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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Alena Balgova szlovák állampolgár által benyújtott 1133/2011. számú, 90 
aláírást tartalmazó petíció a munkaadónak a munkavállalóval szembeni, a 
szerződés, illetve a munkaviszony feltételeire vonatkozó tájékoztatási 
kötelezettségéről szóló 91/533/EGK irányelvvel összefüggésben az ír 
Ballymena társaság (O’Kane Poultry Moy Park) által alkalmazott cseh, 
szlovák, román és lengyel munkavállalókkal kapcsolatos humánerőforrás-
stratégiáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, Alena Balgova szlovák állampolgár kifejti, hogy a Ballymena 
társaságnál (O’Kane Poultry Moy Park) dolgozó személyeket utólagosan tájékoztatták arról, 
hogy egy évre visszamenőleg csökkentik a túlórabérüket. E tájékoztatást ezenfelül szóban 
nyújtották, anélkül, hogy új munkaszerződést írtak volna alá, vagy kiegészítették volna a 
korábbit, ami ellentétes a társaság szabályaival. A petíció benyújtója kifogásolja, hogy a 
szakszervezet (BFAWU), amelynek a legtöbb munkavállaló a tagja, csak részben tájékoztatta 
őket az előző évi túlórabérük megszerzése érdekében követendő eljárásról. A munkavállalók 
valóban elismerik, hogy nem értették meg valamennyien a társaság, illetve a szakszervezet 
bejelentését. Fontos megjegyezni, hogy jóllehet a társaság a munkavállalás feltételeként nem 
írja elő az angol nyelv ismeretét, és saját anyanyelvükön (lengyelül, csehül, románul stb.) 
biztosította a munkavállalók számára a munkaszerződést és a társaság kézikönyvét, a fent 
ismertetett fontos tájékoztatás és a követendő eljárás esetében nem biztosított tolmácsolást 
vagy fordítást. Ezért a munkavállalók többsége hosszú időn keresztül nem cselekedett, míg 
csak el nem terjedt a hír, hogy egyes munkavállalóknak sikerült elérniük az előző évi 
túlórabérük kifizetését. A petíció benyújtójának állítása szerint ezek a munkavállalók főként ír 
állampolgárok voltak, és közülük néhányan még csak nem is dolgoztak túlórában. A petíció 
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benyújtója szerint a szakszervezet önkényes módon nyújtott tanácsadást, és – főként a nem ír 
állampolgárságú munkavállalókkal szemben – hátrányos megkülönböztetést alkalmazott.

A petíció benyújtója az ügy kivizsgálását kéri az érintett országok európai parlamenti 
képviselőitől (a cseh, szlovák, lengyel és román képviselőktől).

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. február 6. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. június 27.

A 91/533/EK1 irányelv 2. cikkének (1)–(2) bekezdése előírja, hogy a munkaadó köteles 
tájékoztatni a munkavállalót a munkaszerződés, illetve a munkaviszony alapvető feltételeiről, 
tartalmazva legalább az alábbi információkat: 

„….. (h) a munkavállalót megillető alapfizetés, a díjazás egyéb összetevői és a kifizetés 
gyakorisága; 

(i) a munkavállaló rendes munkanapjának, illetve munkahetének időtartama; …..”

Az említett irányelvet átültették az 1996-os észak-írországi munkajogi rendelet (the 
Employment Rights (Northern Ireland) Order) segítségével átültették az észak-ír jogba (III. 
rész a munkavállalás részleteiről szóló tájékoztatáshoz való jogról).

A fent említett rendelet 43. cikkének (1) bekezdésével összhangban „amennyiben a 
munkáltató nem ad a 33., 36. vagy 40. cikkben előírtaknak megfelelő nyilatkozatot a 
munkavállaló számára, a munkavállaló kérheti, hogy az ügyét valamely munkaügyi 
bírósághoz továbbítsák, annak meghatározása céljából, hogy milyen adatokat kellett volna 
közölni vagy milyen adatokra kellett volna hivatkozni a nyilatkozatban, annak érdekében, 
hogy eleget tegyenek a szóban forgó cikk követelményeinek”. 

A munkavállalóknak járó túlórabérek visszamenőleges csökkentésének jogszerűségét az 
alkalmazandó releváns munkajogi rendelkezéseknek megfelelően kell kivizsgálni, az érintett 
munkavállalók egyedi munkaszerződésében lefektetett munkavégzési feltételekkel együttesen.

Ugyanakkor nem létezik a fizetést (sem a munkavállalóknak járó túlórabérek visszamenőleges 
csökkentésével kapcsolatos konkrét eseteket) szabályozó uniós jogszabály2.

A 91/533/EGK irányelv csupán a munkavállalók munkakörülményekre vonatkozó 
tájékoztatásáról rendelkezik. Ezenkívül a 6. cikk kifejezetten meghatározza, hogy az irányelv 
nem sérti a munkaszerződés, illetve a munkaviszony meglétének és tartalmának igazolására 

                                               
1 Az irányelv teljes szövege az alábbi címen érhető el: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0533:HU:NOT
2 E tekintetben lásd az EUMSZ 153. cikkének (5) bekezdését.
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vonatkozó nemzeti jogát és gyakorlatát.

Az olyan egyedi, munkavállaláshoz kapcsolódó jogvitákat − mint például amelyekről a 
petíció benyújtója is említést tett −, az illetékes nemzeti hatóságok elé kell terjeszteni, melyek 
az alkalmazandó nemzeti jog alapján kompetensek a döntéshozatalban, figyelembe véve 
valamennyi vonatkozó tényt, többek között az érintett munkavállalók munkavállalói 
szerződésében lefektetett feltételeket. 

A petíció benyújtóinak a bizottsági beavatkozásra vonatkozó kérésével kapcsolatban a 
91/533/EGK irányelv követelményeinek feltételezett megsértését követően, a Bizottság arra 
hívja fel a figyelmet, hogy még ha a szóban forgó irányelv alkalmazható is lett volna jelen 
esetben, az irányelv átültetésére szolgáló szabályok gyakorlatban történő alkalmazása elvben 
az illetékes nemzeti hatóságok (ideértve a bíróságokat) feladata. 

Tekintettel arra, hogy a 91/533/EGK irányelvet − a fentieknek megfelelően − átültették 
Észak-Írország jogrendjébe, a petíció benyújtóinak azt javasolják, hogy bármely esetlegesen 
felmerült panaszukat az illetékes hatóságok − elsősorban a munkaügyi bíróság − elé 
terjesszék.

Mindenestre a Bizottság hangsúlyozza, hogy a 91/533/EGK irányelv nem rendelkezik 
kifejezetten a munkáltató által az érintett munkavállalókra vonatkozó irányelvben szereplő 
szükséges információk közlésére alkalmazandó nyelvekről. Az Európai Bíróságnak sincs 
ebben a témában ítélkezési gyakorlata. Az irányelv nem írja elő a munkáltató számára a 
foglalkoztatás helye szerinti hivatalos nyelven túlmenően másik nyelv információközlésre 
szolgáló használatának kötelezettségét.

Összegzés

A petíció benyújtóit felkérték arra, hogy ügyeiket terjesszék az illetékes nemzeti hatóságok 
elé, ideértve a munkaügyi bíróságokat is.


