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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 
2003/88/EK irányelv német jogrendbe való átültetése hátrányos helyzetbe hozta azokat a 
köztisztviselőket, akik messze laknak a munkahelyüktől. A petíció benyújtója rendőrségi 
tisztviselő, és egy 1998-as átszervezés során egy, a lakóhelyétől 200 km-re fekvő helyre 
helyezték át. Az eddigi munkaidő-szabályozásnak köszönhetően mostanáig úgy lehetett 
megtervezni a szolgálatait, hogy elég ideje maradt az utazásra. Az új szabályozással erre már 
nincsen lehetőség, ami fizikailag és lelkileg nagyon megterheli. A régi szabályozás széles 
támogatottságnak örvendett, mivel mind a rendőrség érdekeit, mind a köztisztviselők szociális 
igényeit szem előtt tartotta. A költözés anyagi, szociális, szervezési, illetve az életkorból 
adódó okokból gyakorlatilag nem megoldható. A petíció benyújtója szerint az irányelv 
rendelkezései alól kivételek is léteznek, de az illetékesek ezeket nem alkalmazzák. A petíció 
benyújtója felvilágosítást kér az ügyben.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. április 9. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. május 11.

A petíció benyújtója szövetségi rendőrtiszt, aki a szövetségi köztisztviselők munkaidejéről 
szóló német jogszabály (Verordnung über die Arbeitszeit der Beamtinnen und Beamten des 
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Bundes - AZV) 2006-ban történt módosítása miatt emel panaszt, amely módosítás a munkaidő-
szervezésről szóló irányelv (2003/88/EK) átültetéséből adódik. A petíció benyújtója szerint az 
AZV-ben a pihenőidőkre vonatkozó új rendelkezések hátrányosan érintik azokat a rendőröket, 
akik váltott műszakban dolgoznak és távol laknak munkahelyüktől. 

A petíció benyújtója jelzi, hogy ezen változások előtt jómaga és kollégái egymást követő 
műszakokban dolgoztak (délutáni, reggeli, éjszakai), amelyek között napi 8 óra pihenőidő állt 
rendelkezésükre. Ezt egy hosszú, legalább 48 órás pihenőidő követte, amely alatt lehetőségük 
adódott hazautazni. A petíció benyújtója szerint ez a műszakbeosztás általában véve 
megfelelő volt az érintett munkavállalók számára, összhangban volt a rendőrségi munka 
követelményeivel, és előnyös volt az alkalmazottak szociális igényei és családi élete 
szempontjából. Ma az AZV 24 órás időtartamonként 11 összefüggő órából álló minimális 
napi pihenőidőt ír elő, ami – a petíció benyújtója szerint – lehetetlenné teszi a bejárást, és 
nagy fizikai és lelki megterhelést jelent az érintett munkavállalók számára. 

A petíció benyújtója azt állítja, hogy bár az irányelv eltéréseket is lehetővé tesz, ezeket nem 
alkalmazzák. A német Bundestag petíciós bizottsága, amely a petíciót az Európai 
Parlamenthez továbbította, fenntartja, hogy az AZV – az irányelv 17. cikke (3) bekezdésének 
c) pontja értelmében – lehetővé teszi a 11 órás pihenőidőtől való eltérést olyan tevékenységek 
esetében, ahol folyamatos szolgálatra vagy termelésre van szükség. A bizottság ugyanakkor 
elismeri, hogy ez a rendelkezés nem illeszkedik a váltott műszakban dolgozó, messziről 
ingázó munkavállalók sajátos igényeihez. 

A német Bundestag petíciós bizottsága azt állítja, hogy az irányelv nem ír elő olyan egyéb 
eltéréseket, amelyek megfelelőek lennének az érintett rendőrtisztek számára, tehát nincs 
lehetőség a nemzeti szintű intézkedésre. Ehelyett a petíciós bizottság szerint európai szinten 
kell megoldást találni a problémára.

A Bizottságnak korábban már lehetősége nyílt közölni észrevételeit hasonló kérdések 
kapcsán, amelyeket a 0667/2006. számú petícióban vetettek fel.

- A követelmények

A munkaidő-szervezésről szóló irányelv a munkavállalók egészségvédelme és biztonsága 
érdekében minimális napi és heti pihenőidőket ír elő. A 3. cikk értelmében a tagállamok 
meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy minden munkavállalót 24 
órás időtartamonként 11 összefüggő órából álló minimális napi pihenőidő illessen meg. A 5. 
cikk értelmében a tagállamok azt is biztosítják, hogy minden munkavállalót hétnaponként 24 
órás minimális, megszakítás nélküli pihenőidő, továbbá a 11 órás napi pihenőidő megillesse. 
(Az 5. cikk előírja továbbá, hogy ha azt objektív, műszaki vagy munkaszervezési feltételek 
indokolják, a minimális 24 órás heti pihenőidő alkalmazható (a fent említett további 11 óra 
nélkül.)) 

Az irányelv külön szabályokat alkalmaz az éjszakai munkát végző munkavállalókra (ideértve 
azokat a munkavállalókat, akik éves munkaidejük bizonyos hányadában éjszakai idő alatt 
végeznek munkát, a tagállami jogszabályokban vagy kollektív megállapodásokban 
meghatározottak szerint). A 8. cikk értelmében a tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy az éjszakai munkát végző munkavállalók esetében a 
rendes munkaórák száma átlagosan ne haladja meg a nyolc órát 24 órás időszakonként. 
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- Az eltérésre vonatkozó rendelkezések 

Az irányelv ugyanakkor különféle formában rugalmasságot is lehetővé tesz a fenti 
követelményekkel kapcsolatban. 

Például el lehet térni a 3., 5. és 8. cikktől: 

- ha a munkavállaló munkahelye és lakóhelye távol van egymástól (17. cikk (3) bekezdés a) 
pont)

- az olyan biztonsági és felügyeleti tevékenységek esetében, amelyek állandó jelenlétet 
igényelnek a vagyon- és személyvédelem érdekében (17. cikk (3) bekezdés b) pont)

- olyan tevékenységek esetében, ahol folyamatos szolgálatra van szükség (17. cikk (3) 
bekezdés c) pont). 

El lehet térni a 3. és az 5. cikktől: 

- váltott műszakban végzett tevékenységek esetében akkor, amikor a munkavállaló az egyik 
műszak vége és a másik műszak kezdete között nem tudja igénybe venni a napi és/vagy a heti 
pihenőidőt (17. cikk (4) bekezdés a) pont).

- Az eltérések alkalmazásának feltételei 

A fenti eltérések alkalmazása a 17. cikk (2) bekezdése szerinti kompenzáló pihenőidő 
biztosításához kötött. Ez azt jelenti, hogy ha a munkavállalónak ezen eltérések miatt nincs 
lehetősége kihasználni a minimális napi vagy heti pihenőidejét vagy annak egy részét, 
egyenértékű kompenzáló pihenőidőt kell biztosítani számára (kivéve, amikor objektív okok 
miatt kompenzáló pihenőidő biztosítása nem lehetséges). 

A Bíróság a Jaeger ügyben (C-151/02) megállapította, hogy az irányelv által előírt 
kompenzáló pihenőidőt rögtön a kapcsolódó, munkával töltött időszakok után kell biztosítani 
a munkavállalók számára. Így ha (például) a munkavállaló az egyik eltéréssel összhangban 
csak 8 órás napi pihenőidőben részesül, a következő 24 órán belül biztosítani kell számára az 
előírt minimális 11 órás pihenőidő kiegyenlítéséhez szükséges kompenzáló pihenőidőt. 

Meg kell jegyezni, hogy 2004-ben a Bizottság jogalkotási javaslatot1 terjesztett elő a 
munkaidő-szervezésről szóló irányelv módosítására, és abban több kiegyensúlyozott 
változtatást javasolt a meglévő szabályok tekintetében. Az említett javaslat egyik eleme az 
volt, hogy a kompenzáló pihenőidőt nem kell közvetlenül a vonatkozó munkavégzési időszak 
után érvényesíteni, hanem csak „ésszerű határidőn belül”, amelyet a nemzeti jogalkotás, vagy 
a kollektív szerződés, vagy pedig a szociális partnerek közötti megállapodás határoz meg. 
2009 áprilisában azonban a Tanács és a Parlament bejelentette, hogy – két olvasat és az 
egyeztetési eljárás után – nem tudtak megállapodásra jutni a javaslattal kapcsolatban. Ennek 

                                               
1 Eredeti javaslat: COM(2004)607; felülvizsgált javaslat az Európai Parlament véleményét követően: COM 
(2005)246
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az a következménye, hogy a javaslat elbukott, és az Európai Bíróság által a Jaeger ügyben 
nyújtott értelmezés továbbra is érvényben marad. 

- A tagállamok mérlegelési jogköre 

Természetesen az a tény, hogy az irányelv lehetővé teszi az eltéréseket, nem jelenti azt, hogy 
a tagállamok bármelyik vagy valamennyi eltérést kötelesek alkalmazni. Az eltérések 
alkalmazása a nemzeti hatóságok hatáskörébe tartozik.  

Következtetések

A rendelkezésre álló információkból nem állapítható meg, hogy a vitatott nemzeti intézkedés 
ellentétes lenne a közösségi joggal. 

A munkaidő-szervezésről szóló irányelv értelmében valóban lehetséges, hogy bizonyos 
rugalmasságot biztosítsanak mind a minimális napi pihenőidők idejét, mind pedig az éjszakai 
munkát végző munkavállalók napi pihenőidejének hosszát illetően; például ha a 
munkavállalók munkahelye és lakóhelye távol van egymástól. 

Ugyanakkor az a tény, hogy az irányelv lehetővé teszi az eltéréseket, nem jelenti azt, hogy a 
tagállamok valamennyi vagy bármelyik eltérést kötelesek alkalmazni. Amennyiben biztosított 
az irányelv minimális jogi követelményeinek való megfelelés, a nemzeti hatóságok 
hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy az irányelvet pontosan hogyan ültetik át a 
gyakorlatba. A Bizottság gyakran hangsúlyozza, hogy fontosnak tartja a munka és a családi 
élet összeegyeztethetőségét, de a munkaidő-szervezésről szóló irányelv e tekintetében nem 
fogalmaz meg jogi követelményeket. 

A szóban forgó petícióban ismertetett problémák a nemzeti hatóságok hatáskörébe tartoznak. 


