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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Nagy Gábor, magyar állampolgár által a Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete és további 
tagszervezetek nevében benyújtott, 0852/2005. számú, 276 aláírást tartalmazó petíció a 
munkaidő szabályozásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a magyar tűzoltókat képviselő szakszervezetek nevében tiltakozik a 
tűzoltók munkaidő-szervezése miatt. A panaszos felhívja a figyelmet arra, hogy a magyar 
tűzoltók munkaideje a leghosszabb Európában, heti 54 munkaóra, míg alapbérük európai 
kollégáikénál jelentősen alacsonyabb, havi 200-300 euró. Véleménye szerint a Magyar 
Köztársaság az erre vonatkozó irányelvben (2003/88/EK) szereplő kötelezettségeinek sem tett 
eleget. Mivel a magyar kormánnyal folytatott tárgyalásaik eddig eredménytelenek, és a 
munkabeszüntetést számukra törvény tiltja, az Európai Parlament segítségét kérik ügyükben.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. január 26. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. január 25-én kapott válasz.

A tények
A petíció magyar állampolgárságú benyújtója, a magyar tűzoltók szakszervezetének 
elnöke, azt sérelmezi, hogy a magyar jogszabályok a munkaidő-szervezés egyes 
szempontjait illetően nem felelnek meg a 2003/88/EK irányelvnek, és különösen a 6. 
cikkének.

A panaszosok szerint ugyanis a magyar tűzoltók heti 54 órát dolgoznak, megsértve ezzel 
a 2003/88/EK irányelv 6. cikkét.
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Ezenkívül a panaszosok szerint a magyar tűzoltók munkabére a legalacsonyabb az 
Európai Unióban.

Mivel a magyar kormánnyal folytatott tárgyalásaik eredménytelenek, és a nemzeti jog 
értelmében a tűzoltók nem sztrájkolhatnak, a panaszos az Európai Parlament segítségét 
kérik a munkaidő-szervezésre vonatkozó európai jogszabály betartatásában.

A közösségi jog

A munkaidő terén
A munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 2003/88/EK irányelv 6. 
cikkének (2) bekezdésében előírja, hogy a tagállamoknak meg kell tenniük az 
ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy hétnapos időtartamokban az átlagos 
munkaidő, a túlórát is beleértve, ne haladja meg a negyvennyolc órát.

A munkaidőt a 2. cikkben a következőképpen határozzák meg: „az az időtartam, 
amely alatt a munkavállaló dolgozik, a munkáltató rendelkezésére áll, és 
tevékenységét vagy feladatát végzi a nemzeti jogszabályoknak és/vagy 
gyakorlatnak megfelelően”.

A 16. cikk b) pontja alapján a tagállamok előírhatják, hogy a 6. cikk 
alkalmazásában a referencia-időszak nem haladhatja meg a négy hónapot.

A 17. cikk (1) és (3) bekezdése, valamint a 18. cikk lehetőséget ad a 16. cikktől 
való eltérésre az abban előírt feltételeket illetően.

A 16. cikktől való eltérés esetére a 19. cikk korlátokat határoz meg ezen 
eltérésekre vonatkozóan: a referencia-időszaktól való eltérés lehetősége nem 
vezethet hat hónapnál hosszabb vagy, ha kollektív szerződés határozza meg a 
referncia-időszakot, akkor tizenkét hónapnál hosszabb referencia-időszak 
kialakulásához.

A díjazást illetően
Az EK-Szerződés 137. cikkének (5) bekezdése előírja, hogy „e cikk rendelkezései 
a díjazásra, az egyesülési jogra, a sztrájkjogra vagy a kizárás jogára nem 
alkalmazhatók”.

Nincs tehát egyetlen olyan közösségi szintű jogszabály sem, amely a díjazás 
mértékére vonatkozna, az a tagállamok kizárólagos hatáskörében marad.

Elemzés

A 2003/88/EK irányelvnek való megfelelést illetően
Az e petícióban felvetett fő kérdés az, hogy a tűzoltók munkahelyen töltött 
készenléti ideje az irányelv szerinti munkaidőnek minősül-e. 



CM\650252HU.doc 3/3 PE 384.359v01-00

külső fordítás

HU

A Bíróság egy közvetlenül az egészségügyi ágazatra vonatkozó állandó 
joggyakorlatában a következőképpen határozott: az irányelvet „ebből a 
szempontból úgy kell értelmezni, hogy az orvos által a kórházban való fizikai 
jelenlétre vonatkozó rendszer szerint ellátott ügyeletet úgy kell tekinteni, mint 
amely teljes egészében az ezen irányelv szerinti munkaidő, még akkor is, ha az 
érintettnek engedélyezett, hogy a munkahelyén pihenjen azon időszakok alatt, 
amikor e szolgáltatást nem veszik igénybe”.

A petíció benyújtójának esetében a Bíróság e joggyakorlata szerint a munkaidő, 
beleértve az ügyeletet és a rendkívüli munkavégzést is, nem haladhatja meg a heti 
48 órát.

A petíció benyújtójának munkaideje az általa nyújtott információk szerint tehát  
meghaladja az irányelv – amint azt a Bíróság értelmezi – szerint engedélyezett 
időtartamot.

A Bíróság említett joggyakorlata nyomán azonban a Bizottság hozott egy, a 
2003/88/EK irányelv módosítására irányuló javaslatot. E javaslat két új fogalmat 
vezet be, a „készenléti idő” és a „rendelkezésre állási idő” fogalmát. A javaslat azt 
ajánlja, hogy a rendelkezésre állási idő ne legyen az irányelv értelmében vett 
munkaidő.

A petíció benyújtójának munkaideje nagy valószínűség szerint megfelel majd a 
közösségi jognak, ha a társ-jogalkotók elfogadják a Bizottság javaslatát.

Minden nemzeti bíróságnak, amelyhez magánszemély fordul, amennyiben a 
nemzeti joga mérlegelési jogot biztosít számára, a valamely irányelv 
alkalmazásában hozott nemzeti jogszabályt a közösségi jog követelményeinek 
megfelelően kell értelmeznie és alkalmaznia.

A javadalmazást illetően
Ez a pont szigorúan a nemzeti jog hatálya alá tartozik, és a Bizottság részéről nem kíván 
megjegyzéseket.
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