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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Monika Kavecka, Jozefina Sukenikova és Peter Blasko szlovák állampolgárok 
által a „Základná odborová organizácia sestier a pôrodných asistentiek pri FNsP 
Žilina, Základná Odborová organizácia FNsP Žilina a Slovenské lekárske odbory 
pri FNsP Žilina” nevében benyújtott 1500/2012. számú, 3 aláírást tartalmazó 
petíció a zsolnai FNsP intézményben a munkaidő szervezéséről és a belső 
munkaszervezésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói, akik az Ápolók Szakszervezetét, az Egészségügyi és Szociális Ügyek 
Szakszervezetét, valamint az Orvosok Szakszervezetét képviselik, megkérdőjelezik a zsolnai 
kórház igazgatója által egyoldalúan hozott döntést, amelyben megváltoztatja a kórházi 
osztályok belső szabályzatát és munkaidejét. Mivel az intézkedést minden előzetes 
konzultáció nélkül jelentették be, azt a petíció benyújtói érvénytelennek tekintik. Egyúttal 
kifogásolják a munkaidő aránytalan elosztását, ami sérti a hatályos jogszabályokat. Ezért az 
Európai Parlament beavatkozását kérik.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. április 30. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. augusztus 28.

A petíció benyújtói felpanaszolják, hogy a zsolnai kórház igazgatója által 2012. október 24-én 
hozott egyoldalú döntés érvénytelen, mivel a kórházi osztályok munkaidő-szervezésére 
vonatkozó belső szabályok megváltoztatására irányul, a szlovák Munka törvénykönyvével 
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ellentétes módon a munkavállalók képviselőivel való előzetes megállapodás nélkül. A petíció 
benyújtói különösen a munkaidő egyenetlen elosztását, a sürgősségi szolgáltatások nyújtására 
és a túlórára vonatkozó megállapodás módosítását vitatják. 

A Bizottság észrevételei 

Uniós szinten a munkaidő egyes szempontjait – többek között a túlórát és az ügyeleti időt – a 
munkaidőről szóló 2003/88/EK irányelv szabályozza. A munkaidőről szóló irányelv közös 
valamennyi tagállamra vonatkozó minimumkövetelményeket határoz meg a munkavállalók 
egészségének és biztonságának védelme érdekében, ideértve a heti munkaidő korlátozását (a 
túlórákkal együtt átlagosan legfeljebb 48 óra) és a minimális napi pihenőidőt (az irányelv 3. 
cikkével összhangban 24 órás időszakonként legalább 11 egymást követő óra) és a minimális 
heti pihenőidőt (az irányelv 5. cikkével összhangban legalább 24 megszakítás nélküli pihenés 
és 11 óra napi pihenőirőd). Az Európai Unió Bíróságának (EUB) ítélkezési gyakorlatának 
megfelelően (pl. C-303/98. sz. SIMAP-ügy, C-151/02 sz. Jaeger-ügy és C-14/04 sz. Dellas-
ügy) azt az ügyeleti időt, amelyben a munkavállalónak ténylegesen a munkahelyen kell 
tartózkodnia, teljes egészében munkaidőnek és nem pihenőidőnek kell tekinteni. Azt az 
időszakot, amelyben a munkavállalónak elérhetőnek kell maradnia, de nem kell ténylegesen a 
munkahelyen tartózkodnia, nem kell teljes egészében munkaidőnek tekinteni. Ebben az 
esetben ugyanakkor munkaidőnek kell tekinteni azt az időt, amely a munkára való behívás 
után a szóban forgó munkavégzéshez kapcsolódóan telt el.

A munkaidőről szóló irányelv mindazonáltal nem tartalmaz rendelkezéseket a munkaidő 
egyenlőtlen elosztására vonatkozóan. Az irányelv továbbá nem rögzíti azt sem, hogy a 
munkaidő elosztásával, a túlórával vagy a sürgősségi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos 
változtatásokat milyen módon kell rendezni a munkaadó és a munkavállaló között. Ezért az 
uniós jog mindaddig nem zárja ki a petícióban vázolt eljárást, amíg a munkaidőről szóló 
irányelvben meghatározott, a munkaidőre vonatkozó korlátozásokat és a minimálisan 
biztosítandó pihenőidőt tiszteletben tartják. A petíció nem tartalmaz információt arra 
vonatkozóan, hogy az igazgató döntése értelmében a munkaidő mely időszakokra terjedne ki, 
és ezért a Bizottság szervezeti egységeinek nem állnak rendelkezésére az annak értékeléséhez 
szükséges információk, hogy e munkaidő-beosztás összeegyeztethető-e a munkaidőről szóló 
irányelvvel.

Hozzá kell tenni, hogy az Európai Közösség munkavállalóinak tájékoztatása és a velük 
folytatott konzultáció általános keretének létrehozásáról szóló 2002/14/EK irányelv1

kimondja, hogy a munkaadónak a munkavállalók képviselői részére tájékoztatást és 
konzultációt kell biztosítania az olyan döntésekről, amelyek várhatóan a munkaszervezés 
vagy a szerződéses viszonyok lényeges változásához vezetnek2. Ezt az irányelvet átültették 
Szlovákia belső jogrendjébe3.  Annak biztosítása, hogy az érintett munkaadó a konkrét ügyek 
egyedi körülményeire figyelemmel helyesen és ténylegesen alkalmazza az irányelvet átültető 

                                               
1Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 11-i 2002/14/EK irányelve az Európai Közösség 
munkavállalóinak tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció általános keretének létrehozásáról (HL L 80., 
2002.3.23., 29. o.).
2 A 2002/14/EK irányelv 4. cikk (2) bekezdésének c) pontja.
3 Lásd a 2002/14/EK irányelv Unióban való alkalmazásának felülvizsgálatáról szóló bizottsági közleményhez 
kapcsolódó bizottsági szolgálati munkadokumentumot (SEC(2008)0334), amely elérhető az alábbi címen: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008SC0334:EN:NOT.
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nemzeti jogszabályokat, az illetékes nemzeti hatóságok – többek között a bíróságok –
feladata. 

Következtetések

A 2003/88/EK irányelv mindaddig nem zárja ki a petícióban vázolt eljárást, amíg az 
irányelvben meghatározott, a munkaidőre vonatkozó korlátozásokat és a minimálisan 
biztosítandó pihenőidőt tiszteletben tartják. A petíció nem szolgál elegendő információval 
ahhoz, hogy a Bizottság szervezeti egységei értékelhessék, hogy fennáll-e probléma az 
ügyben.

A munkavállalók tájékoztatásáról és a velük folytatott konzultációról szóló 2002/14/EK 
irányelvet átültették Szlovákia belső jogrendjébe, és ennek megfelelően annak biztosítása, 
hogy az érintett munkaadó a konkrét ügyek egyedi körülményeire figyelemmel helyesen és 
ténylegesen alkalmazza az irányelvet átültető nemzeti jogszabályokat, az illetékes nemzeti 
hatóságok – többek között a bíróságok – feladata.

Amennyiben a petíció benyújtói szerint az igazgató döntése ellentétes a nemzeti joggal, a 
petíció benyújtói számára azt javasoljuk, hogy az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban 
a nemzeti jogrendszeren belül folyamodjanak jogorvoslatért.


