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Tárgy: M.E.S., máltai állampolgár által benyújtott 1454/2009. számú petíció az 
elmúlt hét évben fennálló folyamatos munkaviszonya ellenére egy 
határozatlan idejű munkaszerződés elnyerésével kapcsolatos problémáiról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója az Európai Parlament segítségét kéri annak érdekében, hogy határozatlan 
idejű munkaszerződésre tehessen szert, miután az elmúlt hét évben segítő tanárként határozott 
idejű munkaszerződések alapján folyamatos munkaviszonyban állt. A petíció benyújtója 
kifejti, hogy több tanári képesítést is szerzett, a máltai oktatásügyi osztály azonban nem 
hajlandó számára határozatlan idejű szerződést felkínálni.

2. Elfogadhatóság

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

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. április 22.

A petíció

A petíció benyújtója az elmúlt hét évben segítő tanárként folyamatos munkaviszonyban állt 
határozott idejű munkaszerződések alapján, azonban a máltai oktatásügyi minisztérium 
oktatási osztálya nem volt hajlandó számára határozatlan idejű szerződést felkínálni.  

A Bizottság észrevételei 
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Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött 
keretmegállapodásról szóló 1999/70/EK irányelv1 (a továbbiakban: az irányelv) olyan 
intézkedések meglétét írja elő a tagállamokban, amelyek megakadályozzák az egymást követő 
határozott idejű szerződésekkel való visszaélést. 

Málta a (239/08. sz. és a 376/09. sz. jogi közleményekkel módosított) 51/07. sz. jogi 
közleménnyel ültette át az említett irányelvet a nemzeti jogba, amely közlemény kimondja, 
hogy a 7. sz. rendelet értelmében egy határozott idejű munkaszerződést határozatlan idejű 
szerződéssé kell alakítani, amennyiben a munkavállaló négy évig folyamatos 
munkaviszonyban állt, és nincsenek objektív okai a határozott idejű munkaszerződés 
megújításának vagy meghosszabbításának. A máltai jogszabály kimondja, hogy az objektív 
okoknak egy adott tevékenységet jellemző világos és konkrét körülményeken kell alapulniuk.
Az ilyen körülmények forrásaként szolgálhat mindenekelőtt a határozott idejű 
munkaszerződés alapján végzendő feladatok egyedi természete, illetve azok elválaszthatatlan 
jellemzői. Az illetékes nemzeti hatóságok feladata mindazon körülmények megállapítása, 
amelyekhez objektív okok kapcsolódhatnak. A „folyamatos munkaviszony” 7. sz. rendelet (5) 
bekezdésében szereplő fogalommeghatározása olyan határozott idejű munkaszerződésekre is 
kiterjed, amelyeket a lejártuktól számított hat hónapon belül megújítanak, a két szerződés 
között eltelt időt pedig figyelembe kell venni a négyéves jogosultsági időszak kiszámításakor.

Úgy tűnik, hogy a máltai nemzeti jogszabályok hatálya a petíció benyújtójának körülményeire 
is kiterjed. Az 51/07. sz. jogi közlemény megfelelő alkalmazása a nemzeti bíróságok 
hatáskörét képezi. A petíció benyújtójának figyelmébe ajánljuk az 51/07. sz. jogi közlemény 
8. cikkében foglalt rendelkezéseket, amely cikk kimondja, hogy a munkavállaló panaszt 
nyújthat be a munkaügyi bírósághoz, ha munkáltatója megsértette az említett rendeletek által 
számára biztosított jogot.

Következtetés 

A szóban forgó petíció nem az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó 
munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló 1999/70/EK irányelvnek való megfelelés 
kérdéséhez kapcsolódik, és a Bizottsághoz nem nyújtottak be arra utaló bizonyítékot, hogy a 
máltai kormány jelen esetben nem tartja tiszteletben az uniós jogot.

                                               
1 HL L 175., 1999.7.10., 43. o.


