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RÉSZÉRE

Tárgy: A Konstantinos Anastopoulos, görög állampolgár által a görög adószakértők 
„P.E.F.E.” elnevezésű egyesülete nevében benyújtott 1620/2008. számú, további 2 
aláírást tartalmazó petíció a görög földhivatal részéről a munkaadónak a 
munkavállalóval szembeni, a szerződés, illetve a munkaviszony feltételeire 
vonatkozó tájékoztatási kötelezettségéről szóló 91/533/EGK tanácsi irányelv 
rendelkezéseinek be nem tartásáról 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója utal azokra az ideiglenes irodákra, amelyeket a görög hatóságok 
folyamatban lévő földügyi nyilvántartási ügyintézéseivel kapcsolatosan hoztak létre. A petíció 
benyújtója rámutat arra, hogy a nyilvántartással kapcsolatos munkákat szerződéses 
alkalmazottak végzik, akik olyan körülmények között, ezen belül is olyan munkaidőben 
dolgoznak, amelyek ellentétesek a munkaadónak a munkavállalóval szembeni, a szerződés, 
illetve a munkaviszony feltételeire vonatkozó tájékoztatási kötelezettségéről szóló 
91/533/EGK tanácsi irányelv rendelkezéseivel, ezért az Európai Parlament beavatkozását kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. március 20. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. június 19.

A petíció

A görög adószakértők „P.E.F.E.” elnevezésű egyesülete a közösségi jog (91/533/EGK 
irányelv) megsértésére panaszkodik. A „P.E.F.E” megállapítja, hogy vezető testületének a 
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„HEMCO”1 határozata nyomán felállított különböző földhivatalokba történő látogatásait 
követően – melyek célja a 2308/1995 törvény által előírt nyilatkozatok begyűjtése volt –
nyilvánvalóvá vált, hogy az ott dolgozók nem ismerik saját munkaszerződéseik pontjait, mivel 
munkáltatójuk nem adta át nekik a 91/533/EGK irányelvet átültető jogszabály (a 156/1994 
számú elnöki rendelet 2. cikke) által előírt dokumentumot.

Jogi háttér

Uniós jog

A 91/533/EK2 irányelv 2. cikkében előírja, hogy a munkaadó köteles tájékoztatni a 
munkavállalót a munkaszerződés, illetve a munkaviszony alapvető feltételeiről, ide értve 
legalább a következő adatokat: 

a) az érintett felek (személyi) adatai; 

b) a munkavégzés helye; 

c) (i) a munkavállaló által végzendő munka megnevezése, fokozata, jellege vagy kategóriája; 
vagy (ii) a munka rövid meghatározása, illetve leírása; 

d) a munkaszerződés hatálybalépésének vagy a munkaviszony kezdetének időpontja; 

e) ideiglenes munkaszerződés vagy munkaviszony esetében a munkaviszony várható 
időtartama; 

f) a munkavállalót megillető éves fizetett szabadság mértéke, illetve ha ez a tájékoztatás 
időpontjában nem állapítható meg, a fizetett szabadság kiadásának és meghatározásának 
módszere; 

g) a munkaadó és a munkavállaló által betartandó felmondási idő tartama a munkaszerződés, 
illetve a munkaviszony felbontásakor, vagy, ha ez a tájékoztatás időpontjában nem állapítható 
meg, a felmondási idő meghatározásának módszere; 

h) a munkavállalót megillető alapfizetés, a díjazás egyéb összetevői és a kifizetés 
gyakorisága; 

i) a munkavállaló rendes munkanapjának, illetve munkahetének időtartama; 

j) adott esetben: 

(i) a munkavállaló munkakörülményeit meghatározó kollektív szerződések; 

                                               
1 Görög Térképészeti és Kataszteri Szervezet.
2 Az irányelv teljes szövege az alábbi címen érhető el: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0533:HU:NOT
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vagy 

(ii) ha a kollektív szerződéseket a vállalkozáson kívüli, paritáson alapuló testületek vagy 
intézmények kötik meg, annak az illetékes testületnek vagy illetékes, paritáson alapuló 
intézménynek a megnevezése, amelynek keretében a megállapodásokat megkötötték. 

Az irányelv 3. cikke a munkaadó által adandó tájékoztatás eszközéről és határidejéről 
rendelkezik.   

Nemzeti jog

Görögország a fent említett irányelvet a 156/1994. sz. elnöki rendelettel ültette át saját belső 
jogrendjébe.

E rendelet 2. cikke kimondja, hogy a munkaadó köteles tájékoztatni a munkavállalót a 
munkaszerződés, illetve a munkaviszony alapvető feltételeiről, ideértve legalább az adott 
rendelkezés (2) bekezdésében említetteket.

A rendelet 3. cikke rendelkezik a munkaadó által kötelezően nyújtandó tájékoztatás 
eszközéről (írásos munkaszerződés vagy egyéb dokumentum) és határidejéről (a 
foglalkoztatás megkezdésétől számítva legfeljebb két hónapon belül).   

Ezenkívül a rendelet 7. cikke az irányelv 8. cikkével összhangban kimondja, hogy a rendelet 
rendelkezéseit megszegő munkaadóra az illetékes munkafelügyeleti hatóság pénzbüntetést 
szabhat ki.

A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban

A Bizottság elvileg annak ellenőrzésében illetékes, hogy a tagállamok a közösségi 
jogszabályokat megfelelően ültetik-e át saját jogrendjükbe.

Az átültető jogszabályok európai követelményeket tiszteletben tartó, megfelelő gyakorlati 
alkalmazása az illetékes nemzeti hatóságok – ideértve a bíróságokat is – feladata. 

Következtetés

Felkérik a petíció benyújtóját, hogy ügyével forduljon az illetékes nemzeti hatóságokhoz, 
rámutatva, hogy a munkaadó elmulasztotta az érintett munkavállalók szerződéses 
kapcsolatára vonatkozó tájékoztatásnyújtást.


