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Tárgy: Jean Pirotte, belga állampolgár által a FISP-IFOD (Fédération inter catégorielle 
des services publics) nevében benyújtott,0074/2010. számú petíció Belgiumban a 
munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 2003/88/EK irányelv állítólagos 
megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója az Európai Parlament beavatkozását kéri annak érdekében, hogy a 
Bizottság sürgős intézkedéseket hozzon Belgiummal szemben a munkaidő-szervezés egyes 
szempontjairól szóló 2003/88/EK irányelv végrehajtásának elmulasztása miatt a tűzoltók 
esetében. A petíció benyújtója szerint a tűzoltók heti viszonylatban 168 órát töltenek 
ügyeletben. Ezen időszakban a munkáltatójuk rendelkezésére kell állniuk, javadalmazásban 
viszont csak akkor részesülnek, ha bevetésre hívják őket. A petíció benyújtója hangsúlyozza, 
hogy több személy is egyéni panaszt terjesztett a belga bíróságok elé, miközben kifogásolja, 
hogy a hatóságok elmulasztották az irányelv végrehajtását.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. április 27. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. május 6.

A petíció benyújtója fenntartja, hogy a munkaidő-szervezésről szóló (2003/88/EK, korábban 
93/104/EK) irányelvvel ellentétben Belgiumban megengedett, hogy az önkéntes tűzoltók 168 
óra ügyeleti időt halmozzanak fel egy hét alatt minden hónapban. 
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A Petíciós Bizottság 2010. december 1-i ülésén a Bizottság kifejtette, hogy ebben az esetben a 
tényállás nem egyértelmű, és hogy az uniós jog alkalmazhatóságának terjedelme nehezen 
megállapítható. A petíció benyújtója ezért további információkkal szolgált, és benyújtotta a 
Petíciós Bizottság számára a dinanti (Belgium) elsőfokú polgári bíróság 2011. január 13-i 
ítéletét, amely egyes önkéntes tűzoltók és Couvin városa között folyt eljárás során született. A 
bíróság határozata szerint úgy kell tekinteni, hogy az önkéntes tűzoltók Couvin városi 
hatóságai számára végeznek munkát, valamint hogy otthon töltött ügyeleti idejük 
munkaidőnek számít és azt ennek munkaidőként kell díjazni.

A nemzeti bíróság a 93/104/EK (jelenleg 2003/88/EK) irányelvre hivatkozott mind akkor, 
amikor arról döntött, hogy az önkéntes tűzoltók foglalkoztatása a nemzeti jog szerint történik-
e, mind akkor, amikor arról döntött, hogy ügyeleti idejüket munkaidőnek kell-e tekinteni. 

Az ítéletből kiderül, hogy az önkéntes tűzoltók az ügyeletet otthonukban teljesítették. 
Ügyeleti idejük hosszáról nem áll rendelkezésre információ, a bíróság azonban megállapította, 
hogy a munkáltatójuk rendelkezésére kellett állniuk, ami a 2000. december 14-i törvény 8.1 
cikkében szereplő meghatározás értelmében megfelel azoknak a feltételeknek, amelyek 
alapján az ügyelet teljes időtartama munkaidőnek tekintendő.  Ezenkívül, noha a bíróság 
kizárta az önkéntes tűzoltókat a nemzeti jog szerinti munkavállaló meghatározásából, egyúttal 
úgy határozott, hogy a mindenkori uniós jog szerint minden esetben munkavállalónak kell 
tekinteni őket. 

A Bizottság megjegyzései

Előzetes észrevételek

Először is ki kell emelni, hogy a nemzeti bíróság 2011. január 13-i ítélete elsősorban azzal 
foglalkozott, hogy a belga törvényt miként kell értelmezni és alkalmazni. Ennek megítélése a 
nemzeti hatóságokra tartozik, amiben a Bizottságnak semmilyen szerepe nincs. Meg kell 
továbbá jegyezni, hogy az alperesnek nyilvánvalóan szándékában állt fellebbezni a döntés 
ellen. 

A Bizottság az ügy jelen fázisában – tekintettel az alperes lehetséges fellebbezésére – nem 
kíván észrevételt tenni a nemzeti bíróság ítéletére. Ehelyett a Bizottság szeretné megismételni 
a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvből1 fakadó elveket, a Bíróság értelmezésének megfelelően. 

Az irányelv alkalmazása az önkéntes tűzoltókra

A Bizottság szeretne emlékeztetni rá, hogy a Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint a fegyveres 
erők, sürgősségi segélyszolgálatok vagy polgári védelmi szolgálatok – többek között például a 
tűzoltásban vagy balesetet szenvedők sürgősségi orvosi ellátásában segédkező szolgálatok –
rendes tevékenysége ezen irányelv alkalmazási körébe tartozik. Ez akkor is érvényes, ha az 
érintett szolgálat „olyan események elhárítására köteles, amelyek jellegüknél fogva nem 
előreláthatóak”, mivel „a szokásos körülmények között ahhoz kapcsolódó tevékenységek, […] 

                                               
1 HL L 299., 2003.11.18., 9. o.
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beleértve a biztonságot és az egészséget fenyegető veszélyek megakadályozását, csakúgy, mint 
a személyzet munkaidejét, előre tervezhetőek”. 1

A Bíróság szerint az ilyen sajátos közszolgálati tevékenységeket csak kivételes helyzetekben 
lehet kivonni az irányelvben megállapított rendes szabályok alkalmazásának hatálya alól. Ez a 
kivétel tehát „csak olyan rendkívüli események esetében megengedett, amelyek során a 
népességnek a súlyos kollektív veszélyhelyzetben történő védelmére irányuló intézkedések 
megfelelő végrehajtása megköveteli, hogy az ilyen események elhárítására köteles személyzet 
az ezen intézkedések által követett célnak abszolút prioritást biztosítson annak érdekében, 
hogy e célt elérhessék. Ez vonatkozik a természeti és technológiai katasztrófákra, a 
merényletekre, a súlyos balesetekre és az ehhez hasonló más eseményekre, amelyeknek 
súlyossága és kiterjedése olyan intézkedéseket követel, melyek a közösség életének, 
egészségének és biztonságának védelme érdekében elengedhetetlenek, és melyeknek megfelelő 
végrehajtása kétségessé válna, ha [a munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről szóló 
keretirányelv és a munkaidő-szervezésről szóló irányelv] valamennyi előírását figyelembe 
kellene venni”.2

A munkaidőről szóló irányelv operatív rendelkezései a „munkavállalókra” vonatkoznak 
(akikre gyakran „a munkavállaló” vagy „minden munkavállaló” formában utalnak). E 
fogalom meghatározása azonban magában az irányelvben nem szerepel. 

A munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről szóló (89/391/EGK) irányelv 3. cikkében –
amely az irányelv tárgyi hatályát határozza meg – a munkavállaló meghatározása a 
következő:

„a munkáltató által alkalmazott személy, beleértve a gyakornokokat és szakképző iskolai 
tanulmányokat folytató tanulókat, de nem beleértve a háztartási alkalmazottakat”,

míg a munkáltatóé a következő:

„az a természetes vagy jogi személy, akivel a munkavállaló munkaviszonyban áll, és aki 
felelős a vállalkozásért, illetve telephelyért”.

Az Isère-ügyben3 hozott ítéletében azonban a Bíróság kétségbe vonta, hogy a munkaidőről 
szóló irányelv esetében is a „munkavállalónak” a munkahelyi biztonságról és 
egészségvédelemről szóló irányelvben szereplő fogalmát kellene szükségszerűen alkalmazni, 
mivel megjegyzi, hogy ez az irányelv erre külön nem hivatkozik. 

A Bíróság azt is megjegyezte, hogy az irányelv a munkavállalónak a nemzeti jogszabályokból 
és/vagy gyakorlatból eredő fogalommeghatározására sem hivatkozik, vagyis önálló, uniós 
hatállyal rendelkező fogalmat alkalmaz:  

„A fenti megállapításból következik, hogy a 2003/88/EGK irányelv alkalmazásakor a 
munkavállaló fogalmát nem lehet az egyes tagállami jogok szerint eltérően értelmezni, mivel e 
fogalom sajátos uniós jelentéssel bír. Ezt a fogalmat olyan objektív kritériumok szerint kell 

                                               
1A C-52/04. sz. Feuerwehr Hamburg ügyben hozott ítélet, 52. pont. 
2Feuerwehr Hamburg ügy, 53–54. pont.
3 A C-428/09. sz. Isère-ügy 27. pontja. 
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meghatározni, amelyek – az érintett személyek jogaira és kötelességeire hivatkozva – a 
munkaviszonyt jellemzik. A munkaviszonynak azonban jellemzője az a körülmény, hogy 
valamely személy meghatározott ideig, más javára és más irányítása alatt, díjazás ellenében 
szolgáltatást nyújt…1.

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. … ’2

Az Isère-ügyben a Bíróság úgy ítélte meg, hogy a szünidő- és szabadidőközpontokban 
határozott idejű munkaszerződés keretében 80 napot nem meghaladóan alkalmi és 
idénymunkát végző alkalmazottak egyértelműen munkavállalónak tekintendők, így az 
irányelv hatálya alá tartoznak. Ezt az sem befolyásolta, hogy a nemzeti jog értelmében 
munkaszerződésükre a munka törvénykönyvének bizonyos rendelkezései nem vonatkoztak: 
„…emlékeztetni kell arra, hogy a Bíróság úgy ítélte meg, hogy a munkaviszonynak a nemzeti 
jog szerinti sui generis jellege nem lehet következménnyel az uniós jog értelmében vett 
munkavállalói minőségre.”  3

A munkaidő fogalma 

Az irányelv 2. cikkének (1) bekezdése a „munkaidőt” a következőképpen határozza meg: „az 
az időtartam, amely alatt a munkavállaló dolgozik, a munkaadó rendelkezésére áll, és 
tevékenységét vagy feladatát végzi a nemzeti jogszabályoknak és/vagy gyakorlatnak 
megfelelően.”

A Bíróság kimondta, hogy a munkaidő fogalma sajátos jellemzőinek két feltételnek kell 
megfelelniük:  a munkavállalók „kötelesek fizikailag jelen lenni a munkáltató által 
meghatározott helyen, ez utóbbi rendelkezésére állni, és szükség esetén azonnal képesnek kell 
lenniük megfelelő szolgáltatás nyújtására”4. 

Úgy tűnik, hogy a 2000. december 14-i belga törvény értelmében – amely a munkaidő-
szervezés állami szektorbeli egyes szempontjairól rendelkezik – az elsőfokú nemzeti 
bíróságnak a petíció benyújtója által bemutatott ítélete értelmezése szerint a munkaidő 
fogalma kizárólag a második feltételtől, vagyis a munkáltató számára való rendelkezésre 
állástól függ.  Vagyis a belga törvény megengedőbb, mint maga az irányelv. Ez a 
megközelítés összhangban van az irányelvvel, mivel az utóbbi a minimális követelményeket 
határozza meg. 

Továbbá, a SIMAP-ügyben5 a Bíróság a spanyol bíróság utalása alapján megállapította, hogy 
az ügyeleti idő, amely alatt az orvosoknak a munkahelyükön kell maradniuk, a munkaidő 

                                               
1 A bíróság itt analógia útján hivatkozott az EK 39. cikkének alkalmazása tekintetében a 66/85. sz. Lawrie–Blum
ügyben hozott ítélet [EBHT 1986., 2121. o.] 16. és 17. pontjára és a C-138/02. sz. Collins-ügyben hozott ítélet 
[EBHT 2004., I-2703. o.] 26. pontjára. 
2 Az Isčre-ügy 28–29. pontja.
3 A Bíróság itt a C-116/06. sz. Kiiski-ügyben [2007.] hozott ítélet [EBHT 2007., I-7643. o.] 26. pontjára és az ott 
hivatkozott ítélkezési gyakorlatra hivatkozott.
4 Lásd a Bíróság Dellas és társai ügyben 2005. december 1-jén hozott ítéletének 48. pontját és az ott hivatkozott 
ítélkezési gyakorlatot.
5 C-303/98. sz. ügy.
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szervezéséről szóló irányelv értelmében teljes egészében munkaidőnek számít. A Bíróság 
ellenben úgy nyilatkozott, hogy azt a fajta ügyeleti időt, amely alatt az orvosoknak 
elérhetőnek kellett maradniuk, de nem kötelesek a munkahelyükön tartózkodni, nem 
szükséges munkaidőnek tekinteni – azon időtartamok kivételével, amelyeket az értesítésüket 
követően ténylegesen az orvosi ellátás nyújtásával töltöttek. A Jaeger-ügyben1 a Bíróság 
megerősítette, hogy azt az ügyeleti időszakot, amely alatt a dolgozóknak a munkahelyükön 
kellett maradniuk, ám amelynek során – hacsak munkába nem hívták őket – lehetőségük nyílt 
a pihenésre, szintén teljes mértékben munkaidőnek kell tekinteni, és nem számolhatók el 
pihenőidőként. 

Meg kell jegyezni, hogy a Bíróság határozata nem csak arra az ügyeleti időre hivatkozik, 
amely során a munkavállalónak a munkahelyén kell maradnia, hanem szélesebb körűen 
értelmezve az olyan ügyeleti időre is, amelynek során a munkavállalónak a munkáltató által 
meghatározott bármely más helyen kell jelen lennie.2

Fontos kiemelni, hogy a Jaeger-ügyben hozott ítéletének 65. pontjában a Bíróság a következő 
megállapításokat teszi: „Hozzá kell tenni, hogy amint azt a Bíróság a fent hivatkozott Simap-
ügyben hozott ítélet 50. pontjában megállapította, a készenléti rendszer alapján szolgálatot 
teljesítő orvossal összehasonlítva, akinek mindössze folyamatosan elérhetőnek kell lennie, de 
fizikai jelenléte az egészségügyi intézményben nem kötelező, azt az orvost, akinek a 
munkáltatója által meghatározott helyen annak rendelkezésére kell állnia az ügyelet teljes 
időtartama alatt, érzékelhetően súlyosabb kötelezettség terheli, hiszen családi és társadalmi 
környezetétől távol kell maradnia, és jóval kisebb a mozgástere idejének felhasználására 
azokban az időszakokban, amikor nem kell szakmai szolgálatot ellátnia.” 

A Bíróság ítéletei alapján az a meghatározó, hogy a munkavállalóknak hol kell tartózkodniuk 
az alatt az idő alatt, amíg rendelkezésre kell állniuk.  A készenlét azon időszakait, amelyek 
során a munkavállalónak elérhetőnek kell lennie annak érdekében, hogy szükség esetén 
munkába álljon, ám amelyek alatt a munkavállaló saját döntésének megfelelően tartózkodhat 
otthon vagy valamely más helyen (még abban az esetben is, ha az adott helynek elég közel 
kell lennie a munkahelyhez szükség esetén a gyors elérhetőség érdekében), nem kell teljes 
mértékben munkaidőnek tekinteni. Ilyen helyzetben kizárólag „a szolgáltatások tényleges 
nyújtásához kapcsolódó” időt kell munkaidőnek tekinteni. Ilyen helyzetben úgy tűnik, hogy a 
SIMAP-ügyben hozott ítélet 50. pontja alkalmazandó, mivel a munkavállaló „nagyobb 
mozgástérrel rendelkezik idejének felhasználására és a saját maga által meghatározott 
tevékenység végzésére”, amíg nem kell ténylegesen munkába állnia. A petíció 168 óra otthon 
vagy a munkavállaló által szabadon megválasztott helyen töltött ügyeleti időre vonatkozik.  A 
Bizottság szolgálatainak eddig semmilyen információ nincs a birtokukban arra vonatkozólag, 
hogy mennyi időt kell a munkahelyen vagy ténylegesen szolgáltatásnyújtással tölteni (vagyis 
mennyi az az idő, amely az irányelv szerint munkaidőnek számít).

Következtetések

A hatóságok által foglalkoztatott tűzoltók az irányelv hatálya alá tartoznak. A Bíróság Isère-
ügyben hozott ítélete szerint a nemzeti bíróságok feladata annak meghatározása, hogy egy 
önkéntes tűzoltó – mint ebben az ügyben – a hatóság alkalmazásában áll-e. E döntés 
                                               
1A C-151/02. sz. Jaeger-ügyben 2003. szeptember 9-én hozott ítélet 60. és 61. pontja. 
2Lásd például a Jaeger-ügy 63., 65. és 69. pontját. 
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meghozatalakor a nemzeti bíróságnak a „munkavállaló” uniós jog szerinti fogalmát kell 
alkalmaznia – amint az az Isére-ügyben hozott ítéletben szerepel –, figyelemmel az ügy 
összes körülményére.

A 2003/88/EK irányelv szerint minden olyan ügyeleti idő, amelynek során a munkavállalónak 
a munkahelyén kell maradnia, munkaidőnek tekintendő. Az az ügyeleti idő azonban, amelyet 
a munkavállaló otthon vagy egy saját maga által szabadon megválasztott helyen tölthet, nem 
tekintendő munkaidőnek (még akkor sem, ha innen képesnek kell lennie gyorsan elérni a 
munkahelyére). A nemzeti bíróság ítéletéből úgy tűnik, hogy a petíció elsősorban vagy teljes 
egészében ez utóbbi típusú ügyeleti időre vonatkozik. 

A petíció benyújtója által rendelkezésre bocsátott anyag alapján a 2000. december 14-i belga 
törvény értelmében – amely a munkaidő-szervezés állami szektorbeli egyes szempontjairól 
rendelkezik – az elsőfokú nemzeti bíróság petíció benyújtója által bemutatott ítéletének 
értelmezése szerint a munkaidő fogalma kizárólag egy feltételtől, nevezetesen a munkáltató 
számára való rendelkezésre állástól függ, és nem kívánja meg a munkavállalónak a 
munkáltató által meghatározott helyen való fizikai jelenlétét. Ezért e tekintetben a nemzeti 
bíróság ítélete a nemzeti jog hatálya alá tartozik, amely a Bíróság értelmezése szerint 
kedvezőbb, mint az uniós jogszabály által meghatározott minimumkövetelmények.


