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Tárgy: Stanislav Kocur, szlovák állampolgár által benyújtott 1063/2009. számú petíció az 
Egyesült Királyságban kínálkozó álláslehetőségekre munkavállalókat toborzó két 
szlovák ügynökség által elkövetett szerződésszegés miatt bekövetkező anyagi 
veszteségekről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy járjon közben a szlovák 
hatóságoknál annak érdekében, hogy tegyenek büntetőintézkedéseket két szlovák 
állásközvetítő ügynökség ellen, amelyek olyan szlovák állampolgárok számára ajánlanak 
munkalehetőségeket, akik kifejezetten az Egyesült Királyságban szeretnének dolgozni. A 
petíció benyújtója szerint az ügynökségek – a „Jobworld” szlovák állásközvetítő ügynökség 
és a „7 Stars Recruitment Ltd.” – nem tartották magukat az ígéreteikhez, ami miatt több 
szlovák munkavállalót súlyos pénzügyi veszteség ért. A petíció benyújtója ismerteti, hogy a 
munkavállalók a munkaszerződéseket csak az Egyesült Királyságba való megérkezést 
követően kapták meg, és a szerződések nem voltak összhangban a fent említett ügynökségek 
által Szlovákiában tett ajánlattal. A petíció benyújtója szóvá teszi a heti munkaidőt (az 
ígértnél kevesebb), valamint a szállással, a közlekedéssel kapcsolatos jelentős 
többletköltségeket, illetve az állás idő előtti felmondására vonatkozó letéti biztosítékot. 
Számításai szerint az egy főre jutó veszteség körülbelül 1000 GBP, és elégedetlenségét fejezi 
ki azzal kapcsolatban, ahogyan a két állásközvetítő ügynökség reagált a munkavállalók által 
előterjesztett kártérítési igényre.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. január 22. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. január 22.

A petíció benyújtója két szlovák állásközvetítő ügynökség állítólagos csalárd magatartása 
miatt emel panaszt, amelyek azt állították, hogy munkát szereznek az Egyesült Királyságban. 
Miután megkapták az állásajánlatokat, a jelentkezők 350 EUR adminisztrációs díjat fizettek a 
szlovák ügynökségnek, valamint kifizették az Egyesült Királyságba szóló repülőjegy 
költségét, ahol egy másik ügynökség várta őket, amely 85 fontot számított fel az 
állásszerzésért. Az Egyesült Királyságba való megérkezést követően angol nyelven 
megfogalmazott munkaszerződéseket kaptak, amelyeket a jelentkezők közül többen 
nyilvánvalóan úgy írtak alá, hogy nem is értették a szöveget. Továbbá 125 font előleget 
számítottak fel a szállásért, és ezenkívül még két heti szállásdíjat – heti 45 fontot – előre ki 
kellett fizetni. Továbbá napi 5 font a munkahelyre való utazás költsége. A petíció benyújtója 
azt állítja, hogy a szlovák ügynökséggel kötött szerződés tartalmazott egy záradékot, amely 
arra kötelezi az ügynökséget, hogy a petíció benyújtóját és az általa képviselt személyeket a 
munka- és utazási feltételek minden részletéről tájékoztassa. A fent említett váratlan 
költségeken kívül még a munkafeltételek sem egyeznek meg a szlovák ügynökségekkel kötött 
munkaszerződésekben meghatározottakkal: a szlovák ügynökség által garantált munkaidőt –
heti 40 órás munkaidő 5,73 font órabérrel – nem tartották be. Ezenfelül arról volt szó, hogy 
raktárosi munkát kell végezni, de valójában egy húsfeldolgozó üzemben segédmunkásként 
kellett dolgozni, sőt egyeseknek WC-t kellett takarítani. 

Az állítólagos tények, a csalárd magatartás és a petíció benyújtójának a megtévesztéssel 
kapcsolatos állításai azon alapulnak, hogy a Szlovákiában ajánlott munkalehetőség 
nyilvánvalóan nem felel meg az Egyesült Királyságba való megérkezést követően átadott 
munkaszerződéseknek, illetve a szlovák ügynökségekkel kötött munkaszerződésekben 
meghatározott munkafeltételeknek. Ezért első látásra úgy tűnik, hogy magánfelek közötti 
konfliktusról van szó.

Elegendő – különösen az említett helyzet szerződéses vonatkozásait illető – konkrét 
információ hiányában azonban nehéz, sőt szinte lehetetlen jogi szempontból értékelni az 
állításokat, illetve ellenőrizni a megtévesztéssel kapcsolatos állításokat. Például továbbra sem 
világos, hogy pontosan milyen jellegűek a Szlovákiában kapott állásajánlatok (amelyeket 
szerződésként is említenek), valamint az, hogy ezek pusztán ajánlatok voltak vagy 
munkaszerződések, vagy az állás megszervezésére vonatkozó szerződések. Ezzel 
kapcsolatban azt is meg kell jegyezni, hogy a munkajog és a szerződésszegéssel kapcsolatos 
jogszabályok elsősorban a nemzeti jog hatáskörébe tartoznak.

Ezenkívül nem lehet megállapítani, hogy a szerződésnek az Egyesült Királyságban történő 
aláírása megfelel-e a munkaadónak a munkavállalóval szembeni, a szerződés, illetve a 
munkaviszony feltételeire vonatkozó tájékoztatási kötelezettségéről szóló, 1991. október 14-i 
91/533/EGK tanácsi irányelv1 követelményeinek. Továbbá előfordulhat, hogy az az ügy, 
amely úgy indult, hogy egy szlovák, ideiglenes foglalkoztatást szervező ügynökség által 
nyújtott szolgáltatások keretében munkavállalókat küldenek ki az Egyesült Királyságba, 
valójában a munkavállalók rövid távú migrációjának minősül, amelyet a munkavállalók 
szabad mozgását biztosító jogszabályok alapján kell vizsgálni.

A konkrét adatokra és a szerződéskötés körülményeire vonatkozó információk hiányában nem 

                                               
1 Hivatalos Lap L 288., 1991.10.18., 0032–0035. o.
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lehet meggyőző megállapítást tenni az állítások, valamint a petíció benyújtójának a 
megtévesztéssel kapcsolatos állításai tekintetében.

Mindenesetre az állítólagos tények a magánfelek közötti ajánlatok/szerződés(ek) megsértésére 
vonatkoznak. A Bizottság nem avatkozhat be ilyen ügyekbe, az ilyen viták rendezése az 
illetékes nemzeti hatóságok feladata. Ezért a petíció benyújtójának az Egyesült Királyságban 
vagy Szlovákiában kell jogi tanácsot kérnie.

Tájékoztatásul közöljük, hogy az Európai Unióban a határokon átnyúló jogviták rendezésének 
alapvető keretét a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok 
elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet 
alkotja, amely meghatározza, hogy az adott ügyben mely bíróság rendelkezik joghatósággal. 
Az alapszabály az, hogy az alperes lakóhelye szerinti tagállam bíróságai rendelkeznek 
joghatósággal. A munkaügyi vitákban azonban a munkavállalók munkáltatójukat a 
munkáltató lakóhelye szerinti tagállamban vagy a munkavégzés helye szerinti tagállamban is 
beperelhetik.


