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Tárgy:  Raffaele Mancuso, olasz állampolgár által benyújtott 1397/2008. számú petíció a 
határozott és határozatlan idejű munkaviszonnyal rendelkező munkavállalók 
egyenlőtlen jogairól

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy még mindig különbség tapasztalható a határozatlan 
idejű munkaviszonnyal és a határozott idejű munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat 
megillető jogok tekintetében. Példaként azt említi, hogy szabadságot vagy tanulmányi 
szabadságot kell igénybe venni egy versenyvizsgán való részvételhez, illetve az arra való 
felkészüléshez. A petíció benyújtója úgy véli, hogy ezek a különbségek ellentétben állnak az 
1957-es Római Szerződésben foglaltakkal.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. február 25. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. április 24.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy Olaszországban különbség tapasztalható a határozatlan 
idejű munkaviszonnyal és a határozott idejű munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat 
megillető jogok tekintetében. Példaként azt említi, hogy szabadságot vagy tanulmányi 
szabadságot kell igénybe venni egy versenyvizsgán való részvételhez, illetve az arra való 
felkészüléshez.

Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött 
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keretmegállapodásról szóló 1999/70/EK irányelv1 előírja, hogy a tagállamok intézkedéseket 
léptetnek életbe annak biztosítása érdekében, hogy a munkakörülményeket illetően 
indokolatlanul nem különböztetik meg a határozott idejű munkaszerződéssel rendelkező 
munkavállalókat. A keretmegállapodás kifejezetten rögzíti az alábbiakat:

Cél (1. szakasz)
E keretmegállapodás célja:
(a) a megkülönböztetés tilalma elvének alkalmazásával javítani a határozott ideig tartó 

munkavégzés minőségét;
…

A megkülönböztetés tilalmának elve (4. szakasz)
1. A foglalkoztatási feltételek szempontjából a határozott időre foglalkoztatott 

munkavállalók nem részesülhetnek kedvezőtlenebb bánásmódban, mint a velük 
összehasonlítható, állandó munkavállalók, csupán azért, mert határozott idejű 
munkaszerződéssel vagy munkaviszonnyal rendelkeznek, kivéve, ha az eltérő 
bánásmód objektív alapon igazolható.

2. Adott esetben az időarányosság elvét (pro rata temporis) kell alkalmazni. 
3. E szakasz végrehajtásra történő előkészítését a tagállamok a szociális partnerekkel 

folytatott tárgyalásokat követően és/vagy a szociális partnerek az európai jog, a 
nemzeti jogszabályok, a kollektív megállapodások és a gyakorlat figyelembevételével 
határozzák meg. 

4. A sajátos munkafeltételekkel kapcsolatos, a vállalkozásnál eltöltött idő alapján 
történő minősítés a határozott időre alkalmazott munkavállalók és az állandó 
munkavállalók esetében azonosak, kivéve, ha a vállalkozásnál eltöltött idő alapján 
történő eltérő minősítést objektív okok indokolják. 

A közösségi jog nem határozza meg kifejezetten a foglalkoztatási feltételeket, bár a Bíróság a 
C-307/05 sz. Del Cerro Alonso ügyben nyilvánvalóvá tette, hogy a feltételek között szerepel a 
javadalmazás.

Az 1999/70/EK irányelvet a 2001. szeptember 6-i 368. sz. (módosított) jogalkotási rendelet 
ültette át az olasz jogba. A 6. cikk ülteti át a keretmegállapodás 4. szakaszában foglalt 
kötelezettséget, miszerint a foglalkoztatási feltételek tekintetében garantálni kell a határozott 
időre foglalkoztatott munkavállalókkal szembeni egyenlő bánásmód, ha az eltérő bánásmód 
objektív alapon nem igazolható. Az olasz jogszabály 6. cikke meghatározza azokat a 
területeket, ahol az egyenlő bánásmód kötelező (kivéve, ha az eltérő bánásmód objektív 
alapon igazolható); ezek a következők: szabadság, karácsonyi jutalom vagy „tizenharmadik 
havi” fizetés, végkielégítés és a vállalkozás által a velük összehasonlítható, határozatlan időre 
szóló szerződéssel rendelkező munkavállalóknak fizetendő egyéb juttatások.
Az azonban nem egyértelmű Olaszországban, hogy „foglalkoztatási feltételnek” minősül-e az 
összehasonlítható versenyvizsgán való részvételhez, illetve az arra való felkészüléshez való 
esetleges jog. A Bizottság nem lát megalapozott indokot arra, hogy ezeket kizárják az említett 
                                               
1 HL L 175., 1999.7.10., 43. o.
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fogalomból.

Következésképpen a Bizottság kapcsolatban fog lépni az olasz hatóságokkal, hogy megtudja, 
„foglalkoztatási feltételnek” minősítik-e a versenyvizsgán való részvételhez, illetve az arra 
való felkészüléshez való jogot az 1999/70/EK irányelvhez csatolt keretmegállapodás 4. 
szakaszának (1) bekezdése értelmében.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. február 19.

A Bizottság vizsgálatát követően az olasz hatóságok a következőkről tájékoztatták a 
Bizottságot:

 a határozott idejű munkajogviszonyról szóló, 2001. szeptember 6-i 368. sz. jogalkotási 
rendelet 6. cikke megerősíti a határozatlan és határozott idejű munkavállalók közötti 
megkülönböztetésmentesség elvét, a keretmegállapodás 4. szakaszában foglaltaknak 
megfelelően;

 a munkáltatók részéről a megkülönböztetés tilalma elvének való megfelelést a 
368/2001. sz. jogalkotási rendelet 12. cikkében megállapított közigazgatási szankciók 
biztosítják, ily módon garantálva a keretmegállapodás 4. szakaszában rögzített alapelv 
tényleges alkalmazását; 

 a határozatlan idejű szerződésekre irányadó szabályokat tehát – amilyen mértékben 
azok összeegyeztethetők – alkalmazni kell a határozatlan időre szóló szerződésekre is;  
a határozott idejű szerződésekkel rendelkező munkavállalók különösen a 
vállalkozásnál határozatlan idejű szerződésekkel dolgozó munkavállalók számára 
biztosított összes juttatásra jogosultak, a letöltött munkaidő arányában, feltéve, hogy 
ez nem összeegyeztethetetlen a határozott időre szóló szerződés jellegével;

 a határozott időre szóló szerződéssel rendelkező munkavállalók tanulmányi 
szabadságra való jogosultságát illetően az olasz hatóságok rámutatnak, hogy a 
368/2001. sz. jogalkotási rendelet 7. cikke előírja, hogy „a nemzeti kollektív 
munkaszerződések megállapíthatnak olyan eljárásokat és eszközöket, amelyek célja, 
hogy megkönnyítsék a határozott időre szóló szerződéssel rendelkező munkavállalók 
számára a megfelelő képzési lehetőségekhez való hozzáférést, annak érdekében, hogy 
jobb képzettséggel rendelkezzenek, elősegítsék szakmai előmenetelüket és javítsák 
foglalkoztatatási mobilitásukat”. 

Következtetés

A Bizottság az olasz hatóságoktól kapott válaszból azt a következtetést vonja le, hogy az olasz 
jog (különösen a 2001. szeptember 6-i 368. sz. jogalkotási rendelet 6. cikke) előírja, hogy a 
komparatív toborzásban történő részvétel céljából, vagy az ilyen toborzásban való részvételre 
való felkészülésre szolgáló tanulmányi szabadságban történő részvétel céljából kivehető 
szabadsághoz való jogot a munkáltatónak időarányosan kell biztosítania a határozott időre 
szóló szerződéssel rendelkező munkavállaló számára, amennyiben azt a határozatlan idejű 
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munkaszerződéssel rendelkező, hasonló munkavállaló rendelkezésére bocsátják, és 
amennyiben az nem összeegyeztethetetlen a határozott időre szóló szerződéssel.

A fenti információk alapján a petíció benyújtójának a megfelelő nemzeti hatóságok elé kell 
terjesztenie ügyét, amennyiben úgy véli, hogy az olasz jogot nem megfelelően alkalmazzák, 
illetve munkáltatója nem a nemzeti joggal összhangban jár el. 


