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Tárgy: B.R. német állampolgár által benyújtott 1023/2011. számú petíció az életkor 
alapján történő állítólagos hátrányos megkülönböztetéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója egy főiskolai oktatói álláshirdetésre jelentkezett Düsseldorfban 
(Németország). Tudása és tapasztalata miatt – amelyek kiemelt követelmények voltak a 
főiskola számára – az ő pályázatát ítélték a legjobbnak. Az alkalmazása előtt négy héttel 
azonban közölték vele, hogy nem töltheti be a státuszt, mert 45 évnél idősebb. Az észak-
rajna–vesztfáliai tartományi jogszabályok értelmében ugyanis nem lehet olyan oktatókat 
alkalmazni köztisztviselőként, akik 45 évnél idősebbek. A petíció benyújtója azonban akkor 
már néhány hete elmúlt 45 éves. A petíció benyújtóját nem közalkalmazottként lehetett volna 
foglalkoztatni, de a petíció benyújtója közalkalmazott szeretett volna lenni, mert az bizonyos 
előnyökkel jár. A petíció benyújtója nem érti, hogy a kialakult helyzet hogyan egyeztethető 
össze az állam azon törekvésével, hogy az idősebb polgároknak is esélyt adjon a 
munkaerőpiacon. A petíció benyújtója úgy véli, hogy egyenlőtlen bánásmódban részesült, és 
életkor alapján történő megkülönböztetés áldozata.

2. Elfogadhatóság

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

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. március 16.

Uniós szinten a 2000/78/EK irányelv tiltja a foglalkoztatás és a munkavégzés során 
alkalmazott, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális 



PE486.003v01-00 2/2 CM\896447HU.doc

HU

irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetést. Ezen irányelv értelmében ugyanakkor az 
életkoron alapuló eltérő bánásmód nem jelent hátrányos megkülönböztetést, ha az – a nemzeti 
jog keretein belül – egy törvényes cél által objektíven és ésszerűen igazolt, és ha a cél 
elérésének eszközei megfelelőek és szükségesek (az irányelv 6. cikkének (1) bekezdése). 
Ilyen engedélyezett eltérő bánásmódnak minősül például az irányelv 6. cikke (1) 
bekezdésének c) pontja értelmében a felvétel maximális korhatárhoz kötése, ami a 
nyugdíjazás előtt munkaviszonyban töltött, ésszerű időszakon alapul.
Németország 2006-ban ültette át az irányelvet az „Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz” 
elnevezésű törvénnyel, amit a Bizottság is figyelemmel kísért. Ennek eredményeként a 
Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy e törvény helyesen és maradéktalanul átültette az 
irányelvet.

Az irányelv helyes és teljes körű átültetését követően az életkoron alapuló megszorításokkal 
kapcsolatban nemzeti összefüggésben felmerülő minden további jogi kérdésben a nemzeti jog 
alapján kell eljárni. 

A nemzeti bíróságok előtt két alkalommal is megtámadták Észak-Rajna–Vesztfália vonatkozó 
jogszabályát, amely életkori megszorításokat állapít meg a köztisztviselők felvételét illetően. 
Ennek eredményeként, illetve a tartományi közigazgatási bíróság 2009. február 19-i ítéletét 
követően (hivatkozási szám: C-18/07) Észak-Rajna–Vesztfália módosította a köztisztviselők 
felvételére vonatkozó maximális korhatárt oly módon, hogy azt 30 évről 40 évre emelte. A 
szövetségi közigazgatási bíróság előtt ismét megtámadták ezt a korhatárt, ekkor azonban már 
eredménytelenül (2011. január 24-i határozat, 2B2/11). A bíróság arra a következtetésre jutott, 
hogy egy ilyen korhatár igazolható azzal, hogy kiegyensúlyozott arányt kell biztosítani a 
munkaviszonyban töltendő fennmaradt évek és a nyugdíjjogosultság között. Ez az ítélet a 
jelek szerint összhangban áll az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatával. A Pallacios de la 
Villa ügytől kezdve (C-411/05.) az Európai Bíróság mindig is hangsúlyozta, hogy a 
tagállamok elviekben széles körű mérlegelési jogkörrel bírnak nemzeti munkaerő-piaci 
célkitűzéseik meghatározásakor. 

Következtetések

Mivel Németország megfelelően és maradéktalanul átültette az irányelvet, a petíció 
benyújtójának a nemzeti jog eljárásait követve Észak-Rajna–Vesztfália vonatkozó 
jogszabályát kell megtámadnia. A Bizottság által végzett jogi értékelés szerint azonban a 
köztisztviselők felvételére vonatkozó vitatott korhatár nem minősül életkoron alapuló 
megkülönböztetésnek.


