
I

A luxemburgi székhelyû Európai Bíróságnak kevés

döntését kísérte annyi érzelemnyilvánítás és indulat –

elôbb harag és borúlátás, majd optimista lelkesedés –,

mint két, a nemek közötti egyenlô bánásmóddal kap-

csolatban hozott, egymásnak ellentmondónak tûnô

döntését. Mindkét eset – a többekben indulatos ke-

serûséget kiváltó, 1995-ös döntés a Kalanke-ügyben1,

majd a sokak által lelkes üdvözléssel fogadott, 1997

novemberében meghozott döntés a Marschall-ügyben2

– a nemek közötti egyenlôség formai és lényegi oldalá-

val, illetve a szubsztantív egyenlôség megvalósításá-

nak (és egyébként bármiféle diszkrimináció felszámo-

lásának) egyik legvitatottabb eszközével, a kvóták (al-

kalmazási „keretszámok”) kérdésével foglalkozott. 

Az Európai Uniónak a

férfiakkal és nôkkel szem-

beni egyenlô bánásmód el-

vét kimondó irányelve3 a

nemek szerinti megkülön-

böztetés tilalmának kimon-

dásával egyidejûleg kivéte-

leket („derogáció”) is lehe-

tôvé tett: így 2. cikkelyének

(4) bekezdésében kimond-

ja, hogy a tilalom nem kor-

látozza a tagállamok jogát

arra, hogy a nôk esély-

egyenlôségét javító, illetve a

fennálló egyenlôtlenségek

kiküszöbölését elôsegítô

normákat fenntartsanak,

vagy elfogadjanak. Az „esély-erôsítô” intézkedések

számára további bátorítást adott a Tanács

84/635/EEC számú, 1984. december 13-án hozott, a

nôkért teendô pozitív intézkedésekrôl szóló ajánlása. 

II

A Kalanke-ügyben a brémai tartományi törvényhozás-

nak egy olyan produktumát4 bírálta el az Európai Bí-

róság, amely az esélyegyenlôség tartalmi elôsegítése

érdekében született, és amely szerint a közigazgatá-

si posztokra, illetve magasabb beosztásra pályázók kö-

zül a nôi pályázókat elônyben kell részesíteni mind-

addig, amíg az adott munkakörben, illetve fizetési ka-

tegóriában a nôk aránya legalább az 50%-ot el nem

éri, feltéve, hogy a nôi pályázó szakmai minôsítése a

férfi jelentkezôével legalább azonos. E rendelkezés-

re hivatkozva az egyik megürült ágazatvezetôi állás-

ra jelentkezô, addigi ágazatvezetô-helyettes Eckhard

Kalanké-vel szemben egy azonos végzettségû nôt lép-

tettek elô. E. Kalanke pert indított a döntéssel szem-

ben, majd az elsô és másodfokon is elutasító ítélet el-

len a Legfelsôbb Bírósághoz fordult, amely szüksé-

gesnek látta, hogy az Európai Bíróság elôzetes véle-

ményét kérje arra nézve, hogy nem ütközött-e az

egyenlô elbánás elvébe a brémai törvény, illetve hogy

a megengedett kivételek

körébe tartozott-e?

A bírói testület ekkor ér-

telmezte elôször kvóták

megengedhetôsége szem-

pontjából az irányelv 2. cik-

kely (4) bekezdését (a nôk

esélyegyenlôségének javítá-

sa, illetve a fennálló egyen-

lôtlenségek kiküszöbölése

érdekében történô nemek

szerinti megengedett kü-

lönbségtétel). 1995. október

17-én meghozott döntése

szerint az egyenlô bá-

násmód elve kizárja az

olyan rendelkezést, amilyen

a brémai esélyegyenlôségi törvény említett szabálya,

és ez a szabály nem tekinthetô a megengedett kivé-

telek közé tartozónak sem.

A döntés indoka elsôdlegesen az volt, hogy az az

abszolút és feltétlen elôny, amit a brémai törvény szöve-

ge biztosított a nôknek, túlmegy a 2. cikkely (4) be-

kezdésében megállapított kereteken. Ugyanakkor a

Bíróság korábban már kialakított véleménye szerint

az alapelv alóli kivételeket szorosan kell értelmezni,

az eredeti értelmen túlterjeszkedô tagállam tehát az

EU-jogba ütközôen jár el.
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ÁRNYAK ÉS ÁRNYALATOK AZ EGYENLÔ 
BÁNÁSMÓD EURÓPAI UNIÓS ELVÉNEK 

ALKALMAZÁSA KÖRÜL

AZ EGYIK MEGÜRÜLT ÁGAZATVEZETÔI
ÁLLÁSRA JELENTKEZÔ, ADDIGI ÁGAZAT-
VEZETÔ-HELYETTES ECKHARD KALAN-
KÉ-VEL SZEMBEN EGY AZONOS VÉGZETT-
SÉGÛ NÔT LÉPTETTEK ELÔ. E. KALANKE
PERT INDÍTOTT A DÖNTÉSSEL SZEMBEN,
MAJD AZ ELSÔ ÉS MÁSODFOKON IS EL-
UTASÍTÓ ÍTÉLET ELLEN A LEGFELSÔBB BÍ-
RÓSÁGHOZ FORDULT, AMELY SZÜKSÉ-
GESNEK LÁTTA, HOGY AZ EURÓPAI BÍRÓ-
SÁG ELÔZETES VÉLEMÉNYÉT KÉRJE ARRA
NÉZVE, HOGY NEM ÜTKÖZÖTT-E AZ
EGYENLÔ ELBÁNÁS ELVÉBE A BRÉMAI
TÖRVÉNY, ILLETVE HOGY A MEGENGE-
DETT KIVÉTELEK KÖRÉBE TARTOZOTT-E?



Mennyiben terjeszkedett túl a brémai törvény az

irányelv 2. cikkely (4) bekezdésén?

Tesauro fôügyész határozati javaslatának részletes

indokolása a következôkben summázható:

1. A 2. cikkely (4) bekezdése megengedi ugyan

„pozitív intézkedések” alkalma-

zását, de csak annyiban, ameny-

nyiben az a nôi esélyegyenlôsé-

get növeli. Ahhoz, hogy eldönt-

hetô legyen: egy adott intézke-

dés vagy szabály elômozdítja-e a

nôk munkavállalási esélyegyen-

lôségét, meg kell fogalmaznunk,

mit értünk „egyenlô esélyek”

alatt. Tesauro fôügyész szerint az

„egyenlô esélyek” fogalma a

„kiindulási pontokhoz” kötôdik,

ezért az esélyegyenlôség elô-

mozdítása is csak itt képzelhetô

el (képzés, képzési feltételek,

társadalmi környezet átalakítása révén), nem pedig a

„beérkezési ponton” történô elônyadás által. Ebbôl

következik, hogy a kvóták puszta alkalmazása növel-

heti ugyan a nôk számát és arányát az adott intézmé-

nyeknél, illetve munkakörökben, de nem segít álta-

lában a nôi esélyegyenlôség elômozdításában, tehát

az irányelvben megengedett kivétel a kvótákra nem

alkalmazható.

2. Az irányelvben kivételként megengedett, ne-

mek közötti különbségtétel elsôsorban olyan intézke-

déseket enged a tagállamoknak, amelyek a nemek

közötti ténylegesen fennálló különbség (biológiai különb-

ség, terhesség, anyaság) nôkre nézve hátrányos követ-

kezményeit hivatottak kompenzálni, amelyek tehát

megjelenésükben (formailag) diszkriminatívak, de

hatásukban a tartalmi, azaz tényleges egyenlôséget

mozdítják elô, illetve teremtik meg. Ezzel szemben

a brémai törvény nem a férfiak és nôk között fennál-

ló különbségre tekintettel differenciál, hanem pusz-
tán és általában a munkavállaló nemére tekintettel. Ez

pedig túlmegy a megengedett kivételek keretein. 

3. Megengedhetô lenne persze az irányelv alapján

az is, hogy valamely tagállam általában a nôknek,

pusztán nôi mivoltukra tekintettel biztosítson ked-

vezôbb elbánást, tekintettel a múltban elszenvedett hát-
rányokra és a jelenben is fennálló, a kettôs szerepbôl

fakadó nehézségekre. Szerinte azonban az ilyen ne-

hézségekbôl eredô hátrányok közömbösítésére a

kvótarendszer nem alkalmas, sokkal megfelelôbbek

erre a különleges munkaidôbeosztás, vagy megfele-

lô gyermekintézmények biztosításában álló támoga-

tási formák, amelyek lehetôvé teszik a családi és

munkahelyi kötelességek összeegyeztetését. (Más

kérdés, hogy – szerinte túlzott szigorral – az Európai

Bíróság az ilyen különbségtételeket sem ismerte el

jogosnak5.)

4. Nem vonható le más következtetés Tesauro fô-

ügyész szerint a nôi esélyegyenlôséget elômozdító po-
zitív cselekvésre6 felhívó 84/635/EEC számú Európa ta-

nácsi ajánlás szövegébôl sem.

Jóllehet a „pozitív lépés” meg-

határozása nélkül, az ajánlás ki-

fejezetten bátorítja a tagállamo-

kat arra, hogy olyan pozitív lé-

péseket tegyenek, amelyek fel-

számolják a nôket a munka vilá-

gában hátrányosan érintô hely-

zeteket, elômozdítják a nôk je-

lenlétét minden foglalkozási

szektorban és hivatásban, továb-

bá minden felelôsségi szinten.

Ez az „elômozdítás” (az angol

szövegben „promotion”) azon-

ban szerinte mint „buzdítás”

(„encouragement”) értendô, nem pedig mint mecha-

nikus elônyben részesítés. 

5. A „pozitív lépés”-nek az ajánlás szerint egyéb-

ként is két feltételen kell alapulnia: 

– valamilyen akadálynak kell jelen lennie, amely a

nôknek a férfiakkal egyenlô érvényesülését gátolja;

– a pozitív akciónak idôben korlátozottnak kell

lennie.

Tesauro fôügyész szerint ezek a feltételek a brémai

törvény esetében nem teljesültek. Szerinte éppen a

közszolgálat az, ahol eddig is a legjobban érvényesült

az egyenlô bánásmód, (vagy legalábbis érvényesülnie

kellene), tehát hiányzik az „akadály”, amelyet az álla-

mi beavatkozásnak el kellene távolítania. Márpedig –

így az indokolás – ha egy rendelkezés alapja a hatálya

alá tartozók neme, de ugyanakkor nem irányul vala-

mely akadály vagy elônytelen helyzet felszámolására,

akkor azt jogellenes diszkriminációnak kell tekinteni.

Igaz, hogy a rendelkezés a jogalkotó szándéka sze-

rint átmeneti jellegû, hiszen addig tart, amíg a nôk lét-

száma az egyes fizetési kategóriákban, illetve hierar-

chikus szinteken legalább az 50%-ot el nem éri. Nem

világos azonban, hogy az intézkedést még aznap el-

törlik-e, amint az említett százalékos arány vala-

mennyi érintett kategóriában megvalósul, vagy újból

és újból alkalmazni fogják, amint az arány 50% alá

esik. Továbbá, mivel az érvelés szerint ez csak me-

chanikusan kiegyenlíti az arányokat, de nem szünte-

ti meg az aránytalanság okait, azok szerinte újból és

újból szükségessé fogják tenni az elônybenrészesí-

tést. Ezért a rendelkezés átmeneti jellege is megkér-

dôjelezhetô, holott ez az említett ajánlás szerint is fel-

tétele a nemek szerinti megkülönböztetés kivétel-

képpeni alkalmazásának.
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AZ ÉRVELÉS SZERINT EZ CSAK ME-
CHANIKUSAN KIEGYENLÍTI AZ
ARÁNYOKAT, DE NEM SZÜNTETI
MEG AZ ARÁNYTALANSÁG OKA-
IT, AZOK SZERINTE ÚJBÓL ÉS ÚJ-
BÓL SZÜKSÉGESSÉ FOGJÁK TENNI
AZ ELÔNYBENRÉSZESÍTÉST. EZÉRT
A RENDELKEZÉS ÁTMENETI JELLE-
GE IS MEGKÉRDÔJELEZHETÔ, HO-
LOTT EZ AZ EMLÍTETT AJÁNLÁS
SZERINT IS FELTÉTELE A NEMEK
SZERINTI MEGKÜLÖNBÖZTETÉS KI-
VÉTELKÉPPENI ALKALMAZÁSÁNAK.



III

Az ítéletet keserû vélemények kísérték. Egyrészrôl

nem vitásan igaz, hogy kvóták felállítása nem elsôd-

leges, hanem sokkal inkább az utolsó helyen alkalma-

zandó eszköz az egyenlô esélyek megteremtésében:

a „célállomásnál” történô beavatkozáshoz képest a

hátrányos helyzetek és diszkrimi-

náció felszámolásában lényegesen

többet jelent az „induláskor”

adott segítség, azaz egyenlô esély

biztosítása az oktatásban, továbbá

a társadalmi környezet megválto-

zása vagy megváltoztatása. Ez

azonban nem jelenti azt, hogy

amennyiben nem történt meg

minden a „valódi”, azaz a „start-

vonalon” történô esélyegyenlôség

megteremtéséért, vagy a különbö-

zô lépések nem vezettek sikerre, azaz mégsem te-

remtették meg az esélyek valódi egyenlôségét, le kel-

lene mondani a végponton, akár kvóták segítségével

történô beavatkozásról. A kvóták ellenzésével párhu-

zamosan hiányzik a megnyugtató megoldási javaslat

arról, hogyan történjék a fennmaradó esélyegyenlôt-

lenség, illetve hátrányos helyzet kiküszöbölése. 

Tesauro fôügyész véleménye – sok tekintetben

helytálló érvelése ellenére – különösen azért tekint-

hetô nézetem szerint aggályosnak, mert a kvóták he-

lyett javasolt megoldásai az egyenlôtlenségek „meg-

elôzô jelleggel” történô, vagy a „maradvány hátrá-

nyok” kiküszöbölésére (munkaidôkedvezmények, il-

letve különleges munkaidôbeosztás, extra szabadság,

a gyermeknevelés kompenzációjára nyújtott extra-dí-

jazás) kísértetiesen emlékeztetnek a rendszerváltás

elôtti jogi szabályozásból jól ismert, a nôk „kettôs ter-

hének” megkönnyítését szolgáló megoldásokra, ame-

lyekrôl pedig az elôzô politikai gazdasági rezsimben

bebizonyosodott, hogy diszkriminatívak, nemhogy

nem segítik elô az esélyegyenlôséget, hanem konzer-

válják a nôk helyét a társadalomban és a munkaerô-

piacon.7

IV

Vajon a korábbi ítélet által kiváltott széles körû felhá-

borodás okozta-e, nem tudni, mindenesetre megfor-

dulni látszik a fenti álláspontot uraló széljárás az Eu-

rópai Bíróság tájékán, erre utal egy látszatra teljesen

hasonló ügyben hozott döntés. Természetesen a két

esetnek vannak lényeges eltérései, amelyekre a má-

sodik ítélet hivatkozhatott, azonban a fent ismerte-

tett, és a brémai kvótarendszert jogellenessé nyilvá-

nító vélemény indokaként felsorolt körülmények je-

lentôs része a második esetben sem változott – így te-

hát a második, a Marschall-ügyben hozott ítélet sok

tekintetben a Kalanke-ügyben felhozott érvek cáfola-

tának, de legalábbis korrekciójának tûnik föl. 

Ez az eset Hellmut Marschall általános iskolai tanár

és Északrajna-Vesztfália tartomány között merült fel8.

Marschall határozatlan idôre alkal-

mazott tanárként dolgozott, a

munkaköri besorolási táblázat sze-

rinti „A 12” kategóriában, az ah-

hoz a kategóriához tartozó díjazá-

sért. 1994-ben elôléptetésért fo-

lyamodott a következô, „A 13”-as

kategóriába. A körzeti hatóságok

azonban arról tájékoztatták ôt,

hogy nem ôt, hanem egy nôi jelöl-

tet fognak elôléptetni az általa

megpályázott állásba. A területi

önkormányzathoz beterjesztett kifogását arra hivatko-

zással utasították el, hogy az állás meghirdetésének

idôpontjában az „A 13-as” kategóriában kevesebb nô,

mint férfi volt alkalmazva. 

Északrajna-Vesztfália köztisztviselôi jogállásra vo-

natkozó törvénye szerint ugyanis amennyiben az elô-

léptetésért felelôs hatósághoz tartozó területen egy

meghatározott magasabb álláshoz tartozó kategóriá-

ban kevesebb nô van, mint férfi, a nôket – azonos

szakmai képességek, szaktudás és munkateljesít-

mény esetén – elônyben kell részesíteni, feltéve,

hogy a férfi jelölt oldalán nincsenek olyan különös

feltételek, amelyek az egyensúlyt az ô javára billen-

tik.

A jogszabály tehát – a tartományi értelmezés sze-

rint – a szakmai követelmények mellé egy többlet kri-
tériumot vezetett be, nevezetesen azt, hogy a jelölt a

nôi nemhez tartozik. Azaz olyan kritériumot, amely-

nek csak a nôk tudnak megfelelni (de amely ugyan-

akkor csak „egy a sok közül”), és amelynek célja,

hogy ellensúlyozza azt a munkáltatói elôléptetési gya-

korlatot, amely – az életkor, a munkahelyen eltöltött

idô, valamint a férfiak „családfenntartó” mivoltának

figyelembe vételével – a nôk számára a gyakorlatban

egyértelmûen hátrányos.

A szóbanforgó esetben azonban sem az elôlépte-

tésrôl döntô hatóság, sem pedig a kifogásról döntô

szerv nem látott ilyen speciális körülményt Hellmut
Marschall oldalán fennállni, ezért a kifogást elutasítot-

ták. Az elutasítás ellen a jelölt a területi közigazgatá-

si biróságnál nyújtott be keresetet, amely bíróság

szükségesnek találta az ügyet az Európai Unió egyen-

lô bánásmódról szóló irányelvének fényében is meg-

vizsgálni. Mivel idôközben megszületett a fent ismer-

tetett döntés a Kalanke-ügyben, erre az ügyre hivat-
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kozással a közigazgatási bíróság úgy találta, hogy az

Északrajna-Vesztfália tartomány által hozott törvény

olyan diszkriminációt alkalmazott a férfi jelöltekkel

szemben, amely nem tartozott az irányelv 2. cikkely

(4) bekezdése által megengedett kivételek közé, te-

kintettel arra, hogy a jelöltek megítélését indokolat-

lanul leszûkítette a férfi és nôi alkalmazottak puszta

számszerû összemérésére. Továbbá – állapította meg

a német közigazgatási bíróság – a vitatott rendelkezés

nem segíti a nôket abban, hogy jobb esélyekkel in-

duljanak a munkaerôpiaci versenyben, hogy abban a

férfiakkal egyenrangúan vehessenek részt. Pusztán

egy elôre elhatározott eredményt ír elô, holott a kivé-

telekrôl rendelkezô cikkely az esélyek egyenlôségé-

nek elômozdításáról szól.

Mindezekre tekintettel a bíróság elôzetes állásfog-

lalást kért az Európai Bíróságtól abban a kérdésben,

hogy a szóbanforgó északrajna-vesztfáliai törvény

összhangban van-e az irányelvvel, illetve annak kivé-

teleket engedô rendelkezéseivel.

Megjegyzendô, hogy az általános tapasztalatokhoz

képest viszonylag nagyszámú volt a csatlakozó bead-

ványok száma: benyújtotta észrevételeit a francia,

brit, spanyol, osztrák, finn, svéd és norvég kormány,

valamint a Bizottság képviselôje. Az észrevételek – a

francia és a brit vélemény kivételével – Északrajna-

Vesztfália tartományhoz csatlakozva azt az álláspontot

képviselték, hogy a szóbanforgó német törvény a 2.

cikkely (4) bekezdésében

foglalt kereteken belül ma-

rad, a nôk és férfiak elôlé-

pési esélyeinek egyenlôsé-

gét javítja, illetve a kivá-

lasztási eljárások diszkrimi-

natív vonásait korrigálja.

Felhívták továbbá a figyel-

met arra, hogy a munka-

erôpiac még mindig na-

gyon megosztott nemek

szerint: míg a nagyobb fe-

lelôsséggel járó munkakö-

rökben elsôsorban férfiak

találhatók, a nôket az ala-

csonyabb szintû, végrehaj-

tó jellegû, beosztotti mun-

kakörökben foglalkoztat-

ják. Rámutattak arra is,

hogy a különbözô képzési, a nôk oktatását elôsegítô

programok, az egészségesebb családi munkamegosz-

tás érdekében folytatott propaganda az említett meg-

osztottság megszüntetésére mindeddig kevésnek bi-

zonyult. 

E véleményekkel szemben a brit és a francia kor-

mány – H. Marschall, illetve a közigazgatási bíróság

véleményéhez csatlakozva – azon az állásponton volt,

hogy a nôknek biztosított ilyen kedvezmény túl-

megy azon, amit a nemek egyenlôségének kialakítá-

sa érdekében az irányelvek kivételképpen megen-

gednek, és ezen szerintük a férfi jelöltek oldalán fi-

gyelembe vehetô speciális feltételekrôl rendelkezô

záradék („nyitott elbírálást biztosító záradék”) sem

változtat.

A bírósági ítélet – noha több ízben idézi a Kalanke-
ügyben hozott ítéletet – az egész „kvóta-kérdéscso-

magnak” egy sor vetületét másként értékeli, mint a

hivatkozási alapként idézett korábbi ítélet.

Az alapkérdés ebben az ügyben is az, mire terjed

ki, azaz milyen rendelkezések meghozatalára hatal-

mazza fel a tagállamokat az irányelv 2. cikkelyének

(4) bekezdésében foglalt „derogáció”?

Míg az ítélet alapvetô megállapításai itt is ugyana-

zok, mint a Kalanke-ítéletben, jelentôs részben mások

az azokból levont következtetések.

A – korábbi ítélettel azonos – fôbb megállapítások

a következôk:

– A 2. cikkely (4) bekezdése lehetôvé teszi a ne-

mek szerinti különbségtételt, amennyiben az az

irányelvben érintett területeken a nemek esély-

egyenlôségét mozdítja elô.

– Ennek alapján olyan rendelkezések meghozata-

lára van lehetôségük a tagállamoknak, amelyek meg-

jelenésükben (formailag) diszkriminatívak, de tény-

legesen a nemek közötti

esélyegyenlôtlenség, illet-

ve hátrányos helyzet csök-

kentésére vagy felszámolá-

sára irányulnak. 

– Az 1984-es ajánlás

alapján megállapítható,

hogy az irányelvben adott

felhatalmazás ellenére az

egyenlô bánásmódra vonat-

kozó hatályos jogszabályok

elégtelennek bizonyultak a

meglevô egyenlôtlenségek

felszámolására, hacsak nem

történik párhuzamosan

megfelelô lépés az államok

és a munkaügyi partnerek

részérôl a társadalmi felfo-

gásból, viselkedésmódok-

ból és társadalmi szerkezetbôl folyó elôítéletekkel

szemben.

– Ennek megfelelôen a nemzeti jogban alkothatók

olyan szabályok, amelyek a nôknek speciális elônyöket

biztosítanak az alkalmazás és elôléptetés területén an-

nak érdekében, hogy a munkaerôpiacon azonos esély-

lyel és egyenlô rangban versenyezzenek a férfiakkal.
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AZ ÁLTALÁNOS TAPASZTALATOKHOZ KÉ-
PEST VISZONYLAG NAGYSZÁMÚ VOLT A
CSATLAKOZÓ BEADVÁNYOK SZÁMA: BE-
NYÚJTOTTA ÉSZREVÉTELEIT A FRANCIA,
BRIT, SPANYOL, OSZTRÁK, FINN, SVÉD ÉS
NORVÉG KORMÁNY, VALAMINT A BI-
ZOTTSÁG KÉPVISELÔJE. AZ ÉSZREVÉTELEK –
A FRANCIA ÉS A BRIT VÉLEMÉNY KIVÉTE-
LÉVEL – ÉSZAKRAJNA-VESZTFÁLIA TARTO-
MÁNYHOZ CSATLAKOZVA AZT AZ ÁLLÁS-
PONTOT KÉPVISELTÉK, HOGY A SZÓBAN-
FORGÓ NÉMET TÖRVÉNY A 2. CIKKELY (4)
BEKEZDÉSÉBEN FOGLALT KERETEKEN BE-
LÜL MARAD, A NÔK ÉS FÉRFIAK ELÔLÉPÉSI
ESÉLYEINEK EGYENLÔSÉGÉT JAVÍTJA,
ILLETVE A KIVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSOK
DISZKRIMINATÍV VONÁSAIT KORRIGÁLJA.



Az ítéletet megalapozó következtetések azonban

jelentôsen eltérnek a korábbi ítélet mögött álló meg-

fontolásoktól:

– A kvótákkal szemben felhozott korábbi érv, hogy

azok nem tényleges hátrányok kiküszöbölésére irányul-

nak, hanem pusztán a nôi mivolthoz kapcsolódnak, itt

nem fogalmazódik meg.

– Nem szerepel olyan hangsúllyal a „startvonal”és

„beérkezés” pontján nyújtott segítség közti éles kü-

lönbségtétel, ezzel szemben kiemelte a döntés indo-

kolása, hogy a nôkkel szembeni elôítéletek és sztere-

otípiák miatt (részben a nôk képességeire, részben

családi kötöttségeire és az abból fakadó, feltételezett

hátráltató körülményekre vonatkozóan) a férfiak ál-

lásszerzési és elôléptetési esélyei jobbak még akkor

is, ha a nôk azonos képesítéssel és képességekkel

versenyeznek. Ezek miatt tehát pusztán az a tény,

hogy a férfi és nôi jelöltek azonos szakmai képessé-

gekkel rendelkeznek, nem jelenti azt, hogy esélyeik

is egyenlôk. 

– Ebbôl is következôen a bíróság nem hivatkozik

arra, hogy a kvóták helyett a képzésben, az „indulási

esélyekben” kell a nôi munkavállalók számára segít-

séget nyújtani, ez legalábbis elhalványult, sôt, ha in-

direkt módon is, de cáfolatot kapott a Marschall-ügy-

ben hozott ítéletben. 

Új fényben vetôdik fel tehát a kérdés, hogy a tag-

államok nemzeti jogának olyan rendelkezése, ame-

lyik az alkalmazásnál – meghatározott arányszám el-

éréséig – elônybenrészesítési kötelezettséget ír elô,

vajon diszkriminatív-e?

A Marschall-ítélet emlékeztet rá9, hogy a Kalanke
ügyben a bíróság nemek szerinti diszkriminációnak

minôsítette az ilyen szabályt.

Ugyanakkor azonnal leszögezi,

hogy ebben az esetben a helyzet

egészen más, mert nem feltétel

nélküli elônybenrészesítésrôl van

szó, hanem a férfiak esélyeit is

nyitva tartó záradékhoz kötött

elônybenrészesítésrôl: csak abban

az esetben kerülhet rá sor, ha a

férfi jelentkezô oldalán speciális

körülmények mást nem diktál-

nak. 

Ezért az ítélet végsô megálla-

pítása szerint az ilyen záradékkal

ellátott nemzeti szabály nem haladja meg azokat a ke-

reteket, amelyeket az irányelv 2. cikkely (4) bekez-

dése meghatározott. Mégpedig akkor nem, ha a nôi

jelöltekkel szemben az azonosan kvalifikált férfi jelöl-

tek számára is biztosítja az olyan objektív elbírálást,

amely minden, az egyéni jelentkezôre jellemzô sajátos-

ságot figyelembe vesz, és amennyiben ezek a kritéri-

umok alkalmasak arra, hogy a mérleget a férfi jelent-

kezô javára billentsék, ezek érvényesülnek a nôknek

biztosítandó elônnyel szemben. Az ítélet indokolása

elkerüli, hogy akár példálózó felsorolással vagy köz-

vetett utalással meghatározást adjon arra nézve, hogy

mi tekinthetô ilyen „sajátosságnak”. Természetesen

– teszi hozzá az ítélet – nem jöhetnek szóba olyan sa-

játosságok, amelyek a nôkkel szemben diszkriminá-

ciót jelentenének.

V

Tetszetôsnek tûnik a különbség, és a hátrányos meg-

különböztetés tilalmának alapvetô tanaival is össz-

hangban van a Kalanké-tôl a Marschall-ügyhöz veze-

tô fordulat: nem pusztán a csoporthoz tartozás a meg-

ítélés alapja, hanem az egyéni sajátosságok. Nem ab-

szolút és kizárólagos az egyik nem favorizálása, ha-

nem a másik nemet reprezentálóktól (is) függ az

elônyben részesítés alkalmazása.

Mindazonáltal külsô szemmel megkockáztatható:

nincs lényegi különbség a két eset (a brémai és az

északrajna-vesztfáliai) törvény között – a két szöveg

eltérése pusztán kapaszkodót nyújtott ahhoz, hogy

„arcának megôrzése” mellett az Európai Bíróság eltá-

volodhasson a Kalanke-döntéstôl. 

Noha ezt a fordulatot az európai országokban elé-

gedett kommentárokkal üdvözölték, maradt még el-

mélkedni és éberen figyelni való az ítélet utánra is.

Hiszen nem volt szigorú, merev kvóta a brémai sem

– egyéni mérlegeléstôl, az egyéni jelöltek egyéni ér-

tékelésétôl függött az elônybenrészesítés alkalmazá-

sa (amint azt egyébként még Te-
sauro fôügyész érvelése is elis-

merte10). Az északrajna-vesztfáli-

ai törvénynek az a „többlete”

ugyanakkor, amelyet az Európai

Bíróság ilyen látványosan hono-

rált – ha a gondosan homályban

tartott, szóba jöhetô eseteket

megpróbáljuk elképzelni –, két-

féle aggályt is ébreszt.

Egyrészrôl a záradék – ha

egyáltalán alkalmazásra kerül –,

magának az elôírt elônybenrésze-

sítésnek, azaz a nôi esélyegyenlô-

séget elômozdító szabálynak alkalmasinti félretéte-

lét eredményezheti, hiszen a kiválasztást végzô ha-

tóság szubjektív megítélésétôl függ, hogy milyen fel-

tételeket fog a nôi mivoltot mint többlet-kvalitást

túlnövô férfitulajdonságnak minôsíteni. Hiszen ma-

ga a tartomány képviselôje fejtette ki a perben, hogy

a törvény szövege szándékosan sikeredett ilyen pon-
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LESZÖGEZI, HOGY EBBEN AZ
ESETBEN A HELYZET EGÉSZEN
MÁS, MERT NEM FELTÉTEL NÉL-
KÜLI ELÔNYBENRÉSZESÍTÉSRÔL
VAN SZÓ, HANEM A FÉRFIAK
ESÉLYEIT IS NYITVA TARTÓ ZÁ-
RADÉKHOZ KÖTÖTT ELÔNY-
BENRÉSZESÍTÉSRÔL: CSAK AB-
BAN AZ ESETBEN KERÜLHET RÁ
SOR, HA A FÉRFI JELENTKEZÔ
OLDALÁN SPECIÁLIS KÖRÜLMÉ-
NYEK MÁST NEM DIKTÁLNAK.



FUNDAMENTUM / 1998. 1–2. SZÁM   dokumentum és kommentár / 93

tatlanra, éppen annak érdekében, hogy „kellôen ru-

galmas alkalmazást”, valamint kellô teret biztosítson

a mérlegelésre az igazgatási szerveknek.11 (Bár az íté-

let kimondja, hogy a záradék alkalmazása nem ala-

pulhat a nôkkel szembeni diszkriminációt jelentô

férfijelölti tulajdonságon, az mindenesetre tény, hogy

értelemszerûen csakis férfi jelentkezôkhöz kapcso-

lódhat.12

Másrészrôl pedig magának a – munkaviszonyhoz

kapcsolódó – egyenlô bánásmódnak a fogalmát lát-

szik megkérdôjelezni ez a – ki tudja milyen megfon-

tolásból alkotott, az Európai Bíróságnál most sikeres-

nek bizonyult – normaszöveg. Az egyenlô bánásmód

ugyanis soha nem egyforma bánásmódot jelent, hanem

azonos mércével történô mérést követel. A mérce pe-

dig – munkaviszonyok esetében – nem lehet más,

mint a munkavégzés, illetve a munkakörre való alkal-

masság, azaz a munkakör szempontjából képviselt ér-

ték.13 Az északrajna-vesztfáliai köztisztviselôi törvény

azonban a munkakörre való minden oldalú alkalmas-

ság szempontjából már megmért, és azonosnak bizo-
nyult személyek esetében lát lehetôséget az elôny-

benrészesítést háttérbe szorító férfijelölti sajátosságok

figyelembe vételére – azaz feltételezhetôen a munka-

végzéssel össze nem függô szempontok alapján. 

Világos tehát, hogy ez az ítélet, amelyet – a sajtó-

visszhangokban, mint „fényt az alagútban”, mint

„mérföldkövet” értékeltek az egyenlô esélyek bizto-

sításának útján – további jogalkalmazási és fôként

jogértelmezési feladatokat ad a tagállamok és bírósá-

gaik számára. A döntés kétségtelen értékét és jelen-

tôségét mindez azonban nem csökkenti.
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azaz nem honorálható többlet-sajátosság – a jelölt által

felajánlott, különleges mértékû rugalmasság a munkaidô

vagy/és a munkahely tekintetében, hiszen ez – nagy

valószínûséggel – családi terhektôl mentes létet felté-

telez, azaz ennek jellemzôen csak férfiak felelhetnek

meg.

13. E tekintetben érdemes a mi Munka törvényköny-

vünk idevágó szabályára (5. § (1) bekezdése) hivat-

kozni, amely akár példaértékûnek is tekinthetô meg-

fogalmazást ad. A diszkrimináció tilalma klasszikus

fajtáinak (nemre, korra, fajra... stb. tekintettel) felso-

rolását követôen megtiltja a hátrányos megkülönböz-

tetést „minden egyéb, a munkaviszonnyal össze nem
függô korülmény miatt.” (kiemelés tôlem. – K. Cs.)

Továbbá hozzáteszi a törvény, hogy nem minôsül hát-

rányos megkülönböztetésnek „a munka jellegébôl

vagy természetébôl egyértelmûen következô megkü-

lönböztetés”.


