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Az Európai Parlament és Tanács 2002/15/EK irányelve (2002. március 11.) a közúti 
fuvarozásban utazó tevékenységet végző személyek munkaidejének szervezéséről

Az Európai Unió Alapjogi Chartája

Az Európai Unió Bírósága 165/18. sz. Sajtóközlemény. Luxembourg, 2018. november 
6. 

Az Európai Unió Bírósága 99/15. sz. Sajtóközlemény. Luxembourg, 2015. szeptem-
ber 10. 

Case C-151/02. Landeshauptstadt Kiel v Norbert Jaeger (2003)

Case C-214/10. KHS AG v Winfried Schulte (2011)

Case C-266/14. Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones Obreras 
(CC.OO.) v Tyco Integrated Security SL, Tyco Integrated Fire & Security Corporation 
Servicios SA (2015)

Case C-303/98. Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (Simap) v Conselleria de 
Sanidad y Consumo de la Generalidad Valenciana (2000) 

Case C-518/15.— Ville de Nivelles v Rudy Matzak. (2018)

Case C-684/16 - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften 
(2018)

1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

2018. évi CXVI. törvény a munkaidő-szervezéssel és a munkaerő-kölcsönzés mini-
mális kölcsönzési díjával összefüggő egyes törvények módosításáról

Arbeitszeitgesetz
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Ugyanakkor azt is le kell szögeznünk, hogy az irányelvben szereplő 
bináris „munkaidő-pihenőidő” definíció komoly jogalkalmazási ne-
hézségeket okoz. Ahogy az a jelen cikkben részletesen bemutatásra 
került, az EUB az elé kerülő ügyekben folyamatosan értelmezi ezen 
fogalompárt, újabb és újabb időszakokat munkaidővé minősítve. 

Hivatkozott szakirodalom

Fodor - Neumann, 2006: Fodor T. Gábor – Neumann László: A magyar munkaidő-sza-
bályozás EU harmonizációjának hiányosságai. Munkaügyi Szemle, 50. évf., 2006/10.  

Fodor, 2016: Fodor T. Gábor: A Munka Törvénykönyve munka- és pihenőidő szabá-
lyozásának uniós jogi megfelelőségéről. Magyar Munkajog E-folyóirat, 3.évf., 2016/2. 

Fodor, 2019: Fodor T. Gábor: Még egyszer a munkaidős szabályok uniós meg(nem)fe-
leléséről – az Európai Unió Bíróságának a Syndicat des cadres de la sécurité intérieure 
ügyben hozott ítélete fényében. Munkajog, 2019/4. 

K. Kiss, 2018.12.18.: K. Kiss Gergely: Német modellre épült a magyar munkaidőtörvény 
- a különbség meghökkentő.  

Kártyás, 2018.03.13.: Kártyás Gábor: A készenlét is minősülhet munkaidőnek az EUB 
szerint. 

Maximum weekly working hours.

Organising working time.

Pintér, 2019.02.12.: Pintér Miriam: Így működik a hároméves munkaidőkeret. 

Tóth, 2019.06.26.: Tóth Bence: Referenciaidőszakok a munkaidő-szervezésben: dön-
tött az Európai Unió Bírósága. 

Európai Uniós joganyag, bírósági döntések, jogszabályok  

Az Európai Parlament és a Tanács 2003/88/EK irányelve (2003. november 4.) a munka-
idő-szervezés egyes szempontjairól 
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Fodor T. Gábor – Tóth Kristóf

A MAGYAR MUNKAIDŐS 
SZABÁLYOZÁS UNIÓS 
MEGFELELŐSÉGÉRŐL

Bevezető 

Arra már a 2006-ban megjelent, Neumann Lászlóval közösen 
írt cikk (Fodor - Neumann, 2006)1 is rámutatott, hogy a magyar 
munka- és pihenőidő szabályrendszere jelentős hiányosságokkal 
vette át (pontosabban inkább nem vette át) a munkaidő-szervezés 
egyes szempontjairól szóló 2003/88/EK irányelv (a továbbiakban: 
irányelv) szabályait, így az több ponton nem felel meg az uniós 
jognak (például készenléti jellegű munkakör, munkaszüneti napok 
körüli munkarend, a munkaidő fogalma).

Az elmúlt években az akkor felvetett aggályok túlnyomó részt nem 
oldódtak meg, sőt, a 2012 nyarán hatályba lépő új szabályozás to-
vábbi aggodalmakra ad okot az uniós megfelelésre vonatkozóan. 
Az ezzel kapcsolatos problémákkal egy 2016-ban megjelent cikk 
(Fodor, 2016)2 részletesen foglalkozik, amely az irányelv rendel-
kezéseinek sorrendjében vizsgálja az uniós megfelelőség kérdését: 

1  http://www.munkaugyiszemle.hu/sites/default/files/Fodor_T._-_Neumann.
pdf (2021.február 11-ei letöltés)

2 http://hllj.hu/letolt/2016_2/M_02_Fodor_hllj_2016_2.pdf (2021.február 11-
ei letöltés) 
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az irányelv preambuluma, célja és hatálya (1. cikk), irányelvi definí-
ciók (például munkaidő, pihenőidő fogalma), napi pihenőidő és szü-
netek (3. és 4. cikk), heti pihenőidő (5.cikk), maximális heti munkaidő 
(6. cikk), éves szabadság (7.cikk), éjszakai munka (8.cikk), munkarit-
mus (13. cikk), referencia-időszakok (16. cikk), eltérések (17., 18. és 19. 
cikk), opt- out (22.cikk). 

Jelen írás, főként a fentebb említett 2016-os cikk logikája mentén, 
szintén a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továb-
biakban: Mt.) munka- és pihenőidős szabályainak uniós jogi megfele-
lőségét tárgyalja, figyelembe véve a cikk megjelenése óta eltelt időben 
bekövetkezett, a téma szempontjából releváns törvénymódosításokat 
és bírósági ítéleteket. 

1. A munkaidő fogalma 

A munkaidő fogalma az egyik legizgalmasabb alapkérdés. Ennek 
megítélése az uniós joggyakorlatban sem egyértelmű, mivel az Euró-
pai Unió Bírósága (a továbbiakban: EUB) folyamatosan értelmezi ezt 
a jogintézményt. 

Az irányelv 2. cikk 1–2. pontja a munkaidő és a pihenőidő fogalmát az 
alábbiak szerint határozza meg: „munkaidő: az az időtartam, amely 
alatt a munkavállaló dolgozik, a munkáltató rendelkezésére áll, és te-
vékenységét vagy feladatát végzi a nemzeti jogszabályoknak és/vagy 
gyakorlatnak megfelelően; pihenőidő: az az időtartam, amely nem 
minősül munkaidőnek.” 

Az Mt. ennél szűkebben határozza meg a munkaidő fogalmát. A 86. 
§ (1) bekezdése alapján „munkaidő: a munkavégzésre előírt idő kez-
detétől annak befejezéséig tartó idő, valamint a munkavégzéshez 
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személyekre vonatkozó kötelezettséget, következésképpen arra 
ilyenként nem is lehet velük szemben hivatkozni. Így valamely 
irányelv azon rendelkezésére, amely magánszemélyeket jogosít, 
vagy rájuk kötelezettséget ró, kizárólag magánszemélyek közöt-
ti jogvitában (így a Shimizu és a Max-Planck- közötti jogvitában) 
önmagában még akkor sem lehet hivatkozni, ha az máskülönben 
egyértelmű, pontos és feltétel nélküli. A fizetett éves szabad-
ság időszakaihoz való, valamennyi munkavállalót megillető jo-
got azonban nem csak egy irányelv, hanem alapjogként a Charta 
is kimondja. Ezen alapvető jog a jellegénél fogva megfelelő köte-
lezettséget ró a munkáltatóra, nevezetesen az ilyen időszak biz-
tosításának vagy a munkaviszony végén ki nem vett fizetett éves 
szabadság után járó megváltás biztosításának kötelezettségét. Az 
ezzel ellentétes nemzeti rendelkezések alkalmazását szükség ese-
tén mellőzni kell.24

***

Összegzésként megállapítható, hogy az Mt. számos ponton nem 
áll összhangban az irányelvvel. A legjelentősebb jogsértések kö-
zül megemlíthető az Mt. azon rendelkezése, amely lehetővé teszi 
a szabadság órákban történő számítását (holott ezt az irányelv 16. 
cikke kifejezetten tiltja), valamint az elszámolási időszak jogin-
tézménye, amely ebben a formában más tagállam jogában egy-
általán nem jelenik meg. Ezen túl komoly problémák lelhetők fel 
például a munkaidő fogalma, a pihenőidő vagy akár a munkaidő-
keret szabályozásában is.

24  Az Európai Unió Bírósága 165/18. sz. Sajtóközlemény. Luxembourg, 2018. no-
vember 6. https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-11/
cp180165hu.pdf) (2021. február 11-ei letöltés) 
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Az ügy tényállása szerint a munkaviszony megszűnése előtt körülbe-
lül két hónappal a Max-Planck felkérte Shimizut, hogy fennmaradó 
szabadságát vegye ki (azonban nem kötelezte arra, hogy e szabadsá-
got az általa meghatározott napokon vegye ki). Shimizu csak két nap 
szabadságot vett ki, és a ki nem vett napok után pénzbeli megváltást 
kért, amit a Max-Planck elutasított. Shimizu ezért a német munka-
ügyi bíróságokhoz fordult. Az Oberverwaltungsgericht Berlin-Bran-
denburg és a Bundesarbeitsgericht számára kérdés volt, hogy az uniós 
joggal ellentétes-e az olyan nemzeti szabályozás, amely előírja a ki 
nem vett, fizetett éves szabadság és az e szabadság után járó pénzbeli 
megváltás elvesztését, amennyiben a munkavállaló a munkaviszony 
megszűnése előtt nem nyújtott be kérelmet a szabadság kiadása iránt. 
Arra kérték az EUB-ot, hogy értelmezze az irányelvet, amely szerint 
a munkavállalónak a legalább négy hét időtartamú, fizetett éves sza-
badsághoz való joga kizárólag a munkaviszony megszűnésének ese-
tén helyettesíthető pénzbeli megváltással. 

Az EUB kimondta, hogy az uniós joggal ellentétes az, hogy a mun-
kavállaló automatikusan elveszíti az e jog alapján őt megillető, fize-
tett éves szabadság napjait, valamint ehhez kapcsolódóan a ki nem 
vett, fizetett éves szabadság után járó pénzbeli megváltáshoz való 
jogát azért, mert a munkaviszony megszűnése előtt (vagy a referen-
cia-időszak alatt) nem kérte a szabadság kivételét. E jogok csak akkor 
szűnhetnek meg, ha a munkáltató ténylegesen – különösen megfe-
lelő információ szolgáltatásával – lehetőséget biztosított a munka-
vállaló számára, hogy a szabadságot megfelelő időben kivegye, amit a 
munkáltatónak kell bizonyítania. 

Az EUB továbbá rámutat arra, hogy a fent említett elvek attól függet-
lenül érvényesek, hogy közjogi (a berlini szövetségi tartomány) vagy 
magánjogi munkáltatóról (a Max-Planck-Gesellschaft) van-e szó. 
Igaz, hogy valamely irányelv önmagában nem keletkeztethet magán-
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kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység tartama.” Szembe-
tűnő, hogy a „munkavégzésre előírt idő” fogalma, amely lényegé-
ben a munkáltató utasításának tartalma alapján definiálja a mun-
kaidőt, nem azonos az irányelvnek a munkavégzés puszta tényére 
koncentráló definíciójával. Ha figyelembe vesszük, hogy az EUB 
számos esetben munkavégzéssel nem, de rendelkezésre állással 
együtt járó időtartamot is munkaidőnek nyilvánított, akkor egyér-
telmű, hogy a magyar munkaidő-definíció felülvizsgálatra szorul. 

Az Mt. szerinti munkaidő fogalom tehát nem felel meg az irány-
elvnek. A meg nem felelés mértéke azonban már nehezen megál-
lapítható, mivel az sem teljesen világos, hogy pontosan mit kell 
az uniós jogban munkaidő alatt érteni. Ennek oka az, hogy az EUB 
sorra hozza a munkaidő fogalmát értelmező ítéleteit. A döntései 
alapján nehéz megmondani, hogy hol a határ munkaidő és pihe-
nőidő között, és nem kizárt, hogy ennek során újabb és újabb idő-
szakokat minősít majd munkaidővé (Fodor, 2016. 23.).

Az ügyeletről az EUB már 2000-ben, a Simap-ítélet3 kapcsán meg-
állapította, hogy az munkaidőnek minősül. Ez alapján elmond-
ható, hogy az Mt. szabályozása e tekintetben megfelel az uniós 
előírásoknak, mivel az ügyelet egészét rendkívüli munkaidőnek 
minősíti (2012. I. tv. 107. § d)), bár ezzel némileg ellentmond a saját 
munkaidő-definíciójának.   

A készenlétről szintén a fentebb említett ítélet mondta ki, hogy 
ez nem munkaidő. Az EUB a készenlét minősítését illetően abból 
indult ki, hogy a „munkaidő” és a „pihenőidő” egymást kizáró 
 
3  Case C-303/98. Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (Simap) v Conselle-

ria de Sanidad y Consumo de la Generalidad Valenciana (2000). https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61998CJ0303 (2021. február 
11-ei letöltés) 
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fogalmak. Ha a munkavállaló dolgozik, vagy a munkáltató rendelke-
zésére áll, és tevékenységét vagy feladatát végzi, azt munkaidőnek 
kell tekinteni A két kategória között nincsenek átmeneti esetek, a 
munka intenzitása vagy a munkavállaló teljesítménye nem szerepel a 
„munkaidő” fogalmának jellemzői között. Ez a bináris megközelítés 
azt eredményezte, hogy az EUB a munkavállaló által a munkahelyen 
kívül teljesített készenlétet (rendelkezésre állást) nem minősítet-
te munkaidőnek. Ekkor ugyanis a munkavállaló, noha folyamatosan 
elérhetőnek kell lennie, kevesebb kötelezettség mellett oszthatja be 
idejét, és fordíthatja azt saját szükségleteire, mintha a munkáltató ál-
tal kijelölt helyen kellene ez alatt tartózkodnia. Ezért ezt az uniós jog 
alapján nem kell munkaidőnek tekinteni (Kártyás, 2018.03.13.).4

Más a helyzet akkor, ha a rendelkezésre állást a munkahelyen kell tel-
jesíteni, és ott szükség esetén azonnal szolgáltatásokat nyújtani.5 Ezt 
az EUB szerint úgy kell tekinteni, ami a munkavállaló „feladatainak 
teljesítéséhez” tartozik, még akkor is, ha a ténylegesen végzett te-
vékenysége a körülmények függvényében változik. A magyar munka-
jog fogalmai szerint ez azt jelenti, hogy az ügyelet ideje munkaidőnek 
számít, a készenlété viszont nem.

Látszólag tehát ez az ítélet lezárta a készenlét-munkaidő kérdést, 
azonban a Matzak-ügyben6 az előzetes döntéshozatalt kérő belga bí-
róság újra megnyitotta azt. Az EUB 2018-ban hozott döntést, részben 
felülbírálva korábbi gyakorlatát. Az eset érdekessége, hogy éppen a 
 

4 https://jogaszvilag.hu/vilagjogasz/a-keszenlet-is-minosulhet-munkaido-
nek-az-eub-szerint/ (2021.február 11-ei letöltés)   

5 C-303/98. számú ítéletének összefoglalása. https://kuria-birosag.hu/hu/
eu/c-30398-szamu-iteletenek-osszefoglalasa) (2021. február 11-ei letöltés) 

6  Case C-518/15.— Ville de Nivelles v Rudy Matzak. (2018). https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62015CJ0518 (2021. február 11-ei letöl-
tés)
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bekezdését váltotta fel, amely az irányelvi rendelkezéseknek töké-
letesen megfelelt (Fodor, 2016. 33.).

3.1. 2019: Max Planck vs Shimizu ügy

Ebben az ügyben az EUB fontos döntést hozott a ki nem vett fize-
tett éves szabadság és az utána járó pénzbeli megváltás elvesztését 
illetően. 

Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem az irányelv 7. cikké-
nek, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartája (a továbbiakban: 
Charta) 31. cikke (2) bekezdésének22 értelmezésére vonatkozott. 
A kérelmet a Max Planck Gesellschaft zur Förderung der Wis-
senschaften eV és egyik korábbi alkalmazottja, Shimizu között a 
munkaviszonyuk megszűnése előtt ki nem vett fizetett éves sza-
badság után járó pénzbeli megváltás utóbbi részére történő kifize-
tésének a Max Planck általi megtagadása tárgyában folyamatban 
lévő jogvita keretében terjesztették elő. 23

22  Charta 31. cikk (2) Minden munkavállalónak joga van a munkaidő felső hatá-
rának korlátozásához, a napi és heti pihenőidőhöz, valamint az éves fizetett 
szabadsághoz. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=-
CELEX:12016P/TXT&from=EN (2021. február 11-ei letöltés) 

23  Előzetes döntéshozatal – Szociálpolitika – Munkaidőszervezés – 2003/88/EK 
irányelv – 7. cikk – A fizetett éves szabadsághoz való jog – Nemzeti szabályo-
zás, amely előírja a ki nem vett fizetett éves szabadság és az említett szabadság 
után járó pénzbeli megváltás elvesztését, ha a munkavállaló a munkaviszony 
megszűnése előtt nem terjesztett elő szabadság iránti kérelmet  – 2003/88/
EK irányelv  – 7.  cikk  – A nemzeti jognak az uniós joggal összhangban álló 
értelmezésére vonatkozó kötelezettség  – Az Európai Unió Alapjogi Chartá-
ja – A 31. cikk (2) bekezdése – Magánszemélyek közötti jogvitákban való fel-
hívhatóság.” https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=-
CELEX:62016CJ0684&from=EN) (2021. február 11-ei letöltés)
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is főszabály szerint a beosztás szerinti munkanapokra írja elő a sza-
badság kiadását. Ez súlyos problémát valósít meg, hiszen a beosztás 
szerinti munkanapokra történő szabadság kiadása kapcsán könnyen 
előfordulhat, hogy ötnél több munkanap található az adott, szabad-
sággal érintett héten, így az irányelvi négy hét szabadság helyett a 
munkavállaló extrém esetben kevesebb, mint háromra lesz jogosult. 
Egyébként sem véletlen, hogy az irányelv hétben jelöli meg a szabad-
ság hosszát, hiszen a szabadságnak alapvetően rekreációs funkciója 
van (Fodor, 2016. 28.). Ezt a problémát a régi Mt. (1992. évi XXII. tv.) 
megfelelően kezelte. A 135. § (2)-(3) bekezdése kimondta, hogy „a 
heti kettőnél több pihenőnapot biztosító munkaidőbeosztás esetén 
a szabadság kiadása tekintetében a hét minden napja munkanapnak 
számít, kivéve a munkavállaló két pihenőnapját, valamint a mun-
kaszüneti napot. Annak a munkavállalónak, akinek a munkaidőbe-
osztása nem biztosít hetenként két pihenőnapot, úgy kell számítani 
a szabadságát, hogy azonos naptári időszakra (hétre) mentesüljön a 
munkavégzés alól, mint az ötnapos munkahéttel dolgozók.”

További aggályokat vet, fel, hogy a hatályos Mt. 124. §-a ráadásul 
lehetővé teszi a szabadság órában történő számítását is, melyet az 
irányelv 16. cikke kifejezetten tilt. Így előfordulhat, hogy a munkavál-
laló irányelvi négyheti szabadsága helyett csak kevesebb, mint két-
heti szabadságra lesz jogosult. Ugyanezen irányelvi rendelkezéshez 
tartozó másik megjegyzés az Mt. 93. § (3) bekezdésére vonatkozik, 
amely a munkaidőkeretben figyelembe veendő távolléti óraszámo-
kat szabályozza. Ez a munkaidőről szóló fejezet egyik legvitathatóbb 
rendelkezése, egyrészt, mivel az irányelvvel ellentételesen szabályoz, 
másrészt igen szerencsétlen megoldás, hogy ugyanazon távollét idő-
tartama kétféle óraszámban is figyelembe vehető a munkaidőkeret 
kapcsán. Sajnálatos, hogy a fenti jogszabályhely a régi Mt. 118/A. § (5) 
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két fenti eset (munkaidő-pihenőidő) közötti átmenetet képez. Az 
ügy tényállása szerint a munkavállaló ugyan nem volt köteles a 
készenlét alatt a munkahelyen tartózkodni, de nyolc percen belül 
reagálnia kellett a munkáltatója hívására. E két követelményt az 
EUB úgy értékelte, hogy földrajzi és időbeli szempontból jelen-
tősen korlátozzák a munkavállaló lehetőségeit, hogy idejét sze-
mélyes és társadalmi szükségleteire fordítsa. Erre tekintettel a Bí-
róság úgy ítélte meg, hogy munkaidőnek kell tekinteni azt az időt, 
amelyet a munkavállaló köteles a lakóhelyén tölteni, munkáltatója 
rendelkezésére állni, és képesnek kell lennie munkahelyére nyolc 
percen belül beérni.

Ennek kapcsán, a magyar munkajogot tekintve, az Mt. csak annyit 
ír elő, hogy a készenlétet teljesítő munkavállaló haladéktalanul 
köteles rendelkezésre állni a munkáltató utasítása esetén (2012. I. 
tv. 110. § (4)). Azt viszont már nem határozza meg, hogy ez ponto-
san milyen időtartamot jelent. A fenti ítélet fényében, ha a készen-
lét alatti „riasztásra” azonnal kell reagálni a munkavállalónak, az 
felveti az aggályt, hogy a készenlét ideje valójában munkaidőnek 
minősül. 

A Matzak eset is fenntartotta a munkaidő bináris megközelítését, 
továbbra sincs a munkaidő és a pihenőidő között köztes kategória. 
Felmerülhet a kérdés, hogy nem szükséges-e ennek a szemlélet-
nek az árnyalása (Kártyás, 2018.03.13.) Nyilvánvaló ugyanis, hogy 
rendkívüli módon leegyszerűsítő az irányelv azon logikája, amely 
egyrészt meghatározza a munkaidő fogalmát, majd kijelenti, hogy 
pihenőidő minden, ami nem munkaidő. Valójában számos olyan 
eset van (például munkába járás, készenlét – lásd fentebb), ahol 
ez a szimplifikált különbségtétel nagyon nehezen tehető meg (Fo-
dor, 2016. 24.).
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A munkába járás jogintézményét illetően kiemelendő a Tyco-ügy,7 
amely a munkába járás egy bizonyos fajtáját munkaidőnek minősí-
tette. Az ítélet alapján az állandó vagy szokásos munkavégzési hellyel 
nem rendelkező munkavállalók által a lakóhelyük és (a munkáltató-
juk által kijelölt) napi első vagy utolsó ügyfél között teljesített utazás 
ideje az irányelv értelmében vett munkaidőnek minősül. Ezen utazá-
soknak a munkaidőből való kizárása ellentétes lenne az uniós jog által 
említett, a munkavállalók biztonságának és egészségének védelmére 
irányuló célkitűzéssel. Az EUB úgy ítélte meg, hogy az ilyen helyzet-
ben lévő munkavállalók ezen utazások teljes időtartama alatt tevé-
kenységeiket vagy feladataikat végzik, a munkáltató rendelkezésére 
állnak, dolgoznak.8

Ezzel kapcsolatban annyi nyilvánvaló, hogy az uniós joggyakorlat 
alapján az Mt. munkaidő definíciója nem tartható, melynek 86. § (3) 
bekezdés b) pontja szerint „nem munkaidő a munkavállaló lakó- vagy 
tartózkodási helyéről a tényleges munkavégzés helyére, valamint a 
munkavégzés helyéről a lakó- vagy tartózkodási helyére történő uta-
zás tartama.” 

Ahogy arra Pál Lajos rámutatott (Fodor, 2016. 24.), a Tyco-ítéletből 
szűk értelmezés alapján csupán annyi olvasható ki, hogy abban az 
esetben, ha korábban a munkakezdésre utazó munkavállalók tekinte-
tében a céges központban került sor, majd ezt követően, ezen közpon-
tok megszüntetése után a munkavállalók otthonukból indultak útnak 
 

7  Case C-266/14. Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones Obreras 
(CC.OO.) v Tyco Integrated Security SL, Tyco Integrated Fire & Security Corporation 
Servicios SA (2015). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CE-
LEX:62014CJ0266 (2021. február 11-ei letöltés)

8  Az Európai Unió Bírósága 99/15. sz. Sajtóközlemény. Luxembourg, 2015. szeptem-
ber 10.  https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-09/cp-
150099hu.pdf) (2021.február 11-ei letöltés)
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meghatározott elvekben foglaltaknak, valamint tiszteletben kell 
tartaniuk az irányelv főbb célkitűzéseit (Tóth, 2019.06.26.). 21

Az ítélet alapján tehát a referencia-időszak alapvetően nem fix, 
hanem tetszőleges időszakokra vonatkozó átlagszámítási idősza-
kot jelent, és a tagállamok csak kivételes esetben alkalmazhat-
nak fix kezdő dátumú referencia-időszakot. Az ítélet lényegében 
kimondja, hogy még éppen „belefér” az irányelvi szabályozásba 
a magyar jog szerinti fixált kezdő és befejező nappal rendelkező 
munkaidőkeret, de csak akkor, ha a munkaidőkeret kezdő és be-
fejező időszakai tekintetében a tagállamok védőmechanizmusokat 
alkalmaznak. Ilyen védőmechanizmusok (amelyek például meg-
akadályoznák, hogy a lezáródó munkaidőkeret végén majd ezt kö-
vetően a következő munkaidőkeret elején az átlagosnál jelentősen 
több legyen a munkavállalók munkaideje) a magyar jogból hiá-
nyoznak, az tehát ebből a szempontból sem felel meg az irányelvi 
követelményeknek (Fodor, 2019. 47-48.).

3. Az éves szabadság 

Az éves szabadság kapcsán kijelenthetjük, hogy a magyar törvény 
csak látszólag felel meg az irányelvnek, valójában még főszabá-
lyában sem. Az irányelv szerinti szabadság-minimum négy hét, 
ez a magyar törvény szerint húsz munkanap (2012. I. tv. 116. §). 
Ez első ránézésre megfelel az irányelvi előírásoknak, azonban a 
szabadság kiadásával kapcsolatos magyar törvényi szabályok az 
irányelv szövegébe ütköznek, és ezzel lényegében az egyik legsú-
lyosabb megfelelőségi problémát tárják fel. Az Mt. 124. §-a ugyan-

21  https://ado.hu/munkaugyek/referenciaidoszakok-a-munkaido-szervezes-
ben-dontott-az-europai-unio-birosaga/ (2021.február 11-ei letöltés)



64

szakszervezete, a továbbiakban: SCSI) keresetet nyújtott be a Con-
seil d’Étathoz (államtanács, Franciaország) amelyben e rendelkezés 
megsemmisítését kérte. Az SCSI azt állította, hogy az említett rendel-
kezés azáltal, hogy a heti átlagos munkaidő hosszának számítására 
rögzített, naptári év szerinti félévekben kifejezett referencia-idősza-
kot alkalmaz, és nem határozatlan, görgetett alapon kifejezett hat 
hónapos referencia-időszakot, amelynek kezdő és végnapja az idő 
előrehaladtával módosul, sérti az irányelv szabályait.

Az előzetes döntéshozatali kérelmet előterjesztő Conseil d’État arra 
kereste a választ, hogy az irányelv 6. és 16. cikkét úgy kell-e értelmez-
ni, mint amelyek görgetett módon (egyszerre több referencia-idő-
szak is mehet párhuzamosan) meghatározott referenciaidőszakot 
írnak elő, vagy úgy, hogy a tagállamokra hagyják a döntést, hogy a 
referencia-időszakot rögzített vagy görgetett módon határozzák meg 
(Fodor, 2019. 46-47.). 

Az EUB úgy döntött, hogy az irányelvvel nem ellentétes az a tagállami 
szabályozás, amely az átlagos heti munkaidő számítása szempontjá-
ból meghatározott naptári napokon kezdődő és végződő referencia-
időszakokat ír elő, azonban a szabályozásnak olyan mechanizmusokat 
kell tartalmaznia, amelyek garantálják azt, hogy (ebben az ügyben) 
minden egyes hat hónapos időszakban megtartsák a negyvennyolc 
órás átlagos maximális heti munkaidőt, beleértve azon időszakokat 
is, amelyek két különböző referencia-időszaknak is a részét képezik.

Az ítélet külön kiemeli, hogy a referencia-időszak kifejezést eltérően 
fogalmazták meg az egyes tagállamok jogi szabályozásában. Fontos 
azonban, hogy minden tagállamnak meg kell felelnie az irányelvben 
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az első ügyfélhez, az utazási idő azért minősül munkaidőnek, mert 
a munkavállaló így nem volt abban a helyzetben, hogy megválasz-
sza a munkahelye és az otthona közötti távolságot.9 Azaz, mintha 
az EUB pusztán a fenti okból minősítette ezt a fajta munkába járást 
munkaidőnek. Meg kell azonban jegyezni, hogy a Tyco-ítéletben 
ennél messzebb menő megállapítások is találhatóak,10 amelyekből 
akár olyan következtetés is levonható, hogy (legalábbis) az ügyfél-
hez utazás teljes ideje munkaidőnek minősül.11

Annyit azonban kijelenthetünk, hogy a munka- és pihenőidő ha-
tárvonala még koránt sincs kijelölve. Nehezen jósolható meg, 
hogy a munkába járással kapcsolatban hol fogja meghúzni az EUB 
a munkaidő és pihenőidő határát. Nem zárható ki, hogy eltérő 
tényállású ügyekben nem hoz olyan ítéletet, amely a munkába já-
rás más formáit is munkaidőnek minősíti.

Számos olyan, a munkába járással kapcsolatos esetkör merül fel a 
magyar munkaügyi gyakorlatban is, ahol kérdésessé tehető, hogy 
vajon a munkavállaló nincs-e olyan mértékben korlátozva sza-
badideje feletti rendelkezésében, vajon nem olyan magas fokú-e 
a rendelkezésre állás mértéke, hogy az már inkább munkaidőnek, 
mint pihenőidőnek tekinthető. 

9  Tyco-ítélet 44. pont.
10  „Given that travelling is an integral part of being a worker without a fixed or 

habitual place of work, the place of work of such workers cannot be reduced to 
the physical areas of their work on the premises of their employer’s custom-
ers.” (Ld. Tyco-ítélet 43. pont.)

11  A legmesszebbmenő következtetések ebből a mondatból vonhatóak le: „Such a 
result would also be contrary to the objective of protecting the safety and health 
of workers pursued by Directive 2003/88, which includes the necessity of gua-
ranteeing workers a minimum rest period.” (Ld. Tyco-ítélet 45. pont.)



58

Vizsgálandó kérdés lehet, hogy vajon mennyi még az a munkába járási 
időtartam, amely irányelvi szempontból pihenőidőnek minősíthető. 
Például, ha napi nyolc óra telik el csak munkába járással, az valóban 
pihenőidőnek tekinthető? Ezek a tényállások főleg azért problemati-
kusak, mivel jelentős időtartamban érinthetik a munkavállaló formá-
lis pihenőidejét, és azt az EUB már a Jäger-ügyben kimondta, hogy a 
pihenőidőnek ténylegesen a munkavállaló pihenését kell szolgálnia.12 
Ezekben az utazási időtartamokban a munkavállalónak lényegében 
semmilyen, a magánéletéhez tartozó tevékenység végzésére nincs le-
hetőségük. Az egyetlen tevékenység, amit végezni tud, az a járművön 
történő rendelkezésre állás a munkavégzés céljából. Elképzelhető, 
hogy egy hasonló tényállásban az Európai Unió Bírósága a munkába 
járást munkaidőnek minősítené (Fodor, 2016. 24.-26.). 

Azt is megjegyezzük, hogy nehezen védhető, hogy egy, a munkáltató 
tevékenységéhez kétségtelenül kötődő autóvezetéssel töltött időszak 
(például amikor a munkavállaló munkája abból áll, hogy autóval fel-
keresi – az akár több órányira található – ügyfelet, hogy ott szerelési 
munkákat végezzen – miért ne lenne munkaidőnek tekintendő. Eb-
ben az esetben ugyanis a munkáltató tevékenysége nem csak a sze-
relési munkák elvégzésére, hanem a helyszín megközelítésére is ki-
terjed – más szavakkal vitathatónak tartjuk azt az álláspontot, hogy 
ilyen esetben az utazási idő ne lenne munkaidőnek tekinthető.

12  Case C-151/02. Landeshauptstadt Kiel v Norbert Jaeger (2003) 95. pont. https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62002CJ0151 (2021.
február 11-ei letöltés)
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ves gondolatmenet, ugyanis az irányelv azt mondja valójában: a 
tagállamokban a munkaidő maximum 48 óra lehet és ezt a tag-
állami munkaidőt legfeljebb egyéves referencia-időszakban lehet 
felhasználni. Tehát valójában az irányelv szövege alapján mind-
egy, hogy milyen hosszú a tagállami heti munkaidő, az egy éves 
referencia-időszak nem haladható meg. A magyar jogalkotó tehát 
meglehetősen kreatívan, de valójában tévesen értelmezte az uniós 
irányelvet (K. Kiss, 2018.12.18.). 20

2.3. EUB döntés a referencia-időszakról: Syndicat de cadres 
de la securité intérieure (C-254/18)

Fentebb tehát megállapításra került, hogy a referencia-időszak 
a magyar munkajogi jogintézmények közül leginkább a munka-
időkeretnek felel meg, illetve, hogy az elszámolási időszak jogin-
tézménye uniós jogba ütközik. Ezek a kijelentések a jelen fejezet 
címében említett ítélet fényében is fenntarthatóak, ugyanakkor 
az EUB ezen jogesetben egy még szigorúbb értelmezést fejtett ki a 
referencia-időszak tekintetében.

Az EUB elé ebben az ügyben egy olyan kérdés került, amely a ma-
ximális heti munkaidő referencia-időszakban történő alkalmazá-
sának értelmezését firtatta. A tényállás szerint a francia nemzeti 
rendőrség állományára a munkaidő és pihenőidő tekintetében 
különös szabályok irányadóak. Többek között a munka heti idő-
tartama minden hétnapos időszakra vonatkozóan, túlórákat is 
beleértve, nem haladhatja meg átlagban a negyvennyolc órát egy 
naptári év szerinti félév során. 2017-ben a Syndicat de cadres de 
la securité intérieure (vezető beosztású belbiztonsági tisztviselők 

20 https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/nemet_modellre_epult_a_ma-
gyar_munkaidotorveny_a_kulonbseg_meghokkento.674982.html (2021.
február 11-ei letöltés) 
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hogy munkaidőkeret nélkül kerüljön a jogintézmény alkalmazásra. Ez 
okozza az uniós jogsértést (Fodor, 2016. 32.-33.).

2.2. A munkaidőkeretet érintő 2018-as törvénymódosítás 

A 2018-ban elfogadott és 2019. január 1. napján hatályba lépett mun-
kaidő-szervezéssel összefüggő törvénymódosítások (2018. CXVI. tv.) 
közül az egyik legnagyobb jelentőségű rendelkezés az akár hároméves 
munkaidőkeret alkalmazását is lehetővé tévő Mt. módosítás (Pintér, 
2019.02.12.). 19

Az Mt.  94. § (3) bekezdése szerint a munkaidőkeret tartama (kollektív 
szerződés ilyen tartalmú rendelkezése esetén) akár a 36 hónapot (3 
évet) is elérheti. Ahhoz, hogy a munkáltató ilyen 6 hónapot meghala-
dó, de 36 hónapot meg nem haladó tartamú munkaidőkeretet rendel-
jen el, szükséges az is, hogy a hosszabb munkaidőkeretet a műszaki 
(korábban technikai), munkaszervezéssel kapcsolatos, vagy objektív 
okok indokolják.

A jogalkotó látszólag megoldotta, hogy munkaidőkeret kapcsán meg-
feleljen a referencia-időszakról szóló uniós irányelvnek. Egy éven be-
lül átlagosan heti 48 óra lehet összesen a rendes és rendkívüli munka-
idő, ami bele is került a törvény szövegébe. Ezzel szemben a módosító 
azt írja elő, hogy a Magyarországon meghatározott teljes heti munka-
idő-mértéknek, vagyis a 40 órás „normál” munkaidőnek kell három 
év átlagában kijönnie, amivel gyakorlatilag kettős elszámolást vezet 
be. A 48 óra kapcsán marad az egy év, azaz az irányelv, de a 40 óra 
kapcsán 3 évről rendelkezik.

Ez első ránézésre megfelel az uniós jognak, hiszen nem sérti a sza-
bályt, hogy a 48 órát egy éven belül le kell dolgozni, azonban ez té-

19  https://ado.hu/munkaugyek/igy-mukodik-a-haromeves-munkaidokeret/ (2021.
február 11-ei letöltés) 
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2. A referencia-időszak 

Az irányelv 16. cikkében szabályozott referencia-időszak kapcsán 
találhatóak a legkomolyabb problémák a megfelelőséggel kapcso-
latban. Konkrétan a következő kérdések azonosíthatóak: az elszá-
molási időszak kérdése, a munkaidőkeret számításának kérdése, 
illetve ehhez kapcsolódóan a szabadság órában történő számítása 
(Fodor, 2016. 29.).

2.1. Az elszámolási időszak kérdése 

Formál logikai érveléssel (ld. részletesen: Fodor, 2016. 29-30.) 
megállapítható, hogy a magyar jog nem felel meg az irányelvnek 
a munkaidőkeret, illetve az elszámolási időszak kapcsán. A kettő 
közül valamelyik egészen biztosan az uniós jogba ütközik. Ahhoz, 
hogy eldönthessük, hogy a két fogalom közül melyik feleltethető 
meg a referencia-időszaknak, annak vizsgálata szükséges, hogy 
mit érthetett az uniós jogalkotó „referencia-időszak” alatt. 

A referencia-időszak fogalmát az irányelv definíciós része nem 
tartalmazza. Ugyanakkor az irányelv 22. cikke egy definíció-sze-
rű meghatározást ad, amely szerint az egy heti 48 órás munka-
idő-maximumot a referencia-időszak átlagában kell figyelembe 
venni. Ez tehát egy olyan, kezdő és befejező időponttal rendelke-
ző átlagszámítási időszak, amelyen belül az egyes hetek munka-
idő-hossza ugyan eltérhet, de átlagosan nem haladhatja meg a 48 
órát. Lényegében ugyanez a következtetés vonható le más uniós 
forrásokból is (különösen a közúti közlekedés munkajogát szabá-
lyozó 2002/15/EK irányelv 8. cikkére hivatkozhatunk), megerősíti 
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továbbá az EUB joggyakorlata.13 A referencia időszakot több tagállam, 
például az Egyesült Királyság,14 Luxemburg,15 Németország16 joga is 
hasonlóan veszi át. Ezen államok jogában a munkaidő ledolgozására 
egy kezdettel és véggel rendelkező átlagszámítási időszakon belül van 
lehetőség.

A fentiek fényében kijelenthető, hogy a referencia-időszak a magyar 
fogalmak szerinti munkaidőkeretnek felel meg, amely egy kezdettel 
és véggel rendelkező átlagszámítási időszak, amelyen belül átlagosan 
a munkaidő mértékének megfelelő óraszámban kell munkát végezni. 
Ezzel szemben az elszámolási időszak nem tekinthető átlagszámítá-
si időszaknak, ugyanis az csak az annak első hetén teljesített (vagy 
nem teljesített) óraszám kompenzálásáról szól, az első hetet követő 
hetek általános munkarend szerinti órái már egy másik elszámolási 
időszakba tartoznak (Fodor, 2016. 31.).

Ebből következően az elszámolási időszak nem felel meg az irányelv 
rendelkezéseinek. Ilyen jogintézményt az irányelv nem ismer, az a 
tagállamok jogában sem lelhető fel ebben a formában (Fodor, 2016. 
31.-32.). Az irányelv szövegét magyarázó bizottsági anyagok is (ma-

13  „A reference period is the time period for which statistical results are collected 
or calculated and to which, as a result, these values refer. The time period may be 
either a calendar year (reference year), a fiscal year, a semester, a quarter, a month 
and even a day.” http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/
Glossary:Reference_period) (2021.február 11-ei letöltés) Ld. Case C-214/10. KHS 
AG v Winfried Schulte (2011)

14  Ld. Maximum weekly working hours. https://www.gov.uk/maximum-we-
ekly-working-hours/calculating-your-working-hours (2021.február 11-ei letöl-
tés)

15  Ld. Organising working time. http://www.guichet.public.lu/entreprises/en/res-
sources-humaines/temps-travail/gestion/organisation/ (2021.február 11-ei letöl-
tés)

16  Ld. Arbeitszeitgesetz (ArbZG).  http://www.gesetze-im-internet.de/arbzg/__3.
html (2021.február 11-ei letöltés)
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gyar fogalmak szerint) munkaidőkeretnek minősítik a referencia 
időszakot, de ez közvetve a Simap-ítéletből is következik.17

Felmerül a kérdés, hogy 2012-ben a magyar jogalkotó miért hozta 
létre az elszámolási időszak (uniós jogba ütköző) jogintézményét. 
Egy időben néhány multinacionális cég erős lobbitevékenységet 
fejtett ki annak érdekében, hogy Magyarország német mintára ve-
zesse be az „Arbeitszeitkonto” intézményét. Ennek eredménye lett 
az elszámolási időszak. Ugyanakkor a német „Arbeitszeitkonto” 
csak látszólag hasonlít a magyar elszámolási időszakra. A német 
Arbeitszeitgesetz18 3. §-a heti átlagban, hat havi munkaidőkeret-
ben 48 óra munkavégzést enged meg, tehát hat havi, a magyar fo-
galmak szerinti munkaidőkeretet engedélyez. A valóságban azon-
ban a német munkavállalók ennél jóval kevesebbet dolgoznak, 
figyelemmel arra, hogy ágazati kollektív szerződések 36-38-40 
órányi heti munkaidőt írnak elő. Az „Arbeitszeitkonto” lényégé-
ben a törvényi, illetve a kollektív szerződéses heti munkaidő-ma-
ximumok közötti, nagyjából 10 órás különbségről szól. Ez a német 
jogintézmény tehát látszólag hasonlít a magyar elszámolási idő-
szakra, azonban Németországban az „Arbeitszeitkonto” a magyar 
fogalmak szerinti munkaidőkerettel együtt kerül alkalmazásra, és 
nem ahelyett.  Az alkalmazása mellett sem fordulhat elő az, hogy a 
munkavállaló hathavi áltagban 48 óránál többet dolgozzon. 

A magyar jogalkotó tehát ott követte el a hibát az elszámolási 
időszak jogintézményének megalkotásakor, hogy lehetővé tette, 

17  Ld. Simap-ítélet 69–70. pont
18  Arbeitszeitgesetz (ArbZG) Ausfertigungsdatum: 06.06.1994 ”Arbeitszeitge-

setz vom 6. Juni 1994 (BGBl. I S. 1170, 1171), das zuletzt durch Artikel 3 Absatz 6 
des Gesetzes vom 20. April 2013 (BGBl. I S. 868) geändert worden ist.” https://
www.gesetze-im-internet.de/arbzg/BJNR117100994.html (2021. február 11-ei 
letöltés) 
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