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MELLÉKLET 

 
Tájékoztatás a járművezetők kiküldetésére vonatkozó nemzeti szabályokról 

 

Kérdéskör A tagállam tölti ki 

 
 
 

Alkalmazandó 
jogszabályok/rendelk

ezések 
 
 

- Az (EU) 2020/1057 irányelv hatálya alá tartozó kiküldetések esetében: 

 
A közlekedési törvénykönyv L1332-1. és további cikkei 
A közlekedési törvénykönyv R1332-1. és további cikkei. 
 
- Az egyéb kiküldetések esetében: 
 
A közlekedési törvénykönyv L1331-1. cikke 

A közlekedési törvénykönyv R1331-1–R1331-8. cikke. 
 
A közúti szállításra és a kiegészítő szállítási tevékenységekre vonatkozó, 1950. 
december 21-i nemzeti kollektív megállapodás 

 
Hatály 

 
 

- Az (EU) 2020/1057 irányelv hatálya alá tartozó kiküldetések esetében: 
 
A közlekedési törvénykönyv L1332-1–L1332-8. és R1332-1–R1332-7. cikkében 
megállapított szabályok a 3,5 tonnát meghaladó össztömegű nehéz 
tehergépjárművek járművezetőire alkalmazandók, akik árufuvarozási szerződést 
hajtanak végre, valamint a (járművezetőt is beleértve) kilenc személynél több 
személy szállítására alkalmas járművek járművezetőire, akik személyszállítási 
szerződést hajtanak végre (a 96/71/EK irányelv 1. cikke (3) bekezdésének a) pontja 
értelmében vett nemzetközi szolgáltatás nyújtása). 
 
- A közúti szállításban az egyéb kiküldetésekre továbbra is a közlekedési 
törvénykönyv L1331-1–L1331-3. és R1331-1–R1331-8. cikke az irányadó: 

- az árufuvarozás vagy a személyszállítás területén könnyűgépjárművek 
segítségével szállítási szolgáltatásokat nyújtó járművezetők, akik nem tartoznak 
a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról 
szóló 561/2006/EK rendelet hatálya alá; 
- munkaerő-kölcsönzők által kiküldött járművezetők (a munkaügyi törvénykönyv 
L1262-2. cikke szerint) vagy az őket foglalkoztató vállalattal azonos csoportba 
tartozó vállalat számára biztosított járművezetők (a munkaügyi törvénykönyv 
L1262-1. cikkének (2) bekezdése szerint). 

 

 
Javadalmazás 

 

ÁRUFUVAROZÁST VÉGZŐ JÁRMŰVEZETŐK 
A 2022, február 3-i (kiterjesztett) megállapodás és a 2022. július 29-i rendelet a minimálbér 

emeléséről 
Alap órabérek euróban 

Csoport 
 

Ajánlott Óradíj 

3a Legfeljebb 3,5 tonna megengedett 

össztömegű jármű vezetője 
118M 11,07 € 

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/article_lc/LEGIARTI000044192262
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023086525/LEGISCTA000028996721/#LEGISCTA000045102257
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000045953122/?idConteneur=KALICONT000005635624&origin=list
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000045953122/?idConteneur=KALICONT000005635624&origin=list
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000045953122/?idConteneur=KALICONT000005635624&origin=list
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000045953122/?idConteneur=KALICONT000005635624&origin=list
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000045953122/?idConteneur=KALICONT000005635624&origin=list
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000045953122/?idConteneur=KALICONT000005635624&origin=list
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000045953122/?idConteneur=KALICONT000005635624&origin=list
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000045953122/?idConteneur=KALICONT000005635624&origin=list
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000045953122/?idConteneur=KALICONT000005635624&origin=list
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000045953122/?idConteneur=KALICONT000005635624&origin=list
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046113517
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046113517
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046113517
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046113517
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4 3,5 tonna és 11 tonna közötti megengedett 

össztömegű nehéz tehergépkocsi vezetője 
120M 11,07 € 

5 11 tonna és 19 tonna közötti megengedett 

össztömegű nehéz tehergépkocsi vezetője 
128M 11,07 € 

6 19 tonna feletti megengedett össztömegű 

nehéz tehergépkocsi vezetője 
138M 11,07 € 

7 Magasan képzett nehéz tehergépkocsi vezető 150M 11,07 € 

 

A nemzeti kollektív szerződés alkalmazásában a fenti táblázatban szereplő összegeket adott 
esetben a következőkkel kell megnövelni: 

- 11,03 €: munkaszüneti napon történő munkavégzés és vasárnapi munkavégzés (kevesebb, 
mint 3 óra); 

- 25,65 €: munkaszüneti napon történő munkavégzés és vasárnapi munkavégzés (több, mint 
3 óra). 

 

 

SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ MUNKAVÁLLALÓ SZEMÉLYZET 

23. március 2022-án 115. sz. módosítás (kiterjesztett) 

Alap órabérek euróban 

 

Csoport 
 

Ajánlott Óradíj 

8 Autóbusz-vezető – Autóbusz vezetéséért 

felelős munkavállaló; segíti a fogadót a 

szállított csomagok és postai küldemények 

kezelésében 

138V 11,2875 € 

9 Autóbusz-vezető - fogadó – Az autóbusz 

vezetéséért és az utasok befizetéseinek, 

poggyászainak és küldeményeinek 

összegyűjtéséért felelős munkavállaló 

140V 11,3700 € 

9a Turisztikai járművezető – Olyan munkavállaló, 

aki legalább két éve foglalkozik autóbusz 

vezetésével, és teljesíti a 8. vagy a 9. számú 

foglalkozásnál előírt összes feltételt 

145V 11,6052 € 

https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000046265328/?idConteneur=KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000046265328/?idConteneur=KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000046265328/?idConteneur=KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000046265328/?idConteneur=KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000046265328/?idConteneur=KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000046265328/?idConteneur=KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000046265328/?idConteneur=KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000046265328/?idConteneur=KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000046265328/?idConteneur=KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000046265328/?idConteneur=KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000046265328/?idConteneur=KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000046265328/?idConteneur=KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000046265328/?idConteneur=KALICONT000005635624
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10 Kiemelt turisztikai járművezető – Olyan 

munkavállaló, aki általában legalább 32 

ülőhellyel rendelkező kiemelkedő luxust 

biztosító autóbusz vezetéséért felel; kiemelt 

turisztikai utakat hajt végre, amelyek 

időtartama legalább 5 nap 

150V 11,8872 € 

A nemzeti kollektív szerződés alkalmazásában a fenti táblázatban szereplő összegeket adott 
esetben a következőkkel kell megnövelni: 
- 41,20 €: munkaszüneti nap és vasárnap munkavégzés, az óraszámtól függetlenül; 

 
A nemzeti kollektív megállapodás az árufuvarozásban és a személyszállításban dolgozó munkavállalók számára a 

jogszabályban előírt javadalmazás emelését határozza meg, a következő feltételek szerint: 2 ledolgozott év után 

+2%, 5 ledolgozott év után +4%, 10 ledolgozott év után +6%, 15 ledolgozott év után pedig +8%. 

Az álláshelyek csoportok szerinti részletes osztályozása, amely lehetővé teszi annak megállapítását, 

hogy egy munkavállalóhoz milyen együtthatót kell hozzárendelni a franciaországi kiküldetése alatt, a 

Légifrance weboldalon található, a következő hivatkozásokra kattintva: 

- Közúti teherszállítás: A fizikai dolgozókról szóló, 1961. június 16-i megállapodás; 

nómenklatúra és a munkakörök fogalommeghatározásai – I. melléklet 

- Közúti személyszállítás: A fizikai dolgozókról szóló, 1961. június 16-i megállapodás; 

nómenklatúra és a munkakörök fogalommeghatározásai – I. melléklet 

 

 
 

A javadalmazás 
további elemei 

A munkaügyi törvénykönyv L3221-3. cikke 

E fejezet értelmében a javadalmazás a rendes alap- vagy minimálbér vagy -fizetés, 

valamint minden egyéb juttatás és pótlék, amelyet a munkavállaló közvetlenül vagy 

közvetve, készpénzben vagy természetben a munkaviszonyára tekintettel a 

munkáltatótól kap. 

A munkaügyi törvénykönyv L1262-4. cikke értelmében a Franciaországban 
alkalmazandó referencia-minimálbér elemeinek a következőket kell tartalmazniuk: 

 a minimálbér (óránként vagy havonta), 

 túlóradíjak, 

 valamint a törvényben vagy szerződésben meghatározott bérpótlékok. 
 
 Egyenértékű órák és túlórák díjazása a közúti áruszállításban(A 2002. 
április 23-i megállapodás a járművezetők fizetéséről: nagy távolságra közlekedő 
kamionokat vezető járművezetők): 
 
Nagy távolságra közlekedő kamionokat vezető járművezetők (havonta legalább 6 
pihenőnap az otthonuktól távol): 

- a 36. órától a 43. óráig (D3312-46): 25%-os emelés; 
- a 44. órától az 56. óráig (túlóra) (D3312-47): 50%-os emelés. 

Egyéb járművezetők, a futárok és a pénzszállító vállalatok biztonsági 
munkatársainak kivételével: 

- a 36. órától a 39. óráig (D3312-46): 25%-os emelés; 
- a 40. órától az 52. óráig (túlóra) (D3312-47): 50%-os emelés. 

Futárszolgálat járművezetője, 35 órán túl: túlóra: 
- a 36. órától a 43. óráig: 25%-os emelés; 
- a 44. órától a 48. óráig: 50%-os emelés. 

https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/article/KALIARTI000031833792/?idConteneur=KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/article/KALIARTI000035010896/?idConteneur=KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000005679268
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000005679268
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000005679268
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Közúti személyszállításban dolgozó járművezető, 35 órán túl: túlóra (a munkaügyi 
törvénykönyv L3121–36. cikke): 

- a 36. órától a 43. óráig: 25%-os emelés; 
- a 43. órán túl: 50%-os emelés. 

 
 A munkaszünetek javadalmazása a közúti személyszállításban: a szünetek 

olyan időszakok, amelyek nem jelentenek tényleges munkát (vezetési idő, 
kiegészítő munkák, ügyeleti idő): 

- a munkahelyen vagy otthon tartott szünetek: nincs díjazás; 
- az e célra kijelölt járművezetői helyiségben töltött szünetek: a szünet 

időtartama 25%-ának megfelelő díjazás; 
- a bármely egyéb helyen töltött szünetek: a szünet időtartama 50%-ának 

megfelelő díjazás. 
(A 2002. április 18-i megállapodás a munkaidő szervezéséről és csökkentéséről 
(ARTT) (A közúti közlekedési ágazat kollektív megállapodása – CCNTR)) 
 

 Vasárnapok és állami ünnepnapok, lásd fent. 
 

 Éjszakai munka 
 
A közúti árufuvarozás területén minden 21.00 és 6.00 óra között ledolgozott óra 
után a (150M együtthatóhoz kapcsolódó) referencia-órabér 20%-ának megfelelő 
pótlék jár (a 2001. november 14-i megállapodás az éjszakai munkáról (CCNTR)). 
A közúti személyszállítás területén a 21.00 és 6.00 óra között végzett egy óránál 
hosszabb munka az érintett munkavállalókat az éjszakai munka időtartamának 10%-
ával megegyező kompenzációs pihenőidőre jogosítja (2002. április 18-i ARTT 
megállapodás (CCNTR)). 
 

 Fizetett szabadság 
 
A szabadságra járó fizetés az egy év alatt kapott teljes javadalmazás egytizedének 
felel meg. Nem lehet kevesebb, mint az a javadalmazás, amelyet a munkavállaló 
akkor kapott volna, ha a szabadság ideje alatt dolgozik (a munkaügyi törvénykönyv 
L3141-24. cikke). 

 
Munkahelyi 

egészség, biztonság 
és higiénia; 

 
 

A munkaügyi törvénykönyv L3141-3. cikke 
A munkavállaló az azonos munkáltatónál végzett tényleges munka után havi 2,5 
munkanapra jogosult.  
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Egyenlő bánásmód 
 

A kiküldött munkavállalókra a férfiak és nők közötti szakmai egyenlőség és 
megkülönböztetésmentesség terén a munkaügyi törvénykönyv valamennyi 
rendelkezése vonatkozik, amelyet a munkaügyi törvénykönyv L1141-1–L1146-3. 
cikke; L1131-1–L1134-10. cikke; és L1155-2. cikke,, valamint a büntető 
törvénykönyv 225-1. cikke megállapít. 
 
Így senkit sem lehet büntetni, elbocsátani vagy közvetlenül vagy közvetve 
hátrányosan megkülönböztetni származása, neme, erkölcsi vagy szexuális 
irányultsága, kora, családi állapota, genetikai jellemzői, etnikai hovatartozása, 
nemzeti vagy faji hovatartozása, politikai véleménye, szakszervezeti vagy 
szövetkezeti tevékenységei, vallási meggyőződése, fizikai megjelenése, 
vezetékneve, vagy – hacsak a foglalkozás-egészségügyi orvos nem jelzi 
munkaképtelenségét – egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt. 
 
További információ a Munkaügyi Minisztérium honlapján külön e célra létrehozott 
oldalon érhető el. 
 

 
A munkáltató 

kötelezettségei a 
kiküldetés alatt 

 

- Az (EU) 2020/1057 irányelv hatálya alá tartozó kiküldetések esetében: 

A vállalatok által teljesítendő adminisztratív alaki követelményeket a közlekedési 

törvénykönyv R1332-2. és további cikkei határozzák meg. 

A szállítási művelet előtt a vállalkozásoknak a belső piaci információs (IMI) 
rendszeren keresztül, az Európai Unió szolgálatai által az alábbi címen elérhetővé 
tett, erre a célra létrehozott nyilvános portálon keresztül minden egyes érintett 
járművezetőre vonatkozóan be kell nyújtaniuk a kiküldetési nyilatkozatot: 
https://www.postingdeclaration.eu/landing. 
 
A közlekedési törvénykönyv R1332-3. cikke előírja, hogy a vállalatnak a kiküldetési 
szabályok alkalmazására okot adó szállítási szolgáltatás teljesítése során biztosítania 
kell, hogy a járművezető papíron vagy elektronikus formában a jármű fedélzetén 
tartsa a következő adatokat vagy dokumentumokat, és ezeket be tudja mutatni a 
közúti szállítás ellenőrzéséért felelős tisztviselőknek: 

 az IMI-n keresztül benyújtott kiküldetési nyilatkozat példánya; 

 bizonyíték a nemzeti területen végzett szállítási műveletekre (elektronikus 
fuvarlevél (e-CMR) vagy a 2009. október 21-i 1072/2009/EK rendelet 8. 
cikkének (3) bekezdése szerinti bizonyíték); 

 a menetíró készülékben rögzített adatok. 
 
 
Az R1332-4. cikk előírja, hogy a vállalatoknak a fogadó hatóságok kérésére, a 
járművezető kiküldetésére okot adó szállítási szolgáltatás befejezését követő 8 
héten belül a fogadó hatóságok számára is át kell adniuk az IMI segítségével a 
közúti járművezetők kiküldetésére vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzésére 
szolgáló, az irányelvben előírt dokumentumokat, például a munkaszerződést vagy a 
bérjegyzéket. 
 
Továbbá annak igazolására, hogy a szállítási művelet nem tartozik a kiküldetési 
szabályok hatálya alá, az R1332-3. cikk II. szakasza előírja, hogy a fuvarozó 
vállalatnak biztosítania kell, hogy a járművezető a következő adatokat vagy 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000006160705/#LEGISCTA000006160705
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000006160705/#LEGISCTA000006160705
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000006160704/#LEGISCTA000006160704
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022469956/2010-07-11/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033461473/
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/article/la-protection-contre-les-discriminations
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023086525/LEGISCTA000045101312/#LEGISCTA000045101312
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023086525/LEGISCTA000045101312/#LEGISCTA000045101312
https://www.postingdeclaration.eu/landing
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045101353
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045101358
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dokumentumokat papíron vagy elektronikus formában a jármű fedélzetén tartsa, és 
azokat a közúti szállítás ellenőrzéséért felelős tisztviselőknek be tudja mutatni: 

 a menetíró készülék által rögzített adatok; 

 bizonyíték a nemzeti területen végzett szállítási műveletekre (elektronikus 
fuvarlevél (e-CMR) vagy a 2009. október 21-i 1072/2009/EK rendelet 8. 
cikkének (3) bekezdése szerinti bizonyíték); 

 
 
- Az egyéb kiküldetések esetében: 

Ennek megfelelően ilyen helyzetekben a munkavállalókat kiküldő vállalatoknak: 
• a nemzeti SIPSI rendszer segítségével (a következő címen: 

https://www.sipsi.travail.gouv.fr/#/auth/login) kiküldetési igazolást kell 
benyújtaniuk, 
és e nyilatkozat egy példányát a szolgáltatás teljesítésére használt jármű fedélzetén 
kell tartaniuk; 
 

• ki kell jelölniük egy képviselőt Franciaország területén, aki a kiküldetés 
időtartama alatt és a szállítási szolgáltatás befejezését követő 18 hónapon át felelős 
a közúti szállítás ellenőrzéséért felelős tisztviselőkkel való kapcsolattartásért. 
 
 

 
A járművezető által a 

tehergépkocsin 
tartandó 

dokumentumok 
 

Annak bizonyítása érdekében, hogy a szállítási művelet nem tartozik a kiküldetési 
szabályok hatálya alá, a fuvarozó vállalatnak biztosítania kell, hogy a járművezető a 
következő adatokat vagy dokumentumokat papíron vagy elektronikus formában a 
jármű fedélzetén tartsa, és azokat a közúti szállítás ellenőrzéséért felelős 
tisztviselőknek be tudja mutatni: 

 az IMI-n keresztül benyújtott kiküldetési nyilatkozat példánya; 

 bizonyíték a nemzeti területen végzett szállítási műveletekre (elektronikus 
fuvarlevél (e-CMR) vagy a 2009. október 21-i 1072/2009/EK rendelet 8. 
cikkének (3) bekezdése szerinti bizonyíték); 

 a menetíró készülékben rögzített adatok. 
 

 
 
 
Szabálysértés esetén 
fizetendő bírságok, 

szankciók 
 

Valamennyi kiküldetés esetében 
 
Az adminisztratív alaki követelmények be nem tartása esetén alkalmazandó 
szankciók: 
A közlekedési törvénykönyv R1333-1–R1333-4. cikke. 
 
A fuvarlevél és a menetíró készülékben rögzített adatok járművön való tartásának 
elmulasztása a harmadik kategóriába tartozó bírsággal (legfeljebb 450 EUR) 
büntethető. 
 
Ezen túlmenően közigazgatási bírsággal sújtható az is, ha a munkáltató nem tesz 
eleget a kiküldetési nyilatkozattal és a dokumentumok benyújtásával kapcsolatos 
kötelezettségeknek (ennek maximális összege 4 000 EUR / munkavállaló). 
 
Ugyanaz a szabálysértés ugyanazon munkavállaló esetében azonban nem vonhat 
maga után büntetőjogi és közigazgatási bírságot is. 

https://www.sipsi.travail.gouv.fr/%23/auth/login
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023086525/LEGISCTA000045101328/#LEGISCTA000045101328
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A kiküldetési nyilatkozat járművön tartásának elmulasztása a negyedik kategóriába 

tartozó pénzbírsággal (legfeljebb 750 EUR) büntethető. 

Ha a kiküldetési nyilatkozatnak a szolgáltatás nyújtásához használt közlekedési 
eszköz fedélzetén tartott példánya nem felel meg az R1332-2. cikk 
követelményeinek, vagy hiányos, hibás, olvashatatlan vagy törölhető bejegyzést 
tartalmaz, a negyedik kategóriába tartozó szabálysértésekre megállapított bírsággal 
(legfeljebb 750 EUR) büntethető. 
 
A javadalmazással kapcsolatos kötelezettségek be nem tartása esetén 
alkalmazandó szankciók: 
 
Azon munkáltatóval szemben, aki nem fizeti ki a kiküldött munkavállalónak járó 
minimálbért, (elsősorban) az alábbi intézkedések valamelyikét kell meghozni. 

 Büntetőjogi szankció: a törvényes minimálbér (SMIC) vagy a törvényes havi 
minimális javadalmazás kifizetésének elmulasztása esetén az ötödik 
kategóriába tartozó pénzbírság (legfeljebb 1 500 EUR) a munkaügyi 
törvénykönyv R 3233-1. cikke alapján. Ez a szankció az általános jog alapján 
vethető ki, és nem kapcsolódik kifejezetten a kiküldetéshez. 

 Közigazgatási szankció: a törvényes vagy a megállapodás szerinti minimálbér 
kifizetésének elmulasztása esetén közigazgatási bírság, amelynek összege 
érintett munkavállalónként legfeljebb 4 000 EUR, a munkaügyi törvénykönyv 
L8115-1. cikke alapján. Egy éven belüli ismétlődés esetén a felső határ 50%-
kal emelkedik, két éven belüli ismétlődés esetén pedig 8 000 EUR-ra nő. E 
szankció ugyancsak az általános jog alapján vethető ki, és nem kifejezetten a 
kiküldetéshez kapcsolódik. 

 
A következő intézkedések is meghozhatók: 
 

 a transznacionális szolgáltatásnyújtás legfeljebb 1 hónapra történő 
felfüggesztése, amennyiben nem orvosolják a SMIC súlyos megsértését, a 
munkaügyi törvénykönyv L1263-3. és L1263-4. cikke alapján. Ha a 
munkáltató nem tesz eleget a felfüggesztésről szóló határozatnak, a 
munkáltató a jogsértéssel érintett munkavállalónként legfeljebb 10 000 EUR 
összegű közigazgatási bírsággal sújtható. Ez az intézkedés azonban továbbra 
is korlátozottan alkalmazható a szállítási műveletekre, kivéve az ajánlatkérő 
és a fuvarozó közötti szerződés alapján végzett menetrend szerinti járatokat. 

 Büntetőjogi szankció szabható ki a túlórák fizetési jegyzékben való eltitkolása 
esetén: a munkaügyi törvénykönyv L8224-1. cikke alapján ennek tétele 
45 000 EUR pénzbírság és 3 év szabadságvesztés lehet. Ez a szankció nem 
kapcsolódik kifejezetten a kiküldetéshez. 

 

 
A nemzeti 

intézmények 
elérhetőségei 

 

 
 

 


