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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a Bizottságnak szóló, a kijelentkezéshez való jogra vonatkozó ajánlásokkal
(2019/2181(INL))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 225. cikkére,

– tekintettel az EUMSZ 153. cikke (2) bekezdésének b) pontjára, összefüggésben az 
EUMSZ 153. cikke (1) bekezdésének a), b) és i) pontjaival,

– tekintettel a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását 
ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12–i 89/391/EGK tanácsi 
irányelvre1,

– tekintettel a Tanács 91/383/EGK irányelvére (1991. június 25.) a határozott idejű vagy 
munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyban álló munkavállalók 
munkahelyi biztonságának és egészségének javítását elősegítő intézkedések 
kiegészítéséről2,

– tekintettel a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 
2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre3,

– tekintettel az Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható 
munkafeltételekről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1152 európai parlamenti és 
tanácsi irányelvre4,

– tekintettel a szülők és a gondozók vonatkozásában a munka és a magánélet közötti 
egyensúly megteremtéséről, valamint a 2010/18/EU tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1158 európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre5,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának („a Charta”) 23. és 31. cikkére,

– tekintettel a szociális jogok európai pillérére, különösen annak 5., 7., 8., 9. és 10. elvére,

– tekintettel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) egyezményeire és ajánlásaira, 
különösen az 1919. évi, az (ipari) munkaidőről szóló (1. számú) egyezményre, az 1981. 
évi, a kollektív tárgyalásról szóló (163. számú) ajánlásra, az 1981. évi, a családi 
kötelezettségekkel rendelkező munkavállalókról szóló (156. számú) egyezményre és az 
azt kísérő (165. számú) ajánlásra,

1 HL L 183, 1989.06.29., 1. o.
2 HL L 206., 1991.07.29., 19. o.
3 HL L 299., 2003.11.18, 9. o.
4 HL L 186., 2019.07.11., 105. o.
5 HL L 188., 2019.07.12., 79. o.
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– tekintettel Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 24. cikkére,

– tekintettel az Európai Parlament Kutatószolgálatának (EPRS) Európai Hozzáadott Érték 
Osztálya által készített, „The right to disconnect” (A kijelentkezéshez való jog) című6, 
európai hozzáadott értéket elemző tanulmányra,

– tekintettel az Eurofound 2019. július 31-i, „The right to switch off” (A kikapcsoláshoz 
való jog) című jelentésére,

– tekintettel az Európai Unió Bíróságának (EUB) a munkaidő meghatározására vonatkozó 
kritériumokkal, beleértve az ügyeleti és készenléti időt, a pihenőidő jelentőségével, a 
munkaidő mérésének követelményével, valamint a munkavállaló jogállásának 
meghatározására vonatkozó kritériumokkal kapcsolatos ítélkezési gyakorlatára7,

– tekintettel az UNI Global Union „The Right to Disconnect: Best Practices” (A 
kijelentkezéshez való jog: Jó gyakorlatok) című jelentésére,

– tekintettel az euróövezet foglalkoztatási és szociális politikájáról szóló, 
2019. október 10-i állásfoglalásának8 (17) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Parlamentnek az európai parlamenti képviselők statútumának 
elfogadásáról szóló, 2005. szeptember 28-i határozata 5. cikkére9,

– tekintettel eljárási szabályzata 47. és 54. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére (A9-0000/2020),

A. mivel jelenleg nincs külön uniós jogszabály a munkavállalók azon jogára vonatkozóan, 
hogy kijelentkezhessenek a munkavégzés céljából használt digitális eszközökről, 
beleértve az információs és kommunikációs technológiákat (IKT); 

B. mivel a digitalizáció számos előnnyel jár a munkáltatók és a munkavállalók számára, de 
hátrányai is vannak, mert intenzívebbé teheti a munkát, kiterjesztheti a munkaidőt és 
növelheti annak kiszámíthatatlanságát, elmosva a munka és a magánélet közötti 
határokat;

C. mivel a digitális eszközök munkavégzés céljára történő egyre nagyobb mértékű 
használata olyan „állandóan összekapcsolt” vagy „mindig rendelkezésre álló” kultúrát 
eredményezett, amely káros hatással lehet a munkavállalók alapvető jogaira, a 
tisztességes munkafeltételekre, beleértve a méltányos díjazást, a munkaidő korlátozását, 

6 PE 642.847, 2020. július; 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/642847/EPRS_BRI(2020)642847_EN.pdf

7 Lásd, többek között a Bíróság C-397/01. és C-403/01. sz. Pfeiffer és társai ügyben 2004. október 5-én 
hozott ítéletének (ECLI:EU:C:2004:584) 93. pontja; a C-518/15. sz. Matzak ügyben 2018. február 21-
én hozott ítélet (ECLI:EU:C:2018:82) 66. pontja; a C-484/04. sz. Bizottság kontra Egyesült Királyság 
ügyben 2006. szeptember 7-én hozott ítélet (ECLI:EU:C:2006:526) 36. pontja; a C-55/18. sz. 
Federación de Servicios de Comisiones Obreras ügyben 2019. május 14-én hozott ítélet 
(ECLI:EU:C:2019:402) 60. pontja; és a C‑216/15. sz. Betriebsrat der Ruhrlandklinik ügyben 
2016. november 17-én hozott ítélet (ECLI:EU:C:2016:883) 27. pontja.

8 Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0033.
9 HL L 262., 2005.10.07, 1. o.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/642847/EPRS_BRI(2020)642847_EN.pdf
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a munka és a magánélet közötti egyensúlyt, és a munkahelyi egészséget és biztonságot, 
valamint a férfiak és nők közötti egyenlőséget, mivel ezek aránytalanul nagyobb hatást 
gyakorolnak a gondozási feladatokat ellátó munkavállalókra, akik jellemzően nők;

D. mivel a Covid19-válság miatt hozott intézkedések megváltoztatták az emberek 
munkavégzésének módját; mivel a karantén alatt az uniós munkavállalók több mint 
egyharmada kezdett otthoni munkavégzésbe, szemben az addig rendszeresen otthonról 
dolgozó 5%-kal, és jelentősen nőtt a digitális eszközök munkavégzés céljaira történő 
használata;

E. mivel a kijelentkezéshez való jognak alapvető jognak és fontos szociálpolitikai 
célkitűzésnek kell lennie, ami az új digitális korszakban biztosítja valamennyi 
munkavállaló jogainak védelmét;

1. hangsúlyozza, hogy a digitális eszközök, beleértve az IKT-t is, munkavégzésre történő 
használata nagyobb rugalmassággal rendelkezik a munkavégzés ideje, helye, módja és a 
munkavállalók elérése tekintetében;

2. hangsúlyozza, hogy a folyamatos kapcsolat, kombinálva a munkahelyi feladatok nagy 
mennyiségével és azzal a növekvő elvárással, hogy a munkavállalók bármikor elérhetők 
legyenek, negatívan befolyásolhatja a munkavállalók alapvető jogait, valamint fizikai és 
mentális egészségüket és jólétüket;

3. megjegyzi, hogy „egyre több bizonyíték támasztja alá, hogy a rendszeres, hosszú 
munkaidő csökkentése pozitív hatást gyakorol a munkavállalók fizikai és mentális 
egészségére, többek között javítja a munkahelyi biztonságot és növeli a munka 
hatékonyságát, a csökkent fáradtság és stressz, a magasabb szintű munkavállalói 
elégedettség és motiváció, valamint az alacsonyabb arányú távolmaradás miatt”10;

4. elismeri a digitális eszközök munkavégzésre irányuló megfelelő és hatékony 
alkalmazásának fontosságát, ügyelve arra, hogy a munkavállalók tisztességes 
munkafeltételekhez való jogait ne sérthessék meg, beleértve a méltányos díjazást, a 
munkaidő korlátozását és a munka és a magánélet egyensúlyát, valamint a munkahelyi 
egészséget és biztonságot;

5. úgy véli, hogy a munkavállalók nem munkával töltött idejének megszakításai növelik a 
javadalmazás nélküli túlóra kockázatát, negatív hatással vannak a munka és a magánélet 
egyensúlyára, megakadályozzák őket abban, hogy megfelelően kipihenjék a 
munkavégzés fáradalmait, és növelik a pszichoszociális és fizikai problémák, például a 
szorongás, a depresszió és a kiégés kockázatát;

6. elismeri az Eurofound megállapításait, melyek szerint az otthoni munkavégzést folytató 
emberek jobban ki vannak téve a hosszabb és rendszertelenebb munkaidőnek; 
hangsúlyozza, hogy az Unióban növekszik a hosszú munkaidőről vagy a nem megfelelő 
szabadidőről beszámolók száma;

10 Messenger, ILO, idézve az Európai Parlament Kutatószolgálatának (EPRS) Európai Hozzáadott Érték 
Osztálya által készített, „The right to disconnect” (A kijelentkezéshez való jog) című európai 
hozzáadott értéket elemző tanulmányában (PE 642.847, 2020. július): 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/642847/EPRS_BRI(2020)642847_EN.pdf
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7. ismételten hangsúlyozza, hogy a Covid-19-válság alatt a hosszú munkaidő és az otthoni 
munkavégzést végzőkkel szembeni magasabb elvárások együttesen valószínűleg a 
vártnál nagyobb kockázatot jelentenek a munkavállalók számára, ami negatív hatással 
van munkaidejükre, valamint a munka és a magánélet egyensúlyára;

8. hangsúlyozza, hogy a munkavállalók munkahelyi egészséghez és biztonsághoz való 
joga kulcsfontosságú a kijelentkezés jogához, a munkavállalók fizikai és mentális 
egészségének és jólétének, valamint a pszichoszociális kockázatokkal szembeni 
védelmének területén; ismételten hangsúlyozza a pszichoszociális kockázatértékelések 
vállalati szintű végrehajtásának fontosságát;

9. elismeri, hogy az uniós jog nem szabályozza kifejezetten a kijelentkezéshez való jogot; 
emlékeztet arra, hogy számos tagállam tett lépéseket a digitális eszközök munkára 
történő felhasználásának szabályozására annak érdekében, hogy biztosítékokkal és 
védelemmel szolgáljon a munkavállalók számára;

10. felhívja a Bizottságot, hogy értékelje és kezelje a kijelentkezéshez való jog védelmének 
hiányával kapcsolatos kockázatokat;

11. felhívja a Bizottságot, hogy gondoskodjon arról, hogy a tagállamok és a munkáltatók 
biztosítsák a munkavállalók számára a kijelentkezéshez való jog gyakorlását; 

12. felhívja a Bizottságot, hogy fogadjon el egy uniós irányelvet annak biztosítása 
érdekében, hogy a munkavállalók gyakorolhassák a kijelentkezéshez való jogukat, és 
hogy szabályozza a meglévő és új digitális eszközök munkavégzésre való használatát; 

13. úgy véli, hogy az új irányelvnek pontosítania kell, és ki kell egészítenie a 2003/88/EK, 
az (EU) 2019/1152 és az (EU) 2019/1158 irányelveket, és úgy véli, hogy megoldásokat 
kell kínálnia a munkáltatók felelősségének és a munkavállalókkal szemben, a digitális 
eszközök használata során munkaidejük szervezésével kapcsolatban támasztott 
elvárásoknak a kezelésére; 

14. hangsúlyozza, hogy a kijelentkezéshez való jog lehetővé teszi a munkavállalók számára, 
hogy munkaidejükön kívül, többek között pihenőidő, hivatalos és éves szabadság, 
valamint bármely más szabadság alatt tartózkodjanak a munkával kapcsolatos 
feladatoktól, tevékenységektől és elektronikus kommunikációtól, például 
telefonhívásoktól, e-mailektől és egyéb üzenetektől, anélkül, hogy bármilyen hátrányos 
következménnyel kellene szembenézniük;

15. ismételten hangsúlyozza, hogy a munkaidő korlátozása alapvető fontosságú a 
munkavállalók egészségének és biztonságának biztosításához az Unióban; 

16. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak, a tagállamoknak, a munkáltatóknak és a 
munkavállalóknak aktívan támogatniuk és ösztönözniük kell a kijelentkezés jogát, és a 
digitális eszközök otthoni használatának hatékony, indokolt és kiegyensúlyozott 
megközelítését, valamint a munkaidővel és a kijelentkezési joggal kapcsolatos 
ismeretterjesztő intézkedéseket, oktatási és képzési kampányokat kell előmozdítaniuk;

17. határozottan úgy véli, hogy a munkáltatóknak nem szabad megkövetelniük, hogy a 
munkavállalók, közvetlenül vagy közvetve, a munkaidőn kívül is rendelkezésre 
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álljanak, vagy elérhetőek legyenek, és a munkavállalók számára megfelelő tájékoztatást 
kell nyújtaniuk, beleértve egy írásbeli nyilatkozatot, ami meghatározza a munkavállalók 
kijelentkezéshez való jogát, nevezetesen legalább a munkavégzésre használt digitális 
eszközök kikapcsolásának gyakorlati szabályait, beleértve a munkával kapcsolatos 
felügyeleti vagy ellenőrző eszközöket, a munkaidő nyilvántartásának módját, a 
munkáltató egészséggel és biztonsággal kapcsolatos értékelését, valamint a 
munkavállalók hátrányos bánásmóddal szembeni védelmét és a jogorvoslati jogának 
alkalmazását szolgáló intézkedéseket;

18. hangsúlyozza a szociális partnerek jelentőségét a kijelentkezéshez való jog hatékony 
végrehajtásának és érvényesítésének biztosítása érdekében; úgy véli, hogy a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a munkavállalók gyakorolhassák a 
kijelentkezéshez való jogukat, többek között kollektív szerződések révén;

19. felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsák a kijelentkezési jogra hivatkozó munkavállalók 
védelmét az áldozattá válástól és más negatív következményektől, és mechanizmusok 
meglétét a panaszok vagy a kijelentkezési jog megsértésének kezelésére;

20. kéri, hogy a Bizottság az Európai Unió működéséről szóló szerződés 225. cikke alapján 
nyújtson be javaslatot a kijelentkezés jogáról szóló jogi aktusra, a mellékletében foglalt 
ajánlások alapján;

21. úgy véli, hogy a kért javaslatnak nincs pénzügyi hatása;

22. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és a kísérő, részletes ajánlásokat a 
Bizottságnak, a Tanácsnak, valamint a tagállamok parlamentjeinek és kormányainak.
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MELLÉKLET AZ ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNYHOZ:
A KÉRT JAVASLAT TARTALMÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES AJÁNLÁSOK

A KÉRT JOGALKOTÁSI JAVASLAT SZÖVEGE

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

a kijelentkezés jogáról

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen a 153. cikk 
(2) bekezdésének b) pontjára, összefüggésben a 153. cikk (1) bekezdésének a), b) és 
i) pontjaival, 

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére1,

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére2,

rendes jogalkotási eljárás keretében3,

mivel: 

1. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 153. cikke (1) bekezdésének 
a), b) és i) pontja úgy rendelkezik, hogy az Uniónak támogatnia kell és ki kell 
egészítenie a munkakörnyezet javítása terén, a munkavállalók egészségének és 
biztonságának, a munkakörülményeknek, valamint a férfiak és nők közötti egyenlőség 
(a munkaerő-piaci lehetőségek és a munkahelyi bánásmód tekintetében) védelme 
érdekében végzett tagállami tevékenységeket. 

2. Az Európai Unió Alapjogi Chartájának (a továbbiakban: a Charta) 31. cikke előírja, 
hogy minden munkavállalónak joga van az egészségét, biztonságát és méltóságát 
tiszteletben tartó munkafeltételekhez, valamint a munkaidő felső határának 
korlátozásához, a napi és heti pihenőidőhöz, valamint az éves fizetett szabadsághoz. A 
Charta 30. cikke rendelkezik indokolatlan elbocsátás esetén a védelemhez való jogról, a 
Charta 20. és 21. cikke pedig a törvény előtti egyenlőségről és a megkülönböztetés 
tilalmáról. A Charta 23. cikke előírja a nők és férfiak közötti egyenlőséghez való jog 
biztosítását minden területen, így a foglalkoztatás, a munkavégzés és a díjazás területén.

3. A szociális jogok európai pillére előírja, hogy a munkaviszony jellegétől és 
időtartamától függetlenül a munkavállalóknak joguk van tisztességes és egyenlő 
bánásmódban részesülni a munkafeltételek tekintetében, hogy biztosítani kell a 
munkaadók számára a szükséges rugalmasságot ahhoz, hogy gyorsan alkalmazkodni 

1 HL C ...
2 HL C ...
3 Az Európai Parlament ...-i állásfoglalása.
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tudjanak a gazdasági környezet változásaihoz, hogy támogatni kell azokat az innovatív 
munkavégzési formákat, amelyek minőségi munkafeltételeket biztosítanak, és hogy 
meg kell akadályozni a munkafeltételek tekintetében bizonytalanságot eredményező 
munkaviszonyok kialakulását, többek között a hagyományostól eltérő 
munkaszerződésekkel való visszaélés tilalma révén (5. elv). Azt is előírják, hogy a 
munkavállalóknak joguk van a munkaviszony kezdetekor írásban tájékoztatást kapni a 
munkaviszonyból eredő jogaikról és kötelezettségeikről (7. elv), hogy a tagállami 
gyakorlatnak megfelelően konzultálni kell a szociális partnerekkel a gazdasági, 
foglalkoztatási és szociális intézkedések kialakításáról és végrehajtásáról (8. elv), hogy 
a szülőknek és a gondozási feladatokat ellátó személyeknek joguk van a megfelelő 
szabadságoláshoz, a rugalmas munkavégzéshez (9. elv), és hogy a munkavállalóknak 
joguk van az egészséges, biztonságos és megfelelő munkakörnyezethez, és személyes 
adataik védelméhez, valamint joguk van olyan munkakörnyezethez, amely megfelel 
szakmai szükségleteiknek, és amely lehetővé teszi, hogy huzamos ideig jelen legyenek a 
munkaerőpiacon (10. elv). 

4. Az irányelv figyelembe veszi a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet munkaidő 
szervezésével kapcsolatos egyezményeit és ajánlásait, többek között, különösen az 
1919. évi, az (ipari) munkaidőről szóló (1. számú) egyezményt, az 1981. évi, a kollektív 
tárgyalásról szóló (163. számú) ajánlást, az 1981. évi, a családi kötelezettségekkel 
rendelkező munkavállalókról szóló (156. számú) egyezményt és az azt kísérő (165. 
számú) ajánlást.

5. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 24. cikke kimondja, hogy minden 
személynek joga van a pihenésre és szabadidőre, beleértve a munkaidő észszerű 
korlátozását és az időszakos fizetett szabadságot.

6. A digitális eszközök lehetővé teszik a munkavállalók számára, hogy bármikor bárhol 
dolgozzanak, és hozzájárulhatnak a munkavállalók munka és magánélet közötti 
egyensúlyának javításához. Azonban a digitális eszközök, köztük az IKT, munkavégzés 
céljából történő használata negatív hatásokkal is járhat, például hosszabb munkaidővel, 
arra ösztönözve a munkavállalókat, hogy munkaidőn kívül is dolgozzanak, nagyobb 
munkaintenzitással, valamint a munkaidő és a szabadidő közötti határok elmosódásával. 
Ha nem kizárólag a munkaidő alatt használják, az ilyen digitális eszközök zavarhatják a 
munkavállalók magánéletét. A javadalmazás nélküli gondozási feladatokat ellátó 
munkavállalók számára a digitális eszközök különösen megnehezíthetik a munka és a 
magánélet közötti egészséges egyensúly megtalálását. A nők több időt töltenek ilyen 
gondozási feladatok ellátásával, mint a férfiak, kevesebb munkaidőben dolgoznak 
fizetett alkalmazottként, és teljes mértékben kiszorulhatnak a munkaerőpiacról. 

7. Továbbá, a munkavégzés céljára használt digitális eszközök állandó nyomást és stresszt 
idézhetnek elő, káros hatást gyakorolhatnak a munkavállalók fizikai és mentális 
egészségére és jólétére, és foglalkozási megbetegedésekhez, például szorongáshoz, 
depresszióhoz és kiégéshez vezethetnek, ez pedig egyre nagyobb terhet ró a 
munkáltatókra és a társadalombiztosítási rendszerekre. Tekintettel a digitális eszközök 
munkavégzés céljából történő használatának jelentős növekedése, a nem szokványos 
munkaviszonyok és a távmunka-megállapodások által előidézett kihívásokra, különösen 
a távmunka terén a Covid19-válság következtében bekövetkezett növekedéssel 
összefüggésben, még sürgetőbbé vált annak biztosítása, hogy a munkavállalók 
gyakorolhassák a kijelentkezés jogát. 
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8. A digitális technológiák egyre szélesebb körű használata átalakította a hagyományos 
munkamodelleket, és egy „állandóan összekapcsolt” és „mindig elérhető” kultúrát 
hozott létre. Ebben az összefüggésben fontos a munkavállalók alapvető jogainak, a 
tisztességes munkafeltételeknek, beleértve a méltányos díjazáshoz való jogukat, és a 
munkaidejük, egészségük és biztonságuk, valamint a férfiak és nők közötti egyenlőség 
megvalósításának a védelmét biztosítani.

9. A kijelentkezéshez való jog a munkavállalók azon jogára vonatkozik, hogy a 
munkaidőn kívül, digitális eszközök, például telefonhívások, e-mailek vagy más 
üzenetek révén ne folytassanak munkával kapcsolatos tevékenységet vagy 
kommunikációt. A kijelentkezéshez való jognak lehetővé kell tennie a munkavállalók 
számára, hogy kikapcsolhassák a munkával kapcsolatos eszközöket, és ne kelljen 
válaszolniuk a munkaidőn kívüli munkáltatói megkeresésekre, anélkül, hogy ez 
hátrányos következményekkel, például elbocsátással vagy más megtorló 
intézkedésekkel járna. Ehhez kapcsolódva, a munkaadók számára meg kell tiltani, hogy 
a munkavállalók szolgálatait a munkaidőn kívül használják.

10. A kijelentkezéshez való jognak minden munkavállalóra, és mind a köz-, mind a 
magánszféra minden ágazatára vonatkoznia kell. A kijelentkezéshez való jog célja a 
munkavállalók egészségének és biztonságának, valamint a tisztességes munkafeltételek 
védelmének a biztosítása, beleértve a munka és a magánélet közötti egyensúlyt.

11. Jelenleg nincs kifejezetten a kijelentkezéshez való jogot szabályozó uniós jogszabály. 
Azonban a Tanács 89/391/EGK4 és 91/383/EGK5 irányelveinek célja a fejlesztések 
elősegítése a határozatlan idejű, határozott idejű vagy munkaerő-kölcsönzés céljából 
létesített munkaviszonyban álló munkavállalók biztonságának és egészségének 
területén; a 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv6 lefekteti a munkaidő-
szervezés egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményeit; az (EU) 2019/1152 
európai parlamenti és tanácsi irányelv7 célja, hogy az átláthatóbb és kiszámíthatóbb 
foglalkoztatás előmozdítása révén javítsa a munkakörülményeket; és az (EU) 2019/1158 
európai parlamenti és tanácsi irányelv8 minimumkövetelményeket állapít meg, hogy 
megkönnyítse a munka és a magánélet összeegyeztetését azon munkavállalók számára, 
akik szülők vagy gondozók.

12. A 2003/88/EK irányelv értelmében az uniós munkavállalóknak joguk van a munkaidő-
szervezésre vonatkozó biztonsági és egészségvédelmi alapkövetelményekhez. Ebben az 
összefüggésben az említett irányelv rendelkezik a napi pihenőidőről, a szünetekről, a 
heti pihenőidőről, a maximális heti munkaidőről és az éves szabadságról, valamint 
szabályozza az éjszakai munka, a műszakban végzett munka és a munkaidő-beosztás 

4 A Tanács 89/391/EGK irányelve (1989. június 12.) a munkavállalók munkahelyi biztonságának és 
egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről (HL L 183., 1989.06.29., 1. o.).

5 A Tanács 91/383/EGK irányelve (1991. június 25.) a határozott idejű vagy munkaerő-kölcsönzés 
céljából létesített munkaviszonyban álló munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségének 
javítását elősegítő intézkedések kiegészítéséről (HL L 206., 1991.07.29., 19. o.).

6 Az Európai Parlament és a Tanács 2003/88/EK irányelve (2003. november 4.) a munkaidő-szervezés 
egyes szempontjairól (HL L 299., 2003.11.18., 9. o.).

7 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1152 irányelve (2019. június 20.) az Európai Unióban 
alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételekről (HL L 186., 2019.07.11., 105. o.).

8 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1158 irányelve (2019. június 20.) a szülők és a gondozók 
vonatkozásában a munka és a magánélet közötti egyensúlyról és a 2010/18/EU tanácsi irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 188., 2019.07.12., 79. o.).
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bizonyos szempontjait. Az Európai Unió Bíróságának (EUB) állandó ítélkezési 
gyakorlata szerint a munkavállalónak a munkaadó által meghatározott helyen való 
tényleges jelenlétével teljesített készenléti ügyelet „ténylegesen munkaidőnek számít, 
függetlenül attól a körülménytől, hogy a készenlét ideje alatt az érintett munkavállaló 
szakmai tevékenységet ténylegesen nem végez”9, és azt a készenléti időt, amelyet a 
munkavállaló otthonában tölt a munkáltató hívásaira való reagálási kötelezettség 
mellett, munkaidőnek kell tekinteni10. Továbbá, a Bíróság szerint a minimális pihenők 
„az uniós szociális jog különös jelentőségű szabályainak minősülnek, amelyek a 
munkavállalók biztonsága és egészsége védelmének biztosításához szükséges 
minimumkövetelményként valamennyi munkavállalót megilletik”11. Azonban a 
2003/88/EK irányelv nem rendelkezik kifejezetten a munkavállaló azon jogáról, hogy 
kijelentkezhessen, a munkaidőn kívül, a pihenőidő alatt vagy más, nem munkával töltött 
időszakban.

13. A Bíróság megerősítette, hogy a 89/391/EGK és a 2003/88/EK irányelv előírja a 
munkáltatók számára, hogy hozzanak létre egy rendszert, amely lehetővé teszi az egyes 
munkavállalók által naponta ledolgozott idő mérését, és hogy a rendszer „objektív, 
megbízható és hozzáférhető” legyen12.

14. Ítélkezési gyakorlatában az EUB kritériumokat állapított meg a munkavállaló 
jogállásának meghatározására. Az irányelv végrehajtása során figyelembe kell venni e 
kritériumok EUB általi értelmezését. Amennyiben megfelelnek ezeknek a 
kritériumoknak, az atipikus munkavállalók, mint például a behívásos munkavállalók, a 
részmunkaidős munkavállalók, az időszakos munkavállalók, az utalványos 
munkavállalók, a platform-munkavállalók, a gyakornokok és a szakképzésben 
résztvevők, függetlenül attól, hogy a magán- vagy a közszférában dolgoznak-e, ezen 
irányelv hatálya alá tartoznak. A nemzeti jogban meghatározott önálló vállalkozói 
státusszal való visszaélés – akár nemzeti, akár határokon átnyúló esetekben – egy olyan 
formája a megtévesztő módon bejelentett munkavégzésnek, amelyet gyakran a be nem 
jelentett munkavégzéssel hoznak összefüggésbe. Színlelt önálló vállalkozói 
tevékenységről akkor beszélünk, amikor egy személy – bizonyos jogi vagy adózási 
kötelezettségek elkerülése végett – önálló vállalkozóként van bejelentve, miközben 
teljesít minden olyan feltételt, amely egy munkaviszonyra jellemző. E személyeknek 
ezen irányelv hatálya alá kell tartozniuk. A munkaviszony fennállásának megállapítása 
tekintetében a tényleges munkavégzéssel kapcsolatos tényeket kell irányadónak 
tekinteni, és nem azt kell alapul venni, hogy a felek hogyan minősítik a viszonyt. Ezen 
irányelv alkalmazásában a munkavállaló kifejezés minden olyan munkavállalóra 
vonatkozik, aki az EUB kritériumainak megfelelő munkaviszonyban áll.

15. Az elmúlt évtizedekben a szokványos munkaszerződések száma csökkent, és az atipikus 
vagy rugalmas munkamegállapodások gyakorisága nőtt, nagyrészt a gazdasági 
tevékenységek digitalizálásának köszönhetően. Az atipikus munka egyes fajtáira 

9 A Bíróság C-397/01. és C-403/01. sz., Pfeiffer és társai ügyben 2004. október 5-én hozott ítéletének 
(ECLI:EU:C:2004:584) 93. pontja.

10 A Bíróság C-518/15. sz., Matzak ügyben 2018. február 21-én hozott ítéletének (ECLI: EU:C:2018:82) 
66. pontja.

11 A C-484/04. sz. Bizottság kontra Egyesült Királyság ügyben 2006. szeptember 7-én hozott ítélet 
(ECLI:EU:C:2006:526) 36. pontja.

12 A Bíróság C-55/18. sz., Federación de Servicios de Comisiones Obreras ügyben 2019. május 14-én 
hozott ítéletének (ECLI:EU:C:2019:402) 60. pontja.
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vonatkozóan létezik uniós jog. A 97/81/EK tanácsi irányelv13 megvalósítja az európai 
szociális partnerek közötti részmunkaidős foglalkoztatásról szóló keretmegállapodást, 
és célja, hogy előírja a részmunkaidős munkavállalók hátrányos megkülönböztetésének 
megszüntetését, javítva a részmunkaidős foglalkoztatás minőségét, ösztönözve a 
részmunkaidő önkéntes alapon történő fejlesztését, valamint hozzájárulva a munkaidő 
rugalmas szervezéséhez a munkaadók és a munkavállalók igényeit figyelembe vevő 
módon. Az 1999/70/EK tanácsi irányelv14 hatályba lépteti az európai szociális partnerek 
közötti, határozott idejű szerződésekről szóló keretmegállapodást, és célja a határozott 
idejű foglalkoztatás minőségének javítása azáltal, hogy biztosítja a 
megkülönböztetésmentesség elvének alkalmazását, valamint megakadályozza az 
egymást követő határozott idejű munkaszerződések vagy munkaviszonyok 
alkalmazásából eredő visszaéléseket. Az Európai Parlament és a Tanács 2008/104/EK 
irányelve15 – amit azt követően fogadtak el, hogy az európai szociális partnerek nem 
tudtak keretmegállapodást életbe léptetni – célja a kölcsönzött munkavállalók 
védelmének biztosítása és a kölcsönzött foglalkoztatás minőségének javítása az egyenlő 
bánásmód biztosítása és a munkaerő-kölcsönzést folytató vállalkozások munkáltatóként 
való elismerése révén, figyelembe véve a munkaerő-kölcsönzés keretében történő 
munkavégzésre vonatkozó megfelelő keret kialakításának szükségességét, a 
munkahelyteremtés és a rugalmas munkaformák kialakításának hatékony elősegítése 
érdekében. Továbbá, az európai szociális partnerek 2002 júliusában 
keretmegállapodásokat fogadtak el a távmunkáról, 2020 júniusában pedig a 
digitalizációról. Ez utóbbi olyan intézkedéseket tesz lehetővé a munkavállalók munkára 
történő be- és kijelentkezésével kapcsolatosan, melyben a szociális partnereknek 
megállapodhatnak.

16. A 2008/104/EK irányelv 3. cikke (1) bekezdésének a) pontja és 3. cikkének (2) 
bekezdése előírja, hogy a „munkavállaló” fogalmát a nemzeti jog határozza meg. 
Azonban a Bíróság meghatározta, hogy az állandó ítélkezési gyakorlatában 
megállapított kritériumokat kell alkalmazni annak értékelésére, hogy valaki 
rendelkezik-e munkavállalói jogállással. Különösen az, hogy „valamely személy más 
javára és más irányítása alatt, díjazás ellenében szolgáltatást nyújt” a meghatározó, 
„mivel e tekintetben nem meghatározó a munkaviszony nemzeti jog szerinti minősítése 
és formája, sem pedig a két személy közötti jogviszony jellege”16.

17. Egyes tagállamok lépéseket tettek a digitális eszközöket munkavégzés céljából használó 
munkavállalók kijelentkezéshez való jogának szabályozására. Más tagállamok a 
kockázatok külön kezelése nélkül ösztönzik a digitális eszközök használatát 
munkavégzés céljára, a tagállamok harmadik csoportja általános jogszabályokat 
alkalmaz a digitális eszközök használatára, a negyedik csoport pedig nem rendelkezik 
külön jogszabályokkal17. Az uniós szintű fellépés ezen a területen 
minimumkövetelményeket vezetne be a digitális eszközöket munkavégzés céljából 

13 A Tanács 97/81/EK irányelve (1997. december 15.) az UNICE, a CEEP és az ESZSZ által a 
részmunkaidős foglalkoztatásról kötött keretmegállapodásról (HL L 14., 1998.01.20., 9. o.).

14 A Tanács 1999/70/EK irányelve (1999. június 28.) az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott 
ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról (HL L 175., 1999.07.10., 43. o.).

15 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/104/EK irányelve (2008. november 19.) a munkaerő-
kölcsönzés keretében történő munkavégzésről (HL L 327., 2008.12.05., 9. o.).

16 A Bíróság C‑216/15. sz., Betriebsrat der Ruhrlandklinik ügyben 2016. november 17-én hozott ítéletének 
(ECLI:EU:C:2016:883) (27) bekezdése.

17 Eurofound.
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használó uniós munkavállalók védelme, és különösen a tisztességes 
munkakörülményekhez való alapvető jogaik védelmének érdekében.

18. Ennek az irányelvnek az a célja, hogy minden munkavállaló számára javítsa a 
munkakörülményeket a kijelentkezéshez való jogra vonatkozó minimumkövetelmények 
megállapítása révén, a munkaerőpiac alkalmazkodóképességének biztosítása mellett. 
Ezt az irányelvet a 2003/88/EK, az (EU) 2019/1152 és az (EU) 2019/1158 irányelvekkel 
összhangban lévő módon kell alkalmazni.

19. A szociális partnereknek kollektív szerződés útján vagy a munkáltató szintjén meg kell 
állapodniuk arról, hogy a munkavállaló milyen gyakorlati intézkedéseket tehet a 
kijelentkezés jogának gyakorlására, és ennek a jognak a munkáltató általi 
megvalósításáról. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a munkáltatók írásbeli 
nyilatkozatban határozzák meg ezeket a gyakorlati intézkedéseket munkavállalóik 
számára.

20. Tiszteletben kell tartani a szociális partnerek autonómiáját. A tagállamok számára 
lehetővé kell tenni, hogy a szociális partnerek számára megengedjék kollektív 
szerződések fenntartását, tárgyalását, megkötését és érvényesítését az ezen irányelvben 
foglalt valamennyi rendelkezés vagy egyes rendelkezések érvényesítése érdekében.

21. A tagállamoknak nemzeti joguknak és gyakorlatuknak megfelelően biztosítaniuk kell a 
szociális partnerek hatékony bevonását, valamint a szociális párbeszéd előmozdítását és 
fokozását az irányelv rendelkezéseinek végrehajtása érdekében. A tagállamok számára – 
a szociális partnerek erre vonatkozó együttes kérelmére – lehetővé kell tenni, hogy 
megbízhassák a szociális partnereket ennek az irányelvnek a végrehajtásával, feltéve, 
hogy a tagállamok megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy 
mindenkor biztosítani tudják az ezen irányelv által elérni kívánt eredményeket.

22. A munkáltatók nem térhetnek el a kijelentkezéshez való jog végrehajtására vonatkozó 
kötelezettségtől, kivéve kollektív szerződés vagy a szociális partnerek közötti, a 
munkáltató szintjén kötött megállapodás útján. Az ilyen megállapodásoknak meg kell 
határozni a munkaidőn kívül végzett munka ellentételezésének követelményeit is. Az 
ilyen ellentételezésnek szabadság vagy pénzügyi kompenzáció formájában kell 
megtörténnie. Pénzügyi kompenzáció esetén annak legalább a munkavállaló szokásos 
díjazásának összegével egyenértékűnek kell lennie.

23. Azokat a munkavállalókat, akik az ezen irányelvben meghatározott jogaikat 
gyakorolják, meg kell védeni minden hátrányos következménytől, beleértve az 
elbocsátást és az egyéb megtorló intézkedéseket is. Ezeket a munkavállalókat szintén 
meg kell védeni a megkülönböztető intézkedésekkel, például a jövedelemkieséssel vagy 
az előlépési lehetőségek elmaradásával szemben is. 

24. A munkavállalók számára megfelelő jogi és közigazgatási védelmet kell biztosítani az 
irányelvben előírt jogaik gyakorlásából vagy annak kéréséből eredő hátrányos 
bánásmóddal szemben, beleértve a jogorvoslati jogot, valamint az irányelvnek való 
megfelelés biztosítása érdekében közigazgatási vagy bírósági eljárások indításának 
jogát. 

25. A tagállamok a nemzeti joggal, a kollektív szerződésekkel vagy a gyakorlattal 
összhangban meghatározhatják az irányelvben megállapított kijelentkezéshez való jog 
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gyakorlására vonatkozó szabályokat. A tagállamok hatékony, arányos és visszatartó 
erejű szankciókat írnak elő arra az esetre, ha az ezen irányelv szerinti kötelezettségeket 
megsértik.

26. A munkáltatóra hárul a bizonyítási teher annak tekintetében, hogy az elbocsátás vagy 
azzal egyenértékű kár nem azon az alapon történt, hogy a munkavállaló a 
kijelentkezéshez való jogot gyakorolta vagy gyakorolni kívánta, ha a munkavállaló 
bíróság vagy más illetékes hatóság előtt olyan tényeket állít, amelyek alapján 
vélelmezni lehet, hogy a munkavállalót az említett indokból bocsátották el, vagy érte 
más káros hatás. 

27. Ez az irányelv minimumkövetelményeket állapít meg, ezzel meghagyja a tagállamok 
azon előjogát, hogy kedvezőbb rendelkezéseket vezessenek be vagy tartsanak fenn. Ez 
az irányelv nem jelenthet jogalapot a munkavállalók részére az irányelv területén már 
biztosított védelem általános szintjének csökkentésére. 

28. A Bizottságnak felül kell vizsgálnia ezen irányelv végrehajtását az irányelvnek való 
megfelelés ellenőrzése és biztosítása érdekében. Ebből a célból a tagállamoknak 
rendszeres jelentéseket kell benyújtaniuk a Bizottsághoz. 

29. Ezen irányelv hatásának értékelése érdekében a Bizottságot és a tagállamokat további 
együttműködésre ösztönzik, annak érdekében, hogy az irányelvben lefektetett jogok 
végrehajtásával kapcsolatos összehasonlítható adatokat és statisztikákat dolgozzanak ki. 

30. Mivel az irányelv célját, nevezetesen a kijelentkezéshez való jog érvényesítéséhez 
szükséges biztosítékok létrehozását az Unióban, a tagállamok nem tudják kielégítően 
megvalósítani, az Unió szintjén azonban az irányelv terjedelme és hatása miatt e célok 
jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló 
szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben 
foglalt arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az e cél eléréséhez 
szükséges mértéket,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET: 

1. cikk

Tárgy és hatály

(1) Ez az irányelv minimumkövetelményeket állapít meg annak érdekében, hogy lehetővé 
tegye a digitális eszközöket, beleértve az IKT-t, munkavégzés céljából használó 
munkavállalók számára a kijelentkezéshez való joguk gyakorlását, és hogy biztosítsa, 
hogy a munkáltatók tiszteletben tartsák azt. Az irányelv mind a köz-, mind a 
magánszférára minden ágazatra vonatkozik, valamint minden munkavállalóra – 
beleértve a behívásos munkavállalókat, a részmunkaidős munkavállalókat, az időszakos 
munkavállalókat, az utalványos munkavállalókat, a platform-munkavállalókat, a 
gyakornokokat és a szakképzésben résztvevőket – vonatkozik, amennyiben megfelelnek 
a munkavállalói jogállás meghatározására vonatkozó EUB által megállapított 
feltételeknek. 
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(2) Ez az irányelv az (1) bekezdésben említett célok tekintetében a 2003/88/EK, az (EU) 
2019/1152 és az (EU) 2019/1158 irányelveket pontosítja és egészíti ki.

2. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen irányelv alkalmazásában:

1) „kijelentkezés”: a munkavállaló a munkaidőn kívül, közvetlenül vagy közvetve nem 
folytat digitális eszközökkel végzett munkával kapcsolatos tevékenységet vagy 
kommunikációt;

2) „munkaidő”: a 2003/88/EK irányelv 2. cikk 1. pontjában meghatározott munkaidő.

3. cikk

A kijelentkezéshez való jog

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a munkáltatók biztosítsák a munkavállalók 
számára a kijelentkezéshez való joguk gyakorlásához szükséges eszközöket. 

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a munkáltatók objektív, megbízható és 
hozzáférhető módon rögzítsék az egyéni munkaidőket. Minden munkavállaló számára 
lehetővé kell tenni, hogy bármikor elkérhesse és megkapja munkaidő-nyilvántartását. 

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a munkáltatók tisztességes, jogszerű és 
átlátható módon alkalmazzák a kijelentkezés jogát.

4. cikk

A kijelentkezés jogát végrehajtó intézkedések

(1) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a munkavállalók gyakorolhassák a 
kijelentkezéshez való jogukat, és hogy a munkáltatók alkalmazzák ezt a jogot. Ebből a 
célból a tagállamoknak legalább a következő munkafeltételeket kell előírniuk: 

a) a munkavégzés céljára használt digitális eszközök kikapcsolásának gyakorlati 
szabályai, beleértve a munkával kapcsolatos felügyeleti vagy ellenőrző 
eszközöket;

b) a munkaidő-nyilvántartás munkáltatók általi vezetésének módja;

c) a munkáltató egészségügyi és biztonsági értékelésének tartalma és gyakorisága, 
beleértve a pszichoszociális kockázatértékeléseket is, tekintettel a 
kijelentkezéshez való jogra;

d) a munkavállaló kijelentkezésre való jogának végrehajtására vonatkozó 
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követelménytől a munkáltató által történő bármely eltérés feltételei;

e) a d) pont szerinti eltérés esetén a munkaidőn kívül végzett munkáért járó 
ellentételezés kiszámításának kritériumai;

f) a tájékoztató intézkedések, beleértve a munkahelyi képzést is, melyeket a 
munkáltatók folytatnak az ebben a bekezdésben szereplő munkakörülményekkel 
kapcsolatban.

Az első albekezdés d) pontja szerinti bármely eltérés csak kivételes körülmények, 
például vis maior vagy egyéb vészhelyzetek esetén alkalmazható, és az eltérés 
szükségességét írott formában, indoklással alátámasztva minden érintett 
munkavállalónak a rendelkezésére kell bocsátani, minden alkalommal, mikor eltérésre 
kerül sor.

A tagállamok megtiltják a munkáltatóknak, hogy az első albekezdés d) pontja alapján 
eltérjenek a kijelentkezéshez való jog végrehajtására vonatkozó követelménytől, a (2) és 
(3) bekezdésben említett szociális partnerek közötti megállapodás kivételével. 

Az első albekezdés e) pontjában említett, a munkaidőn kívül végzett munkáért járó 
ellentételezés szabadság vagy pénzügyi kompenzáció formájában is nyújtható. Pénzügyi 
kompenzáció esetén annak legalább a munkavállaló szokásos díjazásának összegével 
egyenértékűnek kell lennie.

(2) A tagállamok megbízzák a szociális partnereket az (1) bekezdésben említett 
munkafeltételekről rendelkező kollektív szerződések megkötésével.

(3) Amennyiben a tagállamok nem használják ki a (2) bekezdésben előírt lehetőséget, 
biztosítaniuk kell, hogy a szociális partnerek a munkáltató szintjén megállapodjanak az 
(1) bekezdésben említett munkafeltételekről.

5. cikk

A hátrányos bánásmód elleni védelem

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a munkáltatók számára tiltott a megkülönböztetés, a 
kevésbé kedvező bánásmód, az elbocsátás és egyéb hátrányos intézkedések azon az 
alapon, hogy a munkavállalók gyakorolták vagy gyakorolni kívánták a kijelentkezéshez 
való jogukat.

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a munkáltatók megvédjék a munkavállalóikat – 
ideértve a munkavállalók képviseletét ellátókat – attól, hogy a munkáltatóhoz benyújtott 
panaszokból vagy az ebben az irányelvben biztosított jogok érvényre juttatása 
érdekében indított bármely eljárásból fakadóan a hátrányos bánásmódban részesítsék 
őket, illetve hogy az ilyen panaszok vagy eljárások hátrányos következményekkel 
járjanak rájuk nézve.

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy amennyiben a munkavállalók, akik úgy ítélik 
meg, hogy őket azon az alapon bocsátották el, hogy gyakorolták vagy gyakorolni 
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kívánták a kijelentkezésre vonatkozó jogukat, bíróság vagy más illetékes hatóság előtt 
olyan tényeket állítanak, amelyek alapján vélelmezni lehet, hogy az említett indokból 
bocsátották el őket, a munkáltató köteles bizonyítani, hogy az elbocsátás más okokon 
alapult.

(4) A (3) bekezdés nem érinti a tagállamok azon jogát, hogy a munkavállalók számára 
kedvezőbb bizonyítási szabályokat vezessenek be.

(5) A tagállamok nem kötelesek a (3) bekezdést alkalmazni azon eljárásokra, amelyekben a 
bíróság vagy az illetékes hatóság feladata a bizonyítékok feltárása.

(6) A (3) bekezdés nem alkalmazandó a büntetőeljárásokra, kivéve, ha a tagállamok 
másként rendelkeznek.

6. cikk

Jogorvoslathoz való jog

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az ezen irányelvből fakadó jogok megsértése 
esetén azon munkavállalók részére, akiknek a kijelentkezési jogát megsértették, 
biztosított legyen a tényleges és pártatlan vitarendezés lehetősége, valamint a 
jogorvoslathoz való jog.

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a szakszervezetek vagy a munkavállalók egyéb 
képviselői a munkavállalók nevében vagy támogatására és azok jóváhagyásával, ezen 
irányelv betartásának vagy végrehajtásának biztosítása céljából közigazgatási vagy 
bírósági eljárásban vegyenek részt. 

7. cikk

Tájékoztatási kötelezettség

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a munkáltatók minden munkavállalót megfelelő 
információval lássanak el a kijelentkezéshez való jogukról, beleértve egy írásos nyilatkozatot, 
ami meghatározza az alkalmazandó kollektív vagy egyéb megállapodások feltételeit. A 
tájékoztatásnak legalább az alábbi információkra ki kell terjednie: 

a) a 4. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett munkavégzés céljára használt digitális 
eszközök kikapcsolásának gyakorlati szabályai, beleértve a munkával kapcsolatos 
felügyeleti vagy ellenőrző eszközöket;

b) A 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett munkaidő nyilvántartásának módja; 

c) A 4. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett, a kijelentkezés jogának a munkáltató 
által végzett egészségügyi és biztonsági értékelése, beleértve a pszichoszociális 
kockázatértékeléseket is;

d) A 4. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett, a munkavállaló kijelentkezésre való 
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jogának végrehajtására vonatkozó követelménytől a munkáltató által történő bármely 
eltérés feltételei;

e) A 4. cikk (1) bekezdésének e) pontjában említett, e cikk d) pontja szerinti eltérés esetén 
a munkaidőn kívül végzett munkáért járó ellentételezés kiszámításának kritériumai;

f) A 4. cikk (1) bekezdésének f) pontjában említett, a munkáltató által folytatott 
tájékoztató intézkedések, beleértve a munkahelyi képzést is;

g) A 5. cikkel összhangban a munkavállalók hátrányos bánásmóddal szembeni védelmét 
szolgáló intézkedések;

h) A 6. cikkel összhangban a munkavállalók jogorvoslati jogának végrehajtására 
vonatkozó intézkedések.

 

8. cikk

Szankciók

A tagállamok megállapítják az ezen irányelv alapján elfogadott nemzeti rendelkezések 
megsértése vagy az ezen irányelv hatálya alá tartozó jogokra vonatkozóan már hatályban lévő 
releváns rendelkezések megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, 
és meghoznak minden szükséges intézkedést ezek végrehajtására. Az előírt szankcióknak 
hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. A tagállamok az említett 
szabályokról és intézkedésekről ... [két évvel ezen irányelv hatálybalépését követően]-ig 
értesítik a Bizottságot, és haladéktalanul értesítik az azokat érintő minden későbbi 
módosításról is.

9. cikk

A védelem szintje

(1) Ez az irányelv nem jelenthet jogalapot a munkavállalók részére a tagállamok által már 
biztosított védelem általános szintjének csökkentésére.

(2) Ez az irányelv nem érinti a tagállamok azon előjogát, hogy a munkavállalókra nézve 
kedvezőbb törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseket alkalmazzanak vagy 
vezessenek be, vagy a munkavállalókra nézve kedvezőbb kollektív szerződések 
alkalmazását szorgalmazzák vagy engedélyezzék.

(3) Ez az irányelv nem érinti az Unió egyéb jogi aktusai által a munkavállalók számára 
biztosított egyéb jogokat.

10. cikk

A kijelentkezéshez való jog jelentéstétele, értékelése és felülvizsgálata
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(1) A tagállamok ... [öt évvel ezen irányelv hatálybalépését követően]-ig, és azt követően 
kétévente jelentést nyújtanak be a Bizottságnak az ezen irányelv gyakorlati 
végrehajtására és alkalmazására vonatkozó valamennyi lényeges információról, 
valamint a kijelentkezéshez való jog végrehajtási gyakorlatára vonatkozó értékelési 
mutatókról, a nemzeti szociális partnerek nézőpontjainak megjelölésével.  

(2) A tagállamok által az (1) bekezdésnek megfelelően szolgáltatott információk alapján a 
Bizottság ... [hat évvel ezen irányelv hatálybalépését követően]-ig, és azt követően 
kétévente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ezen irányelv 
végrehajtásáról és alkalmazásáról, és mérlegeli további intézkedések szükségességét, 
beleértve adott esetben ezen irányelv módosítását is. 

11. cikk

Átültetés

(1) A tagállamok ... [két évvel az ezen irányelv hatálybalépést követően]-ig elfogadják és 
kihirdetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az 
irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

A tagállamok ezeket a rendelkezéseket … [ezen irányelv hatálybalépésének időpontját 
követően három évvel]-tól/-től alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre 
az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell 
fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) Ezen irányelv hatálybalépését követően a tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
Bizottság az észrevételei megtételéhez szükséges időben tájékoztatást kapjon az ezen 
irányelv által szabályozott területen általuk tervezett törvényekről, rendeletekről és 
közigazgatási rendelkezésekről.

(3) Az EUMSZ 153. cikkének (3) bekezdésével összhangban a tagállamok megbízhatják a 
szociális partnereket, közös kérésükre, ezen irányelv végrehajtásával, feltéve, hogy 
biztosítják ezen irányelv betartását.

12. cikk

Személyes adatok

A munkáltatók ezen irányelv 4. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontja alapján csak az egyes 
munkavállalók munkaidejének rögzítése céljából dolgoznak fel személyes adatokat. Ilyen 
adatokat semmilyen más célból nem dolgozhatnak fel. A személyes adatok kezelése során 
meg kell felelni az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek18 és a 

18 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 
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2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek19.

13. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon 
lép hatályba. 

14. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

(HL L 119., 2016.05.04., 1. o.).
19 Az Európai Parlament és a Tanács 2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési 

ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről (Elektronikus 
hírközlési adatvédelmi irányelv) (HL L 201., 2002.07.31., 37. o.).
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INDOKOLÁS

Fontos felismerni az információs és kommunikációs technológiák (IKT) fejlődését és hatását a 
munka világára számos ágazatban és munkaterületen, ami lehetővé teszi, hogy a munkát 
bárhonnan el lehessen vállalni, bárhol és bármikor el lehessen végezni, és hogy a munkavállalók 
a munkaidőn kívül is elérhetők legyenek. Ennek eredményeként számos új, a meglévő uniós 
jogi kereten kívüli kihívás jött létre.

A digitális eszközök, köztük az IKT széles körű, munkavégzés céljára történő alkalmazása 
lehetővé tette a munkavállalók számára a nagyobb önállóságot és rugalmasságot a 
munkaszervezés terén. Ezzel szemben azonban a munkaidő kiterjesztésére és a munkaidő és a 
szabadidő közötti határok összemosására szolgáló új módok létrejöttéhez is vezettek. Ezek a 
„munka hordozhatósághoz” is kapcsolódnak, amelynek eredményeképpen a munkavállalók 
gyakran nem tudnak elszakadni a munkától, ami idővel fizikai és mentális egészségügyi 
problémákhoz, például stresszhez, szorongáshoz, depresszióhoz és kiégéshez vezet, valamint 
negatívan hat a munkavállalók munka és magánélet közötti egyensúlyára. 

Továbbá, a Covid19-válság kezdete óta a digitális eszközöket, köztük az IKT-t használó 
rugalmas- és távmunka-megállapodások egyes iparágakban hatékonynak bizonyultak az üzleti 
folytonosság szempontjából, és ugrásszerű volt a távmunkát végzők és a távoli elérésű 
megoldások száma, amelyek várhatóan egyre gyakoribbá válnak a Covid19-válság után. 

E jelentés célja, hogy javaslatokat tegyen az Európai Parlament Foglalkoztatási és Szociális 
Bizottságának (EMPL) a kijelentkezéshez való jogról szóló irányelvre, az irányelv kritikus 
elemeire vonatkozó konkrét ajánlásokra, valamint a jövőbeli, Uniós szinten végrehajtandó 
kijelentkezéshez való jog lehetséges hatályára és tartalmára vonatkozóan.

Az előadó megkísérelt széles körű és átlátható konzultációt folytatni az érdekelt felekkel annak 
érdekében, hogy a jelentés valódi problémákkal foglalkozzon és csökkentse a felesleges és nem 
kívánt következményeket. 

Az előadó értékelése és észrevételei alapján az előadó arra a következtetésre jutott, hogy az új, 
digitális munka világában uniós szintű biztosítékok bevezetésére van szükség, ami biztosítja a 
munkavállalók védelmének minimális szintjét, és javaslatot tesz egy a kijelentkezéshez való 
jogról szóló irányelvre. Az irányelvet minden olyan munkavállalóra alkalmazni kell, aki 
munkája során digitális eszközöket, többek között IKT-t használ, beleértve az atipikus 
munkavállalókat is, valamint a köz- és a magánszféra minden tevékenységi ágazatára.

Az előadó ajánlása szerint a munkavállalók védelmének javítása, és a tisztességes 
munkafeltételekhez, a méltányos díjazáshoz, a munka és a magánélet közötti egyensúlyhoz, a 
pihenőidőhöz és az szabadsághoz, valamint az egészséges és biztonságos munkahelyhez való 
jogaik megerősítése érdekében szükség van a kijelentkezéshez való európai jogra.

Az irányelv minimumkövetelményeket vezet be a digitális eszközök munkaidőn kívüli szakmai 
célú használatára vonatkozóan, amelynek célja, hogy idővel olyan kultúrát hozzon létre, amely 
elkerüli a munkaidőn kívüli kapcsolattartást.

A kijelentkezéshez való jogról szóló irányelvtervezet célja, hogy megerősítse a munkavállalók 
azon jogát, hogy munkaidőn kívül nem kérhetők fel munkavégzésre, teljes mértékben 
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tiszteletben tartva a munkaidőre vonatkozó jogszabályokat és a munkaidőre vonatkozó 
rendelkezéseket a kollektív szerződésekben és a szerződéses megállapodásokban. A 
kijelentkezéshez való jog általánosságban úgy írható le, mint a munkavállalók azon joga, hogy 
a munkaidőn kívüli, munkavégzés célját szolgáló, a kommunikációs eszközöket is magukban 
foglaló digitális eszközöket kikapcsolják anélkül, hogy az e-mailekre, telefonhívásokra vagy 
szöveges üzenetekre való válaszadás elmaradásának következményeivel szembesülnének. 

A javaslat továbbá felveti a munkáltatók azon kötelezettségét, hogy biztosítsák a 
munkavállalók kijelentkezéshez való jogának, valamint a tisztességes munkafeltételekhez, a 
biztonsághoz és egészséghez való jogaiknak tiszteletben tartását, minden munkával 
kapcsolatos szempontból. A javaslat célja, hogy tovább foglalkozzon a munkáltatók és 
valamennyi munkavállaló meghatározott jogainak, kötelezettségeinek és kötelességeinek 
rendszerével, ahol a megelőzés elve a legnagyobb prioritást élvezi.

A javaslat foglalkozik az irányelvben javasolt intézkedések megfelelő betartásának és 
végrehajtásának biztosításához szükséges megfelelő intézkedések fontosságával, és e célból 
elismeri a szociális partnerek fontos szerepét a vállalkozások különböző nemzeti és regionális 
szintektől, ágazatoktól és iparágaktól függő sajátos szükségleteihez és korlátaihoz igazított 
kijelentkezéshez való jog végrehajtásában. 

A javaslat biztosítékokat vezet be annak biztosítására is, hogy a munkáltatók írásos 
tájékoztatást nyújtsanak a munkavállalóknak a kijelentkezéshez való jog működéséről szóló 
kollektív szerződés rendelkezéseiről. A munkáltatónak tájékoztatnia kell a munkavállalókat a 
kijelentkezéshez való jog támogatását szolgáló módszerekről is, mint például a 
munkavégzésre használt digitális eszközökről történő kijelentkezésnek és azok 
kikapcsolásának gyakorlati szabályai, a munkaidő nyilvántartásának módja, és a munkáltató 
egészségügyi és biztonsági értékelése.

A javaslat biztosítékokkal is szolgál a kijelentkezési jogra hivatkozó munkavállalók számára 
az áldozattá válással és más negatív következményekkel szemben, és egy olyan 
mechanizmussal, ami kezeli a panaszokat vagy a kijelentkezési jog megsértését.

A javaslat teljes mértékben tiszteletben tartja a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós 
szabályokat, valamint a munkavállalók alapvető jogait és az érvényben lévő uniós jogot. 


