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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint a munkaidőről szóló irányelv (a munkaidő-szervezés egyes 
szempontjairól szóló 2003/88/EK irányelv) rögzíti, hogy az önkéntes munkával töltött órák
beleszámítanak a rendes munkaidőbe. Véleménye szerint ez azt jelenti, hogy az 
önkénteseknek be kellene szüntetniük a tevékenységüket, amint a maximális munkaidejüket 
elérték. A petíció benyújtója szerint ez balesetekhez vezethet. Kéri az irányelv módosítását.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. július 2. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. január 31.

A munkaidőről szóló irányelv közös minimumszabályokat állapít meg a munkavállalók 
egészségvédelme és biztonsága érdekében valamennyi tagállamban, ideértve a munkaidő 
korlátozását (átlagban maximum heti 48 óra, az esetleges túlórát is beleértve), a minimális 
napi és heti pihenőidőket, valamint a maximum 4 hetes éves fizetett szabadságot is. 

Azon kérdést illetően, hogy az önkéntes tűzoltók a munkaidőről szóló irányelv 
értelmezésében munkavállalónak minősülnek-e, meg kell jegyezni, hogy az Európai Bíróság 
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Isère-ügyben hozott ítélete1 szerint a „munkavállaló” irányelv értelmében vett fogalma uniós 
hatállyal rendelkezik. Ugyanakkor míg a munkaviszony alapvető jellemzője „az a körülmény, 
hogy valamely személy meghatározott ideig, más javára és más irányítása alatt, díjazás 
ellenében szolgáltatást nyújt”, a fogalmat olyan objektív kritériumok szerint kell 
meghatározni, amelyek – figyelembe véve az érintett személyek jogait és kötelességeit – a 
munkaviszonyt jellemzik. A Bíróság kimondta, hogy a munkavállaló fogalmára tekintettel 
történő meghatározás – amelynek elvégzése a nemzeti bíróság feladata – keretében a nemzeti 
bíróságnak objektív kritériumokra kell támaszkodnia, és az előtte folyó ügy valamennyi 
körülményét összességében kell értékelnie mind az érintett tevékenység, mind a 
munkaviszony jellegére vonatkozóan. Következésképpen az alkalmazandó nemzeti jog és 
gyakorlat szerint létrejött munkamegállapodás és a ténybeli körülmények függvénye, hogy 
egy önkéntes tűzoltó munkavállalónak minősül-e a munkaidőről szóló irányelv értelmében.

Mindenesetre a munkaidőről szóló irányelv jelentős mértékű rugalmasságot ír elő a különféle 
tevékenységek igényeihez mérten. Például a sürgősségi segélyszolgálatok esetében –
bizonyos feltételek mellett – a minimális pihenőidő részben vagy teljes egészében 
elhalasztható, az irányelv főszabályai pedig ideiglenesen felfüggeszthetők rendkívüli 
vészhelyzetek okán. Az irányelv 17. cikkének (2) bekezdése és (3) bekezdése c) pontjának iii. 
alpontja csakugyan előírja, hogy a napi és heti pihenőidő vonatkozásában eltérések 
alkalmazhatók, csakúgy mint a tűzoltó és a polgári védelmi szolgálatokban dolgozók átlagos 
heti munkaidejének kiszámítására szolgáló referencia-időszakok megállapítása terén. Ezért a 
munkaidőről szóló irányelv nem kötelezi a tűzoltókat arra, hogy maximális munkaidejük 
elérésének pillanatában szüntessék be a munkájukat.

Végezetül meg kell jegyezni, hogy jelenleg folyamatban van egy részletes hatásvizsgálat a 
munkaidőről szóló irányelv esetleges felülvizsgálatáról, ami többek között lehetőséget biztosít 
arra, hogy tisztázzuk a helyzetet és a sajátos területeken tevékenykedő meghatározott 
munkavállalókra, így például az önkéntes tűzoltókra alkalmazandó szabályokat, a 24 órás 
sürgősségi segélyszolgálatok hatékonyságának fenntartása érdekében.

Következtetés

Az alkalmazandó nemzeti jog és gyakorlat szerint létrejött munkamegállapodás és a ténybeli 
körülmények függvénye, hogy egy önkéntes tűzoltó munkavállalónak minősül-e a 
munkaidőről szóló irányelv értelmében.

Mindenesetre a munkaidőről szóló irányelv eltérést biztosít a tűzoltó és a polgári védelmi 
szolgálatok számára, ami a pihenőidő elhalasztásának lehetőségét is magában foglalja. Ezért a 
munkaidőről szóló irányelv nem kötelezi a tűzoltókat arra, hogy maximális munkaidejük 
elérésének pillanatában szüntessék be a munkájukat. 

Az irányelv esetleges felülvizsgálatával kapcsolatos, folyamatban lévő hatásvizsgálat 
összefüggésében a Bizottság részletesen megvizsgálja az önkéntes tűzoltók sajátos helyzetét, 
és arra törekszik majd, hogy lehetőség szerint fenntartsa és megerősítse azt a rugalmasságot, 
amelyre a 24 órás sürgősségi segélyszolgálatoknak szükségük van tevékenységük 
megszervezéséhez.

                                               
1 A C-428/09. sz. „Union syndicale Solidaires Isère kontra Premier ministre és társai” ügyben benyújtott 
kérelem, EBHT I-09961. o.


