
 

 

 

KIKÜLDETÉS 

• A fuvarozási „lex specialis” irányelv alkalmazásának időpontja 2020. 

július 30.  

(Egybeesik a kiküldetési alapirányelv módosításának életbe lépésével, 

amikortól kezdve a kiküldött munkavállalókat a fogadó tagállamban már 

nem a helyi minimálbér, hanem az adott tagállamban (pl. kollektív 

szerződések által szabályozott mértékű) szokásos járandóság/díjazás illeti 

meg.) 

• a tranzitműveletet és a kétoldalú szállítási műveletet végző 

gépkocsivezető nem minősül kiküldött munkavállalónak a fogadó 

tagállamban, a kabotázsműveletet és a cross-trade műveletet végző 

azonban igen 

• kétoldalú szállítási művelet az áruknak –  egy szállítási szerződés 

alapján történő –  a székhely szerinti tagállamból egy másik 

tagállamba vagy harmadik országba történő mozgatása, illetve egy 

másik tagállamból vagy harmadik országból a székhely szerinti 

tagállamba történő mozgatása 

 

A személyszállításban: „nemzetközi alkalmi vagy rendszeres 

személyszállítást végző járművezető nem tekinthető úgy, mint aki 

kiküldetésben van, amennyiben: 

– az utasok felvétele a letelepedés helye szerinti tagállamban, leszállásuk 

pedig egy másik tagállamban vagy harmadik országban történik; vagy 

– az utasok felvétele egy tagállamban vagy harmadik országban, leszállásuk 

pedig a letelepedés helye szerinti tagállamban történik; vagy 

– az utasok felvétele és leszállása az 1073/2009/EK rendelet szerinti helyi 

kirándulás céljából a letelepedés helye szerinti tagállamban történik.” 

 

 

 

 



 

 

 

Példa: 

a, magyarországi felrakással és németországi lerakással (vagy fordítva), 

kétoldalú szállítási műveletet végző gépkocsivezetőre nem vonatkoznak a 

kiküldetési előírások, nem kell nyugati bért fizetni, sem kiküldetési bejelentési 

nyilatkozatot tenni 

b, egy németországi lerakás után végzett EU-n belüli (harmadik országos, cross-

trade) művelet során azonban a gépkocsivezető a felrakó (pl. Németország) és 

lerakó (pl. Franciaország) országaiban már kiküldött munkavállalónak 

minősül, hasonlóan a buszoztatással/repülőztetéssel kiutaztatott 

munkavállalókhoz 

  

o kombinált fuvarozás esetén a mentesség abban az esetben érvényes, ha a 

kombinált fuvarművelet kezdő vagy befejező közúti ‘lába’ egy, a székhely 

szerinti tagállamból kiinduló bilaterális művelet 

o bilaterális műveleten belüli plusz művelet (az odaúton 1db + a 

visszaúton 1db vagy ha az odaúton ilyen nem volt, az azt közvetlenül követő 

visszaúton 2db részrakományos, ‘köztes’ cross-trade) mentesítetten csak a 

határátlépés adatainak a gépkocsivezető által a tachográfban való manuális 

rögzítése mellett lenne végezhető az idén nyáron megjelenő okos (smart, 

GEN2 vagy ST1) tachográf későbbi, 2. verziójának (ST2) bevezetéséig 

(2022?), azt követően pedig már csak ilyen készülék használata mellett 

o egységes uniós elektronikus platform a kiküldetési bejelentésre, és a 

Belső Piaci Információs Rendszer (Internal Market Information System 

(IMI) használata a tagállamok közötti információcsere céljából 

o a tagállamoknak átlátható módon kell tájékoztatást nyújtani a saját 

területükre érvényes foglalkoztatási feltételekről, mindenekelőtt a 

díjazásra vonatkozó előírásokról, a helyi kollektív szerződések releváns 

elemeiről és a járandóság kiszámításának módjáról; hiányos tájékoztatás 

esetén a fuvarozók nem büntethetők 

o a harmadik országok fuvarozóinak előnybe kerülését elkerülendő a 

tagállamoknak meg kell tenniük a szükséges lépéseket a kiküldetési 

előírásoknak a bilaterális egyezményekbe foglalására 

 


