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Méltányos munkakörülmények tehergépjármű 
vezetőknek keletről és nyugatról egyaránt! 

2015 január 1.-óta Németország területén 
8,50 € minimális órabér van érvényben 
minden tehergépjármű vezető számára.

Védje meg jogait! Erről tudnia kell!

Eine Information von Camion Pro e.V. Berufsverband 
und Schutzgemeinschaft für die Transportbranche 



Függetlenül attól, hogy Kelet-Európában, vagy Néme-
tországban van munkaviszonyban, 2015 január 1.-óta 
Németország területén 8,50 € minimális órabér van ér-
vényben minden tehergépjármű vezető számára. A költ-
ségtérítések, prémiumok, fuvarbérek, stb. nem tartoz-
nak a bruttó bérhez!
 
A Camion Pro International egy NGO (nem kormányza-
ti szervezet), egy szakmai szövetség és egy érdekvédel-
mi szervezet. Célunk többek között a szállítmányozási 
iparban az egész Európában érvényes méltányos ver-
seny és a méltányos munkakörülmények elérése, nem 
vagyunk kereskedelmi szövetség.

Tudjuk, hogy számos kelet-európai járművezető rossz 
munkakörülmények között anyagon alacsony munkabé-
rért dolgozik és a német minimálbér-törvény ezeket 
mind felülírja.

Tiltakozzon és érvényesítse jogait! 
Mi támogatjuk Önt ebben!

Németország területén három évre visszamenőleg bizto-
sítani tudjuk az Ön jogait. Nem csak az Ön vállalatával, 
hanem német megbízókkal szemben is! Ez azt jelenti, 
hogy a német szállítmányozások esetében részben a fel-
adót is beperelheti munkabére miatt. Az ügyvédi költ-
ségeket, az eljárás helyszínére való utazás és a szállás 
költségeit a német állam finanszírozza (eljárási költség 
segítség gyenge anyagi helyzetben lévők számára). 
Mi támogatjuk Önt, ügyvédet és tolmácsot biztosítunk 
Önnek. A „Fair Europe“ + országkód, pl. „Fair Europe 
HU“ tárgy feltüntetésével küldjön nekünk e-mailt. Az 
Ön nyelvén, jelen esetben magyarul felvesszük Önnel 
a kapcsolatot!

Az alábbiakban összefoglaljuk Önnek a legfontosabb 
tanácsokat.

Jogai érvényesítéséhez tegye ezt!    
   
Minden ledolgozott munkaóra után a minimális 
munkabér 8,50 €.

Pontosan dokumentálja a munkaidejét, gondosan őrizze 
meg a szállítóleveleket, ellenőrzőkészülékének kivo-
natait és más dokumentumokat, melyekkel bizonyítani 
tudja, hogy Németország területén volt úton és hogy 
mennyit dolgozott!
  
A munkaidő több mint a vezetéssel töltött idő! A 
munkaidőhöz tartoznak a be-, és kirakodási, és a 
rámpánál vagy az expedíciós osztályon való várakozá-
si idők, készenléti idők is (pl. a következő megbízásra 
várakozás). A munkaadó ezért is ki kell hogy fizesse a 
8,50 € minimális órabért! Tehát csak az olyan pihené-
si idő, mint az alvás és a szünet számít szabadidőnek. 
Ügyeljen rá, hogy fizetésének elszámolása bérezésének 
minden komponensét tartalmazza, egyértelműen fel le-
gyen tüntetve a bruttó bére és a tényleges munkaideje. 
Ha ez nem kivitelezhető, jegyezze fel a Németország te-
rületén elvégzett munkaidejét, dátummal, időpontokkal, 
tevékenységekkel együtt, és hogy melyik munkaadó 
számára fuvarozott!

Akkor is gondosan őrizze meg ezeket a dokumentumo-
kat, ha jelenleg nem akarja a jogait Németországban 
érvényesíteni, mivel így később megteheti ezt (három 
évre visszamenőleg).

A német bíróság által biztosított jogorvoslat és a peres 
eljárás ingyenes – akkor is ha Ön pert veszít. A perkölt-
ségeket annak a vállalatnak kell viselnie, melyet Ön be-
perel, vagy a német állam viseli a költségeket.

A Camion Pro segít Önnek az előkészítésben, tolmác-
sot és ügyvédet szervez Önnek. Támogatásunk Önnek 
ingyenes! Amennyiben igénybe kívánja venni segítsé-
günket, küldjön e-mailt a következő címre: 
info@camionpro.eu  A tárgyban adja meg a kódot ... és 
az Ön országkódját, például Fair Europe HU. , Fair Eu-
rope RUS.

Hamarosan felvesszük Önnel a kapcsolatot 
   


