Érvényben lévő órabér 2017. január 1-én

A közúti forgalom fizikai dolgozói esetében
A közúti ágazat és egyéb szállítási tevékenységek országos kollektív szerződése

ÁRUSZÁLLÍTÁSBAN ALKALMAZOTT FIZIKAI DOLGOZÓK
2015. novem be r 3-i egye zm ény

Alapórabér, euróban.
2017. január 1-től.

Csoport
3b
4

Maximum 3,5 tonna
összterhelésű tehergépjármű
vezetője
3,5 tonna és 11 tonna közötti
összterhelésű kamion vezetője

Koefficiens

Órabér

118M

9,76 €

120M

9,76 €

5

11 tonna és 19 tonna közötti
összterhelésű kamion vezetője

128M

9,80 €

6

19 tonnánál nagyobb
összterhelésű kamion vezetője

138M

9,82 €

7

Felsőfokú képesítéssel
rendelkező kamion vezetője

150M

10,09 €

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS FIZIKAI DOLGOZÓI
2015. m árcius 10-i záradé k Alapórabér,

euróban, 2017. január 1-től.

Csoport

8

9

9b

10

Autóbuszvezető Autóbusz
vezetésével megbízott fizikai
dolgozó, segíti a fogadót a
csomagok és a postai
küldemények és szállítmányok
kezelésében
Autóbuszvezető fogadó
oldalon:: - Fizikai dolgozó,
feladata az autóbusz vezetése,
mentjegy díjának átvétele,
utascsomagok kezelése,
üzenetek átvétele;
Turista buszvezető Legalább két
éves buszvezetői tapasztalattal
rendelkező, a 8. vagy 9. sz. alatt
szereplő valamennyi alkalmazási
feltételnek megfelelő fizikai
dolgozó;
Első osztályú turista buszvezető
- Általában legalább 32 üléses,
luxus kategóriába tartozó
autóbuszt vezető fizikai dolgozó,
nagy távolságú, tehát legalább 5
napig tartó turistautakon vezeti a
buszt.

Koefficiens

Órabér

138V

10,2016 €

140V

10,2760€

145V

10,4885€

150V

10,7435 €

Az országos ágazati kollektív szerződés alapján a fenti táblázatban szereplő díjak emelkedhet nek, mégpedig az alábbi eset ekben:
- 3%: gépszerelő vagy pénzt áros szakképesít és meglét e eset én;
– 13,75 € vagy 27,49 €: ünnepnapon tört énő munkavégzés eset én;
– 13,75 € vagy 27,49 €: vasárnapi munkavégzés eset én;

Az országos kollektív szerződés az alábbi feltételekkel a szerződésben garantált javadalmazás növelését írja elő
az áru- illetve személyszállításban gépjárművezetőként alkalmazott személyzet javára:
A vállalkozásnál eltöltött 2 év után + 2 %, 5 év után + 4 %, 10 év után + 6 %, 15 év után pedig + 8 %..

La munkakörökrészletes csoportosítása, aminek alapján megállapítható, hogy egy-egy
Franciaországban kiküldetésben lévő munkavállaló esetében melyik koefficienst kell
alkalmazni, az alábbi linkeken érhető el :
Közúti árufuvarozók:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCCArticle.do;jsessionid=556C0CFD0C4B7A069F7CB8FC38
C5E904.tpdjo16v_2?
idArticle=KALIARTI000005849453&cidTexte=KALITEXT000005678897&dateTexte=20051212&cat
egorieLien=id
Közúti személyszállítók:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCCArticle.do;jsessionid=556C0CFD0C4B7A069F7CB8FC38
C5E904.tpdjo16v_2?
idArticle=KALIARTI000005849453&cidTexte=KALITEXT000005678897&dateTexte=20051212&cat
egorieLien=id

