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A Bíróság C-119/04. sz. ügyben hozott ítélete  

Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Olaszország 

A BÍRÓSÁG MÁSODSZOR MARASZTALJA EL OLASZORSZÁGOT AZÉRT, 
MERT NEM ISMERTE EL A VOLT IDEGEN NYELVI LEKTOROK 

MEGSZERZETT JOGAIT 

Tekintettel arra a tényre, hogy a tagállami kötelezettségszegés már nem állt fenn a tények 
vizsgálatának idején, a Bíróság nem kötelezi Olaszországot kényszerítő bírság fizetésére. 

Az idegen nyelvi lektorok alkalmazásának feltételei már számos, az Európai Közösségek 
Bírósága előtt folyó eljárás tárgyát alkották. Az idegennyelv-oktatás reformja céljából 1995-
ben Olaszország törvényt fogadott el. Az „idegen nyelvi lektor” munkakör megszűnt, és a 
„nyelvészeti munkatárs” került ennek helyébe. E törvény hatálybalépését követően a 
Bizottság számtalan panaszt kapott a volt idegen nyelvi lektoroktól, amely panaszok szerint a 
nyelvészeti munkatárs munkakörébe történő átsoroláskor a lektorként szerzett szolgálati időt 
nem vették figyelembe a juttatások és a társadalombiztosítás tekintetében. A Bizottság ennek 
következtében több eljárást indított Olaszországgal szemben. 

A Bíróság a C-212/99. sz., Bizottság kontra Olaszország ügyben 2001. június 26-án hozott 
ítéletében úgy döntött, hogy Olaszország – mivel nem biztosította hat olaszországi egyetem 
(Basilicata, Milánó, Palermo, Pisa, a római La Sapienza és a Nápolyi Egyetemi Keleti 
Intézet) volt idegen nyelvi lektorai megszerzett jogainak elismerését, jóllehet ez az elismerés 
minden olasz munkavállaló számára biztosított – nem teljesítette az EK-Szerződésnek a 
munkavállalók szabad mozgását biztosító rendelkezéseiből eredő kötelezettségeit. 

Mivel úgy ítélte meg, hogy Olaszország továbbra sem teljesítette az ezen ítéletben 
foglaltakat, a Bizottság 2004. március 4-én a jelen eljárást indította Olaszország ellen, és 
annak megállapítását kérte a Bíróságtól, hogy Olaszország nem teljesítette a 2001. júniusi 
ítéletben foglaltakat, továbbá, hogy a Bíróság kötelezze e tagállamot az ügyben hozandó 



ítélet kihirdetésétől a 2001. júniusi ítéletben foglaltak Olaszország általi teljesítéséig 
naponként 309 750 euró összegű kényszerítő bírság megfizetésére. 

A Bíróság megállapítja, hogy az Olasz Köztársaság – mivel az indokolással ellátott 
véleményben előírt határidőre nem biztosította az anyanyelvi nyelvészeti munkatársakká és 
szakértőkké vált volt lektorok megszerzett jogainak elismerését, jóllehet ez az elismerés 
minden nemzeti munkavállaló számára biztosított – nem tette meg a C-212/99. sz., Bizottság 
kontra Olaszország ügyben 2001. június 26-án hozott ítéletben foglaltak teljesítéséhez 
szükséges valamennyi intézkedést, és ebből adódóan nem teljesítette az EK-Szerződésből 
eredő kötelezettségeit. 

Ugyanakkor, tekintettel arra a tényre, hogy a tényeknek általa végzett vizsgálatának 
időpontjában a kötelezettségszegés már nem áll fenn, a Bíróság elutasítja a Bizottságnak a 
kényszerítő bírság megállapítására irányuló kérelmét. 

A sajtó részére készített nem hivatalos kiadvány, amely nem köti a Bíróságot. 

Elérhető nyelvek: HU, CS, DE, EN, FR, IT, PL, SK, SL 

Az ítélet teljes szövege megtalálható a Bíróság honlapján. 
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=HU&Submit=rechercher&numaff=C-119/04 

Az ítéletek szövege általában a kihirdetés napján közép-európai idő szerinti 12 órától 
megtekinthető. 

További tájékoztatásért forduljon dr. Lehóczki Balázshoz. 
Tel: (00352) 4303 5499 Fax: (00352) 4303 2028 
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