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Tárgy: Az Owen O’neill, ír állampolgár által benyújtott, egy aláírást tartalmazó 
0847/2008. számú petíció a benyújtó nyugdíjának megállapításáról és ennek 
összeegyeztethetetlenségéről a munkavállalók jogainak a vállalkozások, üzletek 
vagy ezek részeinek átruházása esetén történő védelmére vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló 2001/23/EK tanácsi irányelvvel

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója ismerteti azokat a problémákat, amelyek munkavállalói státuszának 
1984-ben történő megváltozása miatt keletkeztek. A petíció benyújtója az ír postánál 
köztisztviselőként állt alkalmazásban, de 1984-ben a postát két államilag finanszírozott 
gazdasági társasággá alakították át. A petíció benyújtója 40 év aktív szolgálat után ment 
nyugdíjba, és azt állítja, hogy nyugdíját téves alapon állapították meg, mivel nem vették 
figyelembe a köztisztviselőknek járó nyugdíj-kiegészítést. Mivel úgy érzi, hogy a 
munkavállalók jogainak a vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek átruházása esetén 
történő védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 2001/23/EK tanácsi 
irányelvben foglalt szabályozási követelmények végre nem hajtásának esett áldozatul, kéri az 
Európai Parlamentet, hogy avatkozzon be.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. november 11. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. február 20.

A petíció az akkor érvényes, a munkavállalók jogainak a vállalkozások, üzletek vagy ezek 
részeinek átruházása esetén történő védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről 
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szóló 2001/23/EK tanácsi irányelvben (a továbbiakban: az irányelv)1 meghatározott 
feltételezett átruházásra hivatkozik. Az irányelv nemzeti jogba való átültetésének határideje 
1979. február 16. volt, tehát a határidő közel öt évvel az ír posta és távközlési szolgáltató 
átszervezése előtt lejárt. Ezt a 98/50/EK irányelv2 által módosított irányelvet nemrégiben 
kodifikálta a Tanács 2001/23/EK irányelve3. Ezért rá kell mutatnunk, hogy a következő 
megállapítások a korábbi jogi helyzetre vonatkoznak, bár az irányelvnek az Európai 
Közösségek Bírósága által adott értelmezése releváns a 2001/23/EK irányelv életbelépése 
után is. 

Az Európai Közösségek Bírósága sokszor rámutatott, hogy az irányelv célja az, hogy a 
lehetőségeknek megfelelően biztosítsa a munkavállalók jogainak védelmét a munkáltató 
megváltozása esetében, lehetővé téve, hogy az új munkáltató alkalmazásába kerüljenek, a régi 
munkáltató által biztosított feltételek megtartása mellett.

Az Európai Közösségek Bírósága a C-343/98. sz. Collino kontra Telecom Italia SpA (Rec. 
2000, I-6659. o.) üggyel kapcsolatban már kimondta, hogy az irányelv érvényes az olasz 
távközlési szolgáltató hasonló átszervezésére, amelynek során állami tulajdonú vállalat jött 
létre az állami szerv helyett4. 

Ezenkívül, az EFTA Bíróság a postai és távközlési szolgáltatások tekintetében, az E-3/01. sz.
Alda Viggósdóttir kontra Íslandspóstur hf. (Izlandi Posta) ügyben hozott 2002. március 22-i
ítéletében kimondta, hogy egy állami tulajdonú szerv 100%-os állami tulajdonú korlátozott 
felelősségű társasággá alakítása az irányelv 1. cikkének (1) bekezdése értelmében 
átruházásnak tekinthető5.
Mindazonáltal arról, hogy egy adott esetben az irányelvben leírt értelemben átruházás történt-
e, a teljes tényállás ismeretében a nemzeti bíróságnak kell döntenie.
A petíció benyújtója azt állítja, hogy 1984-ig köztisztviselőként dolgozott. Az EB állandó 
ítélkezési gyakorlata értelmében azonban az irányelv csak azokra vonatkozik, akik 
munkavállalóként az érintett tagállam munkajogi törvényeinek védelmét élvezik 6. Ezt az 
értelmezést az EFTA Bíróság is megerősítette fent említett ítéletében. Ennek az értelmezésnek 
az az oka, hogy az irányelv célja a munkajog területén elérendő részleges harmonizáció volt, 
főleg annak biztosításával, hogy az új munkáltató fenntartsa a nemzeti munkajog által a 
munkavállalóknak garantált védelmet7. A 2001/23/EK irányelv is megerősíti ugyanezt az 
értelmezést, mivel annak 2. cikke (1) bekezdésének d) pontja értelmében a 2001/23/EK 
irányelv értelmezésében „munkavállalónak” azon személyek tekintendők, akiket az adott 
tagállamban a nemzeti munkajogi szabályok munkavállalóként védenek. Ezért azok a 
köztisztviselők, akikre a közjog – és nem a munkajog – vonatkozik, nem élvezik az irányelv
védelmét. 
A petíció benyújtójának státuszát a nemzeti bíróságnak kell ellenőriznie.

A nyugdíjjogosultság átruházása

                                               
1 HL L 61, 1977.3.5., 26. o.
2 HL L 201, 1998.7.17., 88. o.
3 HL L 82, 2001.3.22., 16. o.
4 Lásd a 41. bekezdést.
5 Lásd a 24. bekezdést.
6 Lásd a C-343/98. sz. Collino kontra Telecom Italia SpA ügyet, 36. bekezdést és az abban említett ítélkezési 
gyakorlatot.
7 Lásd az E-3/01. sz. Alda Viggósdóttir kontra Íslandspóstur hf. (Izlandi Posta) ügyet, 26. bekezdés.
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A posta és a távközlési szolgáltatók átszervezése előtt a petíció benyújtója a köztisztviselői 
nyugdíjrendszer tagja volt. Azt állítja, hogy nyugdíját hibásan állapították meg, mivel nem 
vették figyelembe a köztisztviselőknek járó nyugdíj-kiegészítéseket.
Amennyiben megállapításra kerül, hogy az irányelv értelmében átruházás történt, és petíció 
benyújtójára a munkajog – és nem a közjog – rendelkezései vonatkoznak, akkor az irányelv
alkalmazható rá, beleértve az átruházáskor érvényben levő szerződéses jogok automatikus 
átruházását is.
Először is azt kell megjegyeznünk, hogy, mivel az irányelv a részleges harmonizációt célozza, 
fontos különbség van a következők között:

a) az átruházás előtt fennálló jogok szintje és tartalma (anyagi jogok) – ezek a tagállamok 
kizárólagos hatáskörébe tartoznak;

b) azon körülmények, amelyek fennállása esetén a fennálló jogok átruházódnak – erről 
közösségi szinten születik döntés. 

A fent említett részleges harmonizációt az irányelv 3. cikke is tükrözi.

E cikk (1) bekezdése leírja az átruházáskor fennálló szerződéses jogok automatikus 
átruházásának általános elvét. A következőket tartalmazza: „Az átadót megillető, az 1. cikk 
(1) bekezdése szerinti átruházás napján fennálló munkaszerződésből vagy munkaviszonyból 
eredő jogok és kötelezettségek az ilyen átruházásból eredően átszállnak a 
kedvezményezettre.” 
A (3) bekezdés azonban tartalmaz egy kivételt a szerződéses jogok automatikus átruházásának
szabálya alól. 
Ennek értelmében „az (1) és (2) bekezdést nem kell alkalmazni a munkavállalóknak az 
öregségi, rokkantsági vagy hozzátartozói ellátásokra vonatkozó jogára a tagállamok 
jogszabályilag előírt szociális biztonsági rendszereinek keretén kívüli, kiegészítő vállalati 
vagy vállalatközi nyugdíjrendszerekben”.
Amint a Bizottság már a 379/2007. petíció kapcsán korábban már rámutatott, a fent említett 
kivétel oka az, hogy igen nagy eltérések vannak a tagállamokon belül és azok között is a 
kiegészítő nyugdíjrendszerek jellegében, a járulékok és az ellátások szintjében, a 
finanszírozási módszerekben, a módosítási és megszüntetés lehetőségeiben, a szerzett jogok 
és jogosultságok értékelésében, a befizetett járulékok alapján szerzett jogok és jogosultságok 
életbe lépésének dátumában és az átruházó megmaradó kötelességei tekintetében. Ezen 
összetett helyzet következményeként igen eltérő hatása lenne a különböző tagállamokban, ha 
nem csak a szerzett nyugdíjjogosultságok átruházása lenne kötelező, hanem a jövőbeni 
nyugdíj biztosítása is a régi munkáltató által vállalt feltételekkel azonos, vagy azokhoz 
hasonló feltételek mellett.
A Bizottság azt is megemlítette, hogy a Bizottságnak a kiegészítő nyugdíjjogosultságok 
hordozhatóságának javításáról szóló irányelvre irányuló javaslatáról1 zajlott intézményközi 
egyeztetések megmutatták, milyen nehéz a tagállamok között megegyezésre jutni a kiegészítő 
nyugdíjjogosultságok átruházása terén.
Írország úgy döntött, hogy az irányelv végrehajtásáról szóló 1980-as rendelet a munkavállalók 
jogainak tekintetében nem vonatkozik az öregségi, rokkantsági vagy hozzátartozói ellátásokra 

                                               
1COM (2005) 507 végleges 
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vonatkozó jogra a tagállamok jogszabályilag előírt szociális biztonsági rendszereinek keretén 
kívüli, kiegészítő vállalati vagy vállalatközi nyugdíjrendszerekben1.

Mivel a nemzeti hatóságok – különösen a bíróságok – vannak az eset teljes tényállásának és 
jogi hátterének feltárására alkalmas helyzetben, így e hatóságok hatáskörébe tartozik annak 
megállapítása is, hogy az 1984-ben történt munkáltató-változás milyen hatással van a petíció 
benyújtójának az ír köztisztviselők nyugdíjrendszerén belül élvezett jogaira.

Következtetés
A fent leírtak alapján a Bizottság nem tudja megállapítani, hogy Írország helytelenül hajtotta 
volna végre az irányelvet. 

A nemzeti hatóságok, nevezetesen a bíróságok feladata megállapítani, hogy jogilag átruházás 
történt-e vagy sem, hogy köztisztviselőként pontosan milyen státuszban volt a petíció 
benyújtója, és végül, hogy milyen hatással van a munkáltató megváltozása a petíció 
benyújtójának az ír köztisztviselők 1984-ben érvényes nyugdíjrendszere szerint élvezett 
jogaira. Ezek a hatóságok vannak az ügy teljes tényállásának és jogi hátterének feltárására 
alkalmas helyzetben. Ezért a Bizottság azt javasolja a petíció benyújtójának, hogy éljen a 
nemzeti szinten rendelkezésre álló jogorvoslati eszközökkel. 

                                               
1 Lásd a Bizottság által a Tanácsnak készített jelentést az irányelv végrehajtásának előrehaladásáról, SEC(92) 
857 végleges, 39. o. A jelentés hivatkozik az irányelv végrehajtásáról szóló 1980-as rendelet 4. cikkének (2) 
bekezdésére.
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