össztömegű nehézgépjárművel és (a járművezetővel együtt) 
9-nél több személy szállítására alkalmas közúti 
személygépjárművel biztosítja. 

 

Ezek a szabályok ezért a következő szállítási műveletekre 
vonatkoznak: 

 az 1072/2009/EK és az 1073/2009/EK rendelet 
szerinti kabotázsműveletek. Ez minden olyan 
árufuvarozást (be- és kirakodást) jelent, amelyet az 
ország területének két pontja között az ország 
területén kívül letelepedett vállalkozás végez. 

 nem kétoldalú nemzetközi szállítási műveletek, 
amelyeket az jellemez, hogy a járművezető a 
foglalkoztatási vállalkozása székhelye szerinti 
tagállamon kívül végez nemzetközi fuvarozást, és 
hogy a fuvarozás nem a vállalkozása székhelye 
szerinti államból származik, és nem is oda irányul. 
 

A közlekedési törvénykönyv L.1332–1. cikke 

 

A közlekedési törvénykönyv L.1332–3. cikke 

 

Questions & answers 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044182362
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044182599
https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/mobility-package-i/posting-rules_en
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A kiküldetési szabályok nem alkalmazandók abban az 
esetben, ha a járművezető áruk be- vagy kirakodása, illetve 
utasok felvétele vagy lerakása nélkül halad át egy tagállam 
területén; 

 

A kiküldetési szabályok nem alkalmazandók, ha a 
járművezető: 

 kétoldalú fuvarozási műveleteket végez. Ezek a 
műveletek áruk vagy utasok szállítási szerződés 
alapján történő szállítását jelentik: 

a járművezető foglalkoztatási 
vállalkozásának letelepedése szerinti 
tagállamból egy másik tagállamba 

vagy 
harmadik országba, vagy egy másik 
tagállamból vagy harmadik országból a 
járművezető foglalkoztatási vállalkozásának 
letelepedése szerinti tagállamba. 

 valamely kombinált fuvarozási művelet kezdeti vagy 
befejező közúti fuvarszakaszait végzi, ha ezek a 
közúti fuvarszakaszok külön-külön kétoldalú 
fuvarozási műveletnek minősülnek; 

 

Megjegyzendő: a kétoldalú szállítási művelet tartalmazhat 
olyan további tevékenységeket, amelyek mentesülnek a 
kiküldetési szabályok alkalmazása alól. Ezek a kétoldalú 
szállítás során áthaladó országokban végzett be- és/vagy 
kirakodási műveletek. Az ilyen műveletek száma korlátozott: 
egy művelet végezhető az odaúton és egy a visszaúton, vagy 
két művelet a visszaúton, ha az odaúton nem végeztek ilyen 
műveletet. 
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A további tevékenységekre vonatkozó mentességek addig az 
időpontig alkalmazandók, amikortól a járműveket intelligens 
menetíró készülékkel kell felszerelni, azaz 2023. augusztus 
21-ig. Ettől az időponttól kezdve a mentességek kizárólag a 
V2-es intelligens menetíró készülékkel felszerelt járműveket 
használó járművezetőkre vonatkoznak. 

 

 

A dokumentumok 
benyújtására vonatkozó 
szabályok 

 Az (EU) 2020/1057 irányelv hatálya alá tartozó 
kiküldetési helyzetek esetében: 

A kiküldetési időszakot követően a vállalkozás a belső piaci 
információs rendszerhez (IMI) kapcsolódó nyilvános 
interfészen keresztül a kérelem keltétől számított nyolc 
héten belül benyújtja a következőket: 

1) Az R. 1332–3. cikk I. szakaszának 2. és 3. pontjában 
említett dokumentumok másolatai; 

2) A munkaszerződés vagy bármely azzal egyenértékű 
dokumentum; 

3) Az egyes kiküldött munkavállalók kiküldetési 
időszakának megfelelő fizetési jegyzékek vagy 
bármely ezzel egyenértékű dokumentum, amely 
igazolja a javadalmazást, és amely a következő 
információkat tartalmazza: 

a) Bruttó órabér, beleértve a túlórapótlékokat, 
euróra átszámítva; 

b) Azon munkaidő és munkaórák száma, 
amelyekre a fizetés vonatkozik, különbséget 
téve az átalánydíjjal fizetett órák és a 
növekményes órák között; 

c) Ünnepnapok és munkaszüneti napok, 
valamint a javadalmazás kapcsolódó elemei; 

 Az (EU) 2020/1057 irányelv hatálya alá 
tartozó kiküldetési helyzetek esetében: 

R1332–2. cikk 

R1332–4. cikk 

IMI-jelentéstételi eszköz: 

https://www.postingdeclaration.eu/landing 

 

 Egyéb kiküldetési helyzetekben: 

R1331–2. cikk 

R1331–7. cikk 

SIPSI-nyilatkozati eszköz: 

https://www.sipsi.travail.gouv.fr/#/auth/login) 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045101351
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045101358
https://www.postingdeclaration.eu/landing
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045102228
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045102158
https://www.sipsi.travail.gouv.fr/%23/auth/login
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4) Minden olyan dokumentum, amely igazolja a 
munkabér tényleges kifizetését. 

Ha a vállalkozás az I. pontban említett nyolchetes határidőn 
belül nem küldi meg a kért dokumentumokat, a munka 
törvénykönyve L. 8271–1–2. cikke szerinti ellenőrök az IMI-n 
keresztül kérhetik a letelepedés helye szerinti tagállam 
illetékes hatóságainak segítségét. 

 

 Egyéb kiküldetési helyzetekben: 

A kiküldetési igazolást elektronikus úton, a SIPSI-
távszolgáltatáson keresztül kell továbbítani. 

A nyilatkozatot a kiküldött munkavállalónak átadott 
másolatban is ki kell állítani, és azon szállítóeszköz fedélzetén 
kell tartani, amellyel a szolgáltatást nyújtják. 

 

Határidők 

 

 Az (EU) 2020/1057 irányelv hatálya alá tartozó 
kiküldetési helyzetek esetében: 

A fenti dokumentumokat legkésőbb a kérelem keltétől 
számított nyolc héten belül be kell nyújtani. 

 

A közlekedési törvénykönyv R.1332–4. cikke  

 

A kötelezettségszegés 
szankciói 

 

A fuvarlevél és a tachográf-rekordok hiánya a jármű 
fedélzetén harmadik osztályú jogsértéssel szankcionálható 
(legfeljebb 450 EUR). 

A bizonyítványnak vagy a kiküldetési nyilatkozatnak a jármű 
fedélzetén való hiányát a negyedik osztály (legfeljebb 
750 EUR) megsértése miatt kell szankcionálni. 

Emellett közigazgatási bírságok is alkalmazandók, ha a 
munkáltató nem tesz eleget a kiküldetés bejelentésére és a 
dokumentumok benyújtására vonatkozó kötelezettségének 
(legfeljebb 4 000 EUR/alkalmazott). 

 

A közlekedési törvénykönyv R.1333–1. cikke 

A közlekedési törvénykönyv R.1333–2. cikke 

A közlekedési törvénykönyv R.1333–3. cikke 

A közlekedési törvénykönyv R.1333–4. cikke 

 

A büntető törvénykönyv 131–13. cikke 

A büntető törvénykönyv 131–41. cikke 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045101358
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045101374?idSecParent=LEGISCTA000045101328
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045101377
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045101379
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045101381?idSecParent=LEGISCTA000045101328
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417259
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417342
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Ugyanaz a jogsértés azonban nem vezethet ugyanazon 
munkavállalóra kiszabott büntetőjogi és közigazgatási 
bírságok kombinációjához. 

 

Megjegyzés: A jogi személyekkel szemben kiszabható bírság 
maximális mértéke a jogsértést szankcionáló rendeletben a 
természetes személyekre előírt bírság ötszöröse. 

 

A dokumentumokra 
vonatkozó információk 
hiánya vagy hiányos 
információk miatti szankció  

Az a tény, hogy az igazolás vagy kiküldetési nyilatkozat 
másolata, amelyet a szolgáltatásnyújtás tárgyát képező 
szállítóeszköz fedélzetén tartanak, nem felel meg az R.1331–
2. vagy R.1332–2. cikkben foglalt követelményeknek, vagy 
hiányos, helytelen, olvashatatlan vagy törölhető 
nyilatkozatot tartalmaz, a negyedik osztályba tartozó 
jogsértésekre előírt pénzbírsággal büntetendő (legfeljebb 
750 EUR). 

 

A közlekedési törvénykönyv R.1333–2. cikke 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045101377

