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Tárgy: A Laurent Hermoye, belga állampolgár által a medikusok jogvédő szövetsége 
nevében benyújtott, 1103/2007. számú petíció Belgiumban a medikusok 
munkakörülményeiről

1. A petíció összefoglalása

 A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki a belga egészségügyben dolgozó medikusok 
elfogadhatatlan munkakörülményei miatt, mivel gyakran egyhuzamban kénytelenek 36 órát 
dolgozni. A petíció benyújtója szerint a medikusok munkaidejére vonatkozó jelenleg 
alkalmazott politikájukkal a belga egészségügyi hatóságok megsértik a munkaidő-szervezés 
egyes szempontjairól szóló 93/104/EK tanácsi irányelvet, valamint a munkaidő-szervezés 
egyes szempontjairól szóló 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet. Ezért az 
Európai Parlament intézkedését kéri annak érdekében, hogy javuljanak a belga medikusok 
munkakörülményei.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. március 18. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. november 25.

A petíció benyújtójának állítása szerint a belga kórházakban az orvosképzésben részt vevő 
orvosi gyakornokoknak rendszeresen hosszan tart a munkaidejük, azaz például akár 
egyhuzamban 36 órát is kell dolgozniuk (ideértve az éjszakai ügyeletet) és 80 órás nem 
folyamatos műszakokat kell vállalniuk (nem meghatározott időtartamig). A petíció benyújtója 
szerint az ilyen munkakörülmények elfogadhatatlan mértékben kimerítőek az orvosi 
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gyakornokok számára, és ellentétesek a 93/104/EK, a 2000/34/EK, valamint a 2003/104/EK 
irányelvben az orvosi gyakornokok munkaidejére vonatkozóan megállapított 
követelményekkel.

A petíció benyújtója szerint az ezen a területen a közösségi jog követelményeit átültető belga 
intézkedést (a 2003. június 16-i királyi rendelet) a belga Conseil d'Etat határozata (2004. 
február 9-i 127. sz. rendelet) hatályon kívül helyezte, és azóta semmiféle intézkedés nem 
történt a vonatkozó közösségi előírásoknak a nemzeti jogba való átültetése érdekében. 

A Bizottság észrevételei

A vonatkozó közösségi jogszabályok

Az orvosok munkaidejét közösségi szinten a munkaidőről szóló irányelv1 szabályozza, amely 
egységes szerkezetbe foglalja és felváltja a korábbi 93/104/EK és 2000/34/EK irányelveket.

Az orvosi gyakornokokat – eredetileg – egyértelműen kizárták a 93/104/EK irányelv hatálya 
alól. A 2000/34/EK irányelv azonban megváltoztatta ezt, mivel az irányelv hatályát az orvosi 
gyakornokokra is kiterjesztette; ezt a követelményt legkésőbb 2004. augusztus 1-jéig kellett 
átültetni a nemzeti jogba.

A munkaidőről szóló irányelv rendelkezései tehát most ugyanúgy vonatkoznak az orvosi 
gyakornokokra, mint általában véve a munkavállalókra. A legfontosabb idevágó 
rendelkezések a következők:

a) az átlagos heti munkaidő korlátozása

Az irányelv értelmében a heti munkaidő (beleértve a túlórákat) átlagban nem haladhat meg 
egy maximális munkaóra-számot. A maximális óraszám általában heti 48 óra; az orvosi 
gyakornokok esetében ez a szám jelenleg heti 56 óra, mivel az átmeneti rendelkezések még 
mindig érvényben vannak2. 

b) a minimális napi vagy heti pihenőidő

Az irányelv minimálisan 11 óra megszakítás nélküli napi pihenőidőt ír elő minden 24 órás 
időszak tekintetében, és hetente minimum 24 óra megszakítás nélküli pihenőidőt, minden 
hétnapos időszakban. 

Lehetőség van az eltérésekre olyan tevékenységek esetében, amelyek folyamatos 
munkavégzést kívánnak meg, mint például a kórházakban folytatott munka, ami többek között 
az orvosi gyakornokokat is érinti, feltéve hogy az érintett munkavállalók számára egyenértékű 
                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. november 4-i 2003/88/EK irányelve a munkaidő-szervezés egyes 

szempontjairól, HL L 299., 2003.11.18.

2 A munkaidőről szóló irányelv 17. cikkének (5) bekezdése értelmében az orvosi gyakornokok átlagos heti 
munkaideje jelenleg 56 óra, 6 hónapos referencia-időszakot véve. 2009. augusztus 1-jétől ez a korlát 48 óra. 
2009. július 31-ét követően korlátozottak a lehetőségek a Bizottságtól kért, indokolt további eltérésekre: 
mindenesetre, ha az eltérést biztosítják, a munkaidő – legfeljebb 6 hónapos referencia-időszakra vetítve –
nem haladhatja meg a heti 52 órát.
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kompenzáló pihenőidőt biztosítanak. Mindazonáltal, a Bíróság által a Jaeger ügyben hozott 
ítélet (C-151/02. sz. ügy) értelmében a kompenzáló pihenőidőnek rögtön az érintett 
munkaidő-periódus után kell következnie. 

Alkalmazás

2003 szeptemberében Belgium arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy a 2003. június 16-i 
királyi rendelet (arrêté royal) által átültette a 2000/34/EK irányelvet az orvosi gyakornokok 
tekintetében, továbbá hogy ez az intézkedés módosította a munkáról szóló, 1971. március 16-i 
törvényt (Loi sur le Travail), annak biztosítása érdekében, hogy az orvosi gyakornokok 
munkaideje – legfeljebb 8 hetes referencia-időszakban – ne haladhassa meg a heti 48 órát.

Az azonban helytálló, hogy a Conseil d'Etat 2004. február 9-i rendelete (arrêt) később 
hatályon kívül helyezte a királyi rendeletet.

A Bizottság levélben fordult a nemzeti hatóságokhoz, hogy ismertessék álláspontjukat. A 
Bizottságot arról tájékoztatták, hogy nem léptettek életbe további átültető intézkedéseket, és 
hogy a királyi rendelet hatályon kívül helyezése következtében az orvosi gyakornokok 
munkaideje tekintetében jelenleg az orvosi gyakornokok felügyeletéről szóló, 1999. április 
30-i miniszteri rendelet az irányadó.

Először az a kérdés vetődik fel, hogy a miniszteri rendelet rendelkezései a gyakorlatban 
betartathatók-e az orvosi gyakornokokkal, oly módon, hogy e rendelkezéseket az irányelv 
eredményes átültetésének lehessen tekinteni. 

Másodszor, e rendelet szabályokat is meghatároz a munkaidő-korlátokkal kapcsolatban: a 
felettesnek biztosítania kell, hogy az orvosi gyakornokok munkaideje ne haladja meg a napi 9 
órát és a heti 48 órát, átlagosan 8 hetes időtartamra vetítve. Ezek a korlátozások azonban nem 
vonatkoznak az ügyeleti időre. Az orvosi gyakornokok számára előírhatják, hogy 
munkahelyükön minden ötnapos időszakban egy éjszakai ügyeletet vállaljanak, illetve 
háromhetente egyszer egy hétvégi ügyeletet (szombat déltől hétfő reggelig). 

A Bíróság a SIMAP és a Jaeger ügyben hozott ítéletében kimondja, hogy az irányelv 
alkalmazásában a munkahelyi ügyeleti idő minden óráját munkaidőnek kell számítani. Ezért 
ha a munkahelyen az ügyeleti időt nem számítják be a munkaidőbe, az ellentétes a SIMAP és 
a Jaeger ügyekben hozott ítéletekkel.

Harmadszor, ha egy orvosi gyakornoktól 36 órán keresztül folyamatos munkavégzést 
követelnek meg (ideértve a munkahelyen eltöltött ügyeleti időt), ez az irányelv által előírt 
minimum napi pihenőidő elmaradását okozná, anélkül, hogy a munkavállalónak közvetlenül a 
munkával eltöltött idő után kompenzáló pihenésre lenne lehetősége, a Jaeger ítéletben 
meghatározottakkal összhangban.

A jelen petíció egyaránt kérdéseket vet fel a SIMAP és a Jaeger ügyekben hozott ítéleteknek 
való meg nem felelés mértékével, valamint a tagállamoknak a 2000/34/EK irányelv 
átültetésére vonatkozó kötelezettségével kapcsolatban.

Következtetések
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A Bizottságnak tudomása van a petíció benyújtója által felvetett aggályokról, azaz arról, hogy 
Belgium nem ültette át jogába a 2003/88/EK irányelvnek (korábban 2000/34/EK irányelv) az 
orvosi gyakornokok munkaidejére vonatkozó rendelkezéseit, és ennek kapcsán már felvette a 
kapcsolatot a tagállammal.

A Bizottság jelenleg vizsgálja a belgiumi helyzet megfelelőségét, és erről folyamatosan 
tájékoztatja a Parlamentet. A Bizottság fenntartja azt a jogot, hogy adott esetben további 
intézkedéseket tegyen.

A Bizottság a munkaidőről szóló irányelv alkalmazásáról szóló készülő jelentésében, amelyet 
a tervek szerint 2008 vége előtt fogadnak majd el, foglalkozni fog azzal, hogy milyen az 
orvosi gyakornokok helyzete a tagállamokban.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2009. december 17.

Érdemes felidézni az orvos gyakornokok heti munkaidejére vonatkozó felső korlátok terén 
bekövetkezett közelmúltbeli fejleményeket. A munkaidőről szóló irányelv 17. cikkének (5) 
bekezdése átmeneti rendelkezéseket állapít meg az orvos gyakornokok heti munkaidejével 
összefüggésben. Ezen átmeneti rendelkezések értelmében 2007. augusztus 1. és 2009. július 
31. között a heti munkaidőt 56 órában maximálták (egy hat hónapot meg nem haladó időszak 
átlagát tekintve). 2009. augusztus 1-jétől az irányelvben meghatározott normál felső korlát (az 
átlagos heti 48 órát meg nem haladó munkaidő) érvényes az orvos gyakornokokra is, mint 
minden egyéb munkavállalóra. 

Az irányelv esetleges eltérésekre is lehetőséget biztosít. A 17. cikk (5) bekezdése kimondja, 
hogy amennyiben egy tagállam az egészségügyi szolgáltatások megszervezésével és 
biztosításával kapcsolatos feladatai tekintetében nehézségekkel szembesül a 48 órás korlát 
2009. augusztus 1-jei hatállyal történő teljesítése terén, 2011. július 31-ig további átmeneti 
korlátot alkalmazhat (48 óra helyett átlagosan 52 óra). Ugyanakkor annak érdekében, hogy 
élhessen az említett lehetőséggel, az adott tagállamnak erről 2009. január 31. előtt 
tájékoztatnia kellett a Bizottságot. Ezt azonban Belgium elmulasztotta. 

Következésképpen a 2007. augusztus 1-től 2009. július 31-ig terjedő időszakban a belga orvos 
gyakornokok munkaideje nem haladhatja meg az átlagos heti 56 órát, 2009. augusztus 1-jétől 
pedig az átlagos heti 48 órát. A munkaidőről szóló irányelv minden egyéb rendelkezése – a 
minimális napi és heti pihenőidőre vonatkozó rendelkezéseket is ideértve – 2004. augusztus 1. 
óta már teljes körűen alkalmazandó az orvos gyakornokokra. 

Az alábbi kiegészítő bizottsági közlemény a Bizottság további vizsgálódásának eredményeit 
ismerteti a megfelelőséggel kapcsolatos belgiumi helyzetet illetően, a Bizottsághoz érkezett 
újabb információk, valamint a petíció benyújtója által 2009 februárjában szolgáltatott 
kiegészítő dokumentációk alapján. 

További fejlemények és a Bizottság értékelése
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Az 1999. április 30-i miniszteri rendelet1 szabályokat állapít meg a maîtres de stage (az orvos 
gyakornokok munkáját felügyelő mentorok) kinevezésére és feladataira vonatkozóan. A 
miniszteri rendelet 5. cikkének 17–23. pontja különféle szabályokat állapít meg, amelyekhez a 
mentoroknak igazodniuk kell az orvosképzés megszervezése során. Különösképpen: 

- a mentor gondoskodik arról, hogy egy orvos gyakornok munkaideje ne haladja meg a napi 9 
órát, valamint a heti 48 órát (egy nyolchetes referencia-időszak átlagát tekintve). 

- ugyanakkor az ügyeleti idő (a fogalommeghatározás szerint folyamatos rendelkezésre állási 
időszak, amely során az orvos rendszerint orvosi szolgáltatásokat nyújt) kifejezetten nem 
számít bele a teljes óraszámba.  

- a korábban említett órákon felül az orvos gyakornokot ötnapos időszakokban kötelezhetik 
egy éjszakai ügyelet vállalására, három hétvégente pedig legfeljebb egy, a munkahelyén 
töltött folyamatos hétvégi ügyeletre (szombat déltől hétfő reggelig). 

- a munkahelyen töltött ügyeleti időt követően az orvos gyakornok mindenkor jogosult 12 órás 
pihenőidőre (arról nem rendelkeznek, hogy ennek folyamatosnak kell-e lennie, valamint hogy 
azt mikor kell biztosítani).

- a korábban említett szabályok sérelme nélkül, az orvos gyakornoktól nem várható el, hogy 
24 órát meghaladó, folyamatos és megszakítások nélküli szolgálatot teljesítsen, az ügyeleti 
idő bármely formáját is beleértve.

- az egyenértékű kompenzáló pihenőidőre vonatkozóan nincsenek világos rendelkezések, 
amint azt az irányelv előírja, amennyiben az orvos gyakornok kénytelen a minimális napi 
vagy heti pihenőidejét teljes egészében vagy részben elhalasztani.  
Először is a Bizottság rendelkezésére álló valamennyi információ alapján egyértelműnek 
tűnik, hogy a miniszteri rendelet jogi úton nem érvényesíthető olyan orvos gyakornok 
esetében, akinek mentora megengedi, hogy munkabeosztása az irányelvben engedélyezett 
óraszámon felüli munkavégzésre kötelezze, illetve hogy elmulassza az irányelvben garantált 
minimális pihenőidőt. 

Ilyen helyzetekben a megfelelő átültetés hiánya következtében az orvos gyakornok számára a 
nemzeti jog alapján nincs hatékony módja annak, hogy az irányelvben előírt jogait 
érvényesítse, akár közvetlen, akár közvetett módon a munkajogi hatóságokhoz benyújtott 
panasz révén.

Másodsorban a Bizottságnak szolgáltatott különféle információk alapján – ideértve a nemzeti 
hatóságok nyilatkozatait is – egyértelműnek tűnik, hogy a gyakorlatban a közkórházak 
jelentős hányada olyan munkaidőre kötelezi az egyes szakterületek orvos gyakornokait, 
amelyek a jelek szerint nem állnak összhangban az irányelvben foglaltakkal. 

Egyes beszámolók rendkívül hosszú, folyamatos munkahelyi műszakokról szólnak (akár 38 
órányi folyamatos aktív munkavégzés, néha 84 órás folyamatos szolgálat pihenőidő nélkül), 
                                               
1 Arrêté ministériel du 30 avril 1999, Moniteur Belge, 29 mai 1999 (az alábbi néven is ismert: 
„arrêté Colla”).
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és kifejezetten hosszú munkaidőkről (akár 130 óra hetente, bizonyos heteken). Mindez 
egyértelműen meghaladja a miniszteri rendeletben megállapított óraszámot. 

A Bizottságnak nyújtott tájékoztatás továbbra sem pontos az általános munkaidő-beosztás 
tekintetében, ezért nehéz teljes körűen felmérni a megfelelőség hiányának súlyosságát. 
Például az sem világos, hogy a gyakorlatban milyen intézkedéseket (amennyiben vannak 
ilyenek) tesznek egy hosszabb műszak utáni egyenértékű kompenzáló pihenőidő érdekében, 
illetve hogy milyen átlagos heti munkaidő születik az irányelvben meghatározott referencia-
időszak során, amennyiben az orvos gyakornok adott heteken 130 órát dolgozik. Ugyanakkor 
kellő bizonyíték áll rendelkezésre azon következtetés levonásához, hogy az esetek jelentős 
részében – amelyek különböző közkórházakat érintenek – a munkaidő és a minimális 
pihenőidő szervezése a jelek szerint nem áll összhangban az irányelv követelményeivel. 

Harmadsorban, az a gyakorlat, miszerint a munkahelyen töltött ügyeleti időt kifejezetten 
kizárják az orvos gyakornokok munkaidejének kiszámítása során, összeegyeztethetetlen az 
Európai Bíróság több ügyben is hozott ítéletével1. A Bizottság tudatában van azoknak a 
nehézségeknek, amelyekkel egyes tagállamok szembesülhetnek, amikor kellő létszámú 
személyzettel napi 24 órában közegészségügyi szolgáltatásokat kívánnak nyújtani, az említett
ítéletek teljes körű alkalmazása mellett. Mindazonáltal az orvos gyakornokok esetében 
ténylegesen elvárt óraszám a jelek szerint meghaladja az irányelvben engedélyezett szintet, 
még akkor is, ha csak az úgynevezett „aktív” munkavégzésre fordított időt vizsgáljuk. 
Ezenkívül a munkavállalók egészségét és biztonságát érintő következményeket is figyelembe 
kell venni. 

Következtetések

A Bizottság számára rendelkezésre álló információk alapján úgy tűnik, hogy: 

- Belgium nem ültette át a munkaidőről szóló irányelv orvos gyakornokokra vonatkozó 
rendelkezéseit a közösségi jog követelményeivel összhangban, 

- elegendő bizonyíték alapján levonható az a következtetés, hogy a közkórházaknak az orvos 
gyakornokok munkaidejére és minimális pihenőidejére vonatkozó általános gyakorlata a jelek 
szerint nem felel meg az irányelv követelményeinek, 

- elegendő bizonyíték alapján levonható az a következtetés, hogy az orvos gyakornokoktól 
ténylegesen elvárt munkaidő súlyos kérdéseket vet fel az érintett munkavállalók egészségének 
és biztonságának védelmével kapcsolatban, 

- a gyakorlatban az orvos gyakornokok a nemzeti jog alapján nem rendelkeznek jogi úton 
érvényesíthető jogokkal munkaidejük korlátozására, 

- a gyakorlatban az orvos gyakornokok a nemzeti jog alapján nem rendelkeznek jogi úton 
érvényesíthető jogokkal ahhoz, hogy az irányelvben előírt minimális napi vagy heti 
pihenőidőben részesüljenek,  
                                               
1 C-303/98. sz. SIMAP-ügy, C-151/02. sz. Jaeger-ügy, C-398/01. sz. Pfeiffer-ügy, C-14/04. sz. 
Dellas-ügy
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- a munkahelyen töltött ügyeleti idő nem minősül munkaidőnek, jóllehet azt az Európai 
Bíróság vonatkozó ítéletei kimondják. 

A Bizottság élénk kapcsolatot tart fenn a belga hatóságokkal a helyzet orvoslása érdekében, és 
minden további fejleményről tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot. 


