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FRANCIAORSZÁG – Tájékoztatás a járművezetők kiküldetésével kapcsolatos adminisztratív 

követelményekről 
  

Tárgy (az (EU) 
2018/957 irányelvvel 
módosított 96/71/EK 
irányelv vonatkozó 

rendelkezése) 

 
Alkalmazandó rendelkezések 

 

 
 
 
 
 

Alkalmazandó 
rendelkezések 

- A franciaországi munka törvénykönyvének L. 1262–4. cikke 

- A franciaországi minimálbér emeléséről szóló, 2022. július 29. sz. rendelet 

- Az 1950. december 21-i, közúti fuvarozásra és fuvarozást kiegészítő 

tevékenységekre vonatkozó nemzeti kollektív szerződés 
 

- Áruszállítás: 

2022.február 3-i megállapodás a hagyományos díjazás emeléséről 

- Személyszállítás: 

2022. március 23-i 115. sz. kiegészítés a szerződéses díjazásról 

 

 

Hatály 
 

- A közlekedési törvénykönyv L1331–1. és L1332–1. cikke 

Ezt a fejezetet a Franciaországon kívül letelepedett közúti fuvarozási 
vállalkozásokra kell alkalmazni, amennyiben azok a Munka Törvénykönyve L. 
1262–2. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételek mellett ideiglenesen 
munkavállalókat küldenek ki az ország területére azzal a céllal, hogy járművekkel 
árufuvarozást vagy személyszállítást végezzenek. 

 
 
 
 

Díjazás 
(a 3. cikk (1) 

bekezdésének c) 
pontja) 

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 € 

4 3,5 tonna és 11 tonna közötti megengedett 

össztömegű nehéz tehergépkocsi vezetője 
120M 11,07 € 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000006189477/#LEGISCTA000006189477
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000045953122/?idConteneur=KALICONT000005635624&origin=list
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000005635624
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=accord+du+3+f%C3%A9vrier+2022+portant+revalorisation+des+r%C3%A9mun%C3%A9rations+conventionnelles
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000046265328/?idConteneur=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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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 € 

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 szerződés az áru- és személyszállítást végző munkavállalók számára az alábbi 

feltételek mellett biztosított törvényes díjazás emelését írja elő: + 2%, + 4%, + 6% és + 8% a 

társaságnál eltöltött 2, 5, 10 és 15 év után. 

A munkakörök csoportonkénti részletes besorolása, amelyből kiderül, hogy a 

munkavállalónak milyen együtthatóhoz kell tartoznia Franciaországba történő kiküldetése 

során, a Légifrance honlapján található a következő linkeken: 

- Közúti árufuvarozás: Az 1961. június 16-i megállapodás a fizikai dolgozókról; a 

munkakörök nómenklatúrája és meghatározása – I. melléklet 

- Közúti személyszállítás: Az 1961. június 16-i megállapodás a fizikai dolgozókról; a 

munkakörök nómenklatúrája és meghatározása – I. melléklet 

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
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/article/KALIARTI000031833792/?idConteneur=KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/article/KALIARTI000035010896/?idConteneur=KALICONT000005635624
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További díjazási 
elemek 

a 3. cikk (1) 
bekezdésének c) 

pontja és 3. cikk (1) 
bekezdésének 3. 

mondata) 
 

A munka törvénykönyvének L321–3. cikke 

E fejezet alkalmazásában a rendes alap- vagy minimálbért vagy illetményt, 

valamint minden egyéb olyan juttatást és járulékos juttatást, amelyet a 

munkavállaló a munkáltatójától közvetlenül vagy közvetve, készpénzben vagy 

természetben a munkaviszonyára tekintettel kap. 

A munka törvénykönyvének L. 1262–4. cikke előírja, hogy a Franciaországban 
alkalmazandó referencia minimálbér elemei a következők: 

 minimálbér (órabér vagy havi); 
 túlórapótlékok, 
 valamint a törvényben vagy szerződésben meghatározott bérpótlékok. 

 
 

 A közúti árufuvarozás során az egyenértékű órákért és túlórákért 
járó díjazás (a fuvarozással foglalkozó munkavállalók fizetéséről szóló, 
2002. április 23-i megállapodás: közúti vagy távolsági fuvarozók): 

 
Távolsági közúti fuvarozással foglalkozó munkavállalók (havonta legalább 6 
napi pihenőidő otthontól távol): 

- A 36. órától a 43. óráig (D. 3312–46): 25%-os emelés; 
- A 44.órától az 56. óráig (túlóra) (D. 3312–47): 50%-os emelés. 

Egyéb fuvarozással foglalkozó munkavállalók, kivéve a futárszolgálatok 
járművezetőit és vezet kézbesítőket és a pénzszállító biztonsági 
személyzetet: 

- A 36. órától a 39. óráig (D. 3312–46): 25%-os emelés; 
- A 40.órától az 52. óráig (túlóra) (D. 3312–47): 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 

 
Közúti személyszállításban részt vevő járművezető, 35. órán túl: túlóra (Mt. 
3121–36.): 

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

 
 A közúti személyszállítás során a szünetekre alkalmazott díjazás: a 

szünetek a nem tényleges munkavégzéssel töltött időszakok (vezetési 
idő, kisegítő munka, rendelkezésre állási idő): 

- A szolgálatba lépés helyén vagy otthon kivett szünetek: nincs 
kompenzáció; 

- A járművezetők számára berendezett helyiségben kivett szünetek: az 
időtartam 25%-ának megfelelő kompenzáció; 

- Egyéb helyen kivett szünetek: az időtartam 50%-ának megfelelő 
kompenzáció. 

(2002. április 18-i megállapodás [CCNTR]) 
 

 Vasárnapok és munkaszüneti napok, lásd fent 
 

 Éjszakai munka 
 
A közúti árufuvarozásban a 21 és 6 közötti ledolgozott órák után a referencia 
óradíj 20%-ának megfelelő bónusz jár (a 150M együtthatóhoz kapcsolódóan) (az 
éjszakai munkáról szóló, 2001. november 14-i megállapodás [CCNTR]). 
A közúti személyszállításban a 21 és 18 óra között ledolgozott órák száma 

https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000005679268
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000005679268
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meghaladja a teljesített éjszakai munka 10%-ának megfelelő kompenzáló 
pihenőidőt (a 2002. április 18-i ARTT-megállapodás [CCNTR]). 
 

 Fizetett szabadság 
 
A szabadság idejére járó juttatás az egy év alatt kapott teljes javadalmazás 
egytizedének felel meg. Az összeg nem lehet alacsonyabb annál a díjazásnál, 
amelyet a munkavállaló akkor kapott volna, ha a szabadság időtartama alatt 
dolgozott volna (a munka törvénykönyve L3141–24. sz. törvénye). 
 

Minimális éves fizetett 
szabadság 

(a 3. cikk (1) 
bekezdésének b) 

pontja) 
 

A munka törvénykönyve L311–3. cikke 

A munkavállaló havonta két és fél munkanapra jogosult az ugyanazon 
munkáltatónál végzett tényleges munkavégzés során.  

 
Juttatások vagy 

visszatérítések az 
utazási, ellátási és 

szállásköltségekhez 
kapcsolódóan 
(a 3. cikk (1) 

bekezdésének i) 
pontja) 

 

Utazási költségek 
 
A költségtérítés feltételeit a munkavállalók utazási költségeiről szóló 1974. 
április 30-i jegyzőkönyv állapítja meg. 

 

 Közúti árufuvarozás: 
 

A fizikai dolgozók utazási költségeiről szóló, 2022. február 28-i 74. sz. kiegészítés (I. 
melléklet) 

 

A juttatások jellege Arány 
Hivatkozás a 
jegyzőkönyv 

cikkeire 
Étkezési juttatás 14,34 EUR 3. cikk (1) bekezdés 
Egyszeri étkezési juttatás 8,82 EUR 4. cikk 
Egyszeri „éjszakai” étkeztetési juttatás 8,59 EUR 12. cikk 
Különleges juttatás 3,88 EUR 7. cikk 
Uzsonna juttatás 7,77 EUR 5. cikk 
Juttatás nagyobb utazásra: 
1 étkezés + szállás 1 éjszakára 

45,84 EUR 
6. cikk 

2 étkezés + szállás 1 éjszakára 60,17 EUR 
 (Euróban) 

 
Közúti személyszállítás: 

 
A fizikai dolgozók utazási költségeiről szóló, 2022. január 31-i 73. sz. kiegészítés (I. melléklet) 
 

A juttatások jellege Arány 
Hivatkozás a jegyzőkönyv 

cikkeire 

Étkezési juttatás 13,88 EUR 
8.1. cikk – 2. és 3 bekezdés; 

9.10. cikk – 1. bekezdés; 
11. cikk 

Egyszeri étkezési juttatás 8,57 EUR 8.1. cikk – 1. bekezdés 

Különleges juttatás 3,88 EUR 
8.2. cikk – 2 albekezdés; 

11a. cikk  
Uzsonna juttatás 6,86 EUR 12. cikk  
Különleges juttatás reggelire 3,88 EUR 10. cikk – 2. bekezdés  
Juttatás szobára és különleges juttatás 
reggelire 

29,45 EUR 10 cikk – 1 albekezdés  

https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000005678899
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000005678899
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000045971328/?idConteneur=KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000045971328/?idConteneur=KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000045953135/?idConteneur=KALICONT000005635624
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Napi pihenőidőre szóló juttatás (szoba és 
uzsonna) 

32,43 EUR 11. cikk  

 
- A külföldre utazás után járó juttatások növelése (13. cikk) + 18% 

 
 

Egyenlő bánásmód 
(a 3. cikk (1) 

bekezdésének g) 
pontja) 

 
 

 
A munka törvénykönyvének L321–5. cikke 
Az ugyanazon vállalkozáson belüli telephelyek közötti bérkülönbségek 
ugyanazon vagy egyenlő értékű munkáért nem alapulhatnak azon a tényen, 
hogy ezen intézmények munkavállalói az egyik vagy a másik nemhez 
tartoznak. 
 

 
 

Link 
 

 
-  Az 1950. december 21–i, közúti szállításra és fuvarozást kiegészítő 
tevékenységekre vonatkozó nemzeti kollektív szerződés (csak francia 
nyelven) 

 
Kapcsolattartók 

 

 

transportposting@developpement-durable.gouv.fr 
 

 
 
 
 

További linkek a 
bővebb 

tájékoztatáshoz 
 
 

− A francia közlekedési minisztérium weboldala a szárazföldi 

közlekedésben történő kiküldetésről 

− https://www.postingdeclaration.eu/landing 

− Szankciók: A közlekedési törvénykönyv R1333–1–R1333–4. cikkei 

− A francia Munkaügyi Minisztérium honlapja: 

o Kiküldött munkavállalók jogai 

o Kiküldött munkavállaló díjazásának kiszámítása 

 
Kiadványok 

 

- Az árufuvarozó vállalkozások által foglalkoztatott járművezetők 
munkaidejére és pihenőidejére vonatkozó szabályok összefoglalója 
(PDF - 32,28 Kb) 
 

- A személyszállító vállalkozások által foglalkoztatott járművezetők 
munkaidejére és pihenőidejére vonatkozó szabályok összefoglalója 
(PDF - 31,34 Kb) 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000005635624
mailto:transportposting@developpement-durable.gouv.fr
https://www.ecologie.gouv.fr/formalites-declaratives-applicables-au-detachement-dans-transport-routier
https://www.postingdeclaration.eu/landing
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023086525/LEGISCTA000045101328/#LEGISCTA000045101328
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/detachement-des-salaries-posting-of-employees/posting-of-employees/article/posted-workers-rights-377922
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/remuneration__posted_worker_calculated.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/D%C3%A9tachement%20TR%20-%20Dur%C3%A9e%20de%20travail%20march%20HO.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/D%C3%A9tachement%20TR%20-%20Dur%C3%A9e%20de%20travail%20march%20HO.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/D%C3%A9tachement%20TR%20-%20Dur%C3%A9e%20de%20travail%20voy%20HO.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/D%C3%A9tachement%20TR%20-%20Dur%C3%A9e%20de%20travail%20voy%20HO.pdf

