
CM\650319HU.doc PE 384.393v01-00

külső fordítás

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Petíciós Bizottság

25.01.2007

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Az Enza Sarcià Martorino, olasz állampolgár által benyújtott, 0384/2006. számú petíció 
egy németországi munkaügyi vitáról 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója elbocsátását követően végkielégítésre tart igényt. A munkáltató – egy 
német vállalat, amely az érintett vállalatot egy másik vállalattól vásárolta meg – nem 
teljesítette a munkavállaló által kért kifizetést arra hivatkozva, hogy az csak azokat a 
munkavállalókat illeti meg, akik benyújtják felmondásukat.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. szeptember 22. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. január 25-én kapott válasz.

A petíció benyújtója által felhozott tények:

A petíció benyújtója közli, hogy a Tallynál dolgozott, amely egy 20 éve nyomtatókat gyártó 
vállalat. 2002-ben a Tally azt a részleget, ahol a petíció benyújtója dolgozott, eladta a PKM 
GmbH Max Kempfle vállalatnak.

A petíció benyújtója szerint a Tally a PKM GmbH részére átutalta azt az összeget, amely a 
munkaszerződések felmondása esetén történő kifizetések teljesítésekor esedékes. A petíció 
benyújtója továbbá azt állítja, hogy a PKM több alkalommal biztosította arról az 
alkalmazottait, hogy a munkaszerződések felmondása esetén a munkavállalók megkapják azt 
az összeget, amelyre a Tallynál eltöltött szolgálati idő beszámításával jogosultak. 

2004-ben a PKM GmbH 7 hónapos felmondással elbocsátotta a petíció benyújtóját. A petíció 
benyújtója azt állította, hogy a Tallynál és a PKM GmbH-nál eltöltött szolgálati idő alapján 
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végkielégítésre jogosult. 

A PKM GmbH azonban elutasította ennek kifizetését. Azt állította, hogy az elbocsátott 
munkavállalók nem jogosultak erre a kifizetésre; ez a jogosultság csak azokat a 
munkavállalókat illetné meg, akik felmondanak.

Észrevételek:

A petíció benyújtója elpanaszolja, hogy elbocsátását követően nem kapta meg azt az összeget, 
amelyre szerinte jogosult.

Amennyiben a petíció tárgyát az elbocsátást követő kifizetésre való jogosultság képezi, az 
egyéni elbocsátások terén nincs közösségi jogszabály, ez a terület kizárólag nemzeti 
hatáskörbe tartozik.

Amennyiben a petíció tárgya a petíció benyújtója szolgálati idejének kiszámítása, a 
következőket lehet megemlíteni: amennyiben 2002-ben a 2001/23/EK irányelv 1. cikke 
értelmében vállalkozásátruházásra került sor (ami az ismertetett tények alapján nem zárható 
ki), az irányelvet végrehajtó nemzeti jogszabály, azaz a BGB 613a. szakasza alkalmazandó. A 
szolgálati idő pontos kiszámítását illetően az Európai Bíróság úgy döntött, hogy az átvevőnek 
figyelembe kell vennie az átvett alkalmazottak teljes, mind az átvevő, mind az átadó 
alkalmazásában eltöltött szolgálati idejét1. 

Mindenesetre mivel Németország átültette az irányelvet, a hatáskörrel rendelkező nemzeti 
hatóságok, többek között a bíróságok feladata, hogy valamennyi, a tárgyhoz tartozó tény 
alapján, valamint az alkalmazandó nemzeti anyagi és eljárási jog kellő figyelembevételével 
döntsenek az ügyben.

Következésképpen a Bizottság úgy véli, hogy nem rendelkezik hatáskörrel ahhoz, hogy ebbe 
az ügybe beavatkozzon.

  
1 „az átvevő üzleti vállalkozásában a munkavállaló szolgálati idejéhez kapcsolódó pénzügyi jellegű 
jogosultságok – például végkielégítés vagy fizetésemelés – kiszámításakor az átvevőnek figyelembe kell vennie 
az átvett alkalmazottak teljes, mind az átvevő, mind az átadó alkalmazásában eltöltött szolgálati idejét, 
amennyiben az erre vonatkozó kötelezettsége az érintett munkavállalók és az átadó közötti munkajogviszonyból 
származik, a munkajogviszonyban megállapított feltételekkel összhangban.” A C-343/98. sz. Renato Collino és 
Luisella Chiappero kontra Telecom Italia SpA ügyben 2000. szeptember 14-én hozott ítélet, EBHT. 2000., 
I-6659. o., 53. pont 


