
SZOCIÁLPOLITIKA ÉS ÉRDEKVÉDELEM 

Az életkor szerinti diszkrimináció és veszélye 
az üzleti életképességre 

A „kor szerinti diszkrimináció a foglalkoztatásban” című törvény (Age 
Discrimination in Employment Act = ADEA) segít kiküszöbölni a kor 
szerinti megkülönböztetés sok kirívó formáját a foglalkoztatásban. A 
törvény 37 évvel ezelőtti beiktatása előtt az álláshirdetésekben szo-
kásos volt jelezni, hogy 40 évnél idősebbek ne jelentkezzenek. Nem 
vitatták a kötelező nyugdíjazás politikáját sem. Az azóta elért hala-
dás ellenére kérdés, hogy teljesítette-e a törvény a feladatát. Haté-
kony eszköze lett-e az értelmetlen előítéletek kiküszöbölésének, 
amelyek az idősebb dolgozókat sújtják? Adott-e megfelelő kompen-
zációt a megkülönböztetés áldozatainak? Az egyetemi szakembe-
rekkel, ügyvédekkel, idősebb dolgozókkal folytatott széleskörű inter-
júkon alapuló áttekintés reformok szükségességére mutat. A mun-
káltatók felé hajló jogi környezetben az idősebb dolgozók továbbra 
is elfogultsággal és általánosítással néznek szembe, a megkülön-
böztetés legtöbb áldozatát nem kárpótolták. A társadalomnak az 
ilyen megkülönböztetéssel szembeni közönye költségesebbnek bi-
zonyulhat a jövőben, amikor majd a munkáltatók keresik az idősebb 
dolgozókat, hogy betöltsék a várható munkaerőhiányt. 
 
Tárgyszavak: diszkrimináció; szakszervezet; idősebb munkavállaló; 

elbocsátás; nyugdíjazás. 

Az ADEA 

A Kongresszus 37 éve megszavazta az ADEA-t, amely törvényte-
lenné teszi a munkáltatók vagy a szakszervezetek számára a kor alapján 
történő elbocsátást, a felvétel elutasítását vagy más megkülönböztetést. 
1967 előtt általános volt a hirdetésekben a kor szerinti korlátozás, a 40 
évesnél idősebbek eltanácsolása. A kötelező nyugdíjazás rendjét majd 
mindenkire alkalmazták, a legfelsőbb bíróság bírái kivételével. Egyes ál-
lamok törvénykönyvei ugyan tartalmaztak diszkrimináció elleni szabályo-
kat, de ezeket nem érvényesítették, és a munkáltatóknak szabad kezet 



adtak a megkülönböztetésre. Közel negyven év múltán feltehető a kér-
dés: Tett-e az ADEA többet a kor szerinti megkülönböztetés legkirívóbb 
formáinak a kezelésénél? Valóban hatékony-e a korral kapcsolatos rész-
rehajlás megelőzésében? Sikeres-e a 40 és 65 közöttiek értelmetlen elő-
ítélet okozta, komoly gazdasági és pszichológiai szenvedéseinek az 
enyhítésében?  

A sztereotípiák túlélése 

Kevés jele van annak, hogy a magatartás jelentősen változott volna 
az ADEA bevezetése óta. Továbbra is mélyen gyökerezik a képzet, hogy 
az idősebbeknek letelt az ideje, és helyet kell adniuk a következő nem-
zedéknek. „Úgy véljük, hogy ez helyes lehet, mivel ez gazdasági, és nem 
polgárjogi kérdés” – mondja az AARP (American Association of Retired 
Persons – Nyugdíjasok amerikai társasága) vezető jogásza. „Nem gon-
dolom, hogy a munkáltatók diszkriminálni akarnának, ők nem gyűlölik az 
idősebb dolgozókat. Ezek sztereotípiák. Lehet, nem is tudnak arról, hogy 
menedéket adnak ezeknek a részrehajlásoknak, de ezt teszik.” 

Az ilyen magatartás nyilvánvaló annak a 64 éves bronxi lakos ese-
tében, aki megdöbbenéssel idézi fel a közvélemény reakcióját egy helyi 
újságban megjelent cikkre, amely az általa indított EEOC perről szólt. A 
pert akkor indította, amikor őt a Woolworths elbocsátotta, és megtiltotta, 
hogy jelentkezzen az újonnan létesített, részidős állásokra, amelyeket 
főleg jelentkező diákokkal töltöttek be. Az emberek felháborodtak az új-
ságcikken. A szerkesztőségnek írott leveleikben ilyeneket írtak: „Miért 
nem vonul vissza, veszi a társadalombiztosítását és tűnik el?!”  

A legtöbb munkáltató érzékeny a szexizmussal és a rasszizmussal 
kapcsolatos kérdésekre, de annak a gondolatnak, hogy „nem lehet új 
trükkökre tanítani egy öreg kutyát” nincs ugyanilyen tabustátusa a társa-
dalomban és a munkahelyen – mondja a Georgia Institute of Technology 
egyik pszichológiaprofesszora. Szerinte az általánosítás az idősebb dol-
gozók terén veszélyes, talán veszélyesebb is, mint más kategóriákban. 
Vannak idősek, akik érdeklődők és képesek tanulni. A kutatások nagy 
különbségeket mutatnak a képzési teljesítményben, a memóriában és a 
reakcióidőben. Túlságosan gyakran azonban, a munkáltatókra jobban 
hatnak a sztereotípiák, mint a felkészültség vagy a tapasztalat.  

Amikor egy autóalkatrész-gyártásban sikeres üzletember/tulajdonos 
elbocsátotta a késő 50-es éveiben járó dolgozóját, tudta, hogy szüksé-
ges ismeretekkel rendelkezik, mégis ismételten elutasította. A további-
akban csak olyan ajánlatokat kapott, amelyek sokkal kisebb bérrel jártak, 

 



és lealacsonyító természetűek voltak. Kétségbeesésében végül ilyeneket 
is elvállalt, hogy valami jövedelemhez jusson. Végül megtalálta a helyét. 
Oktatóként és értékesítő képviselőként dolgozott egy kaliforniai marke-
tingcégnél. A bolti személyzetnek segített Canon-nyomtatókat eladni, 
amiért bért és jutalékot kapott. Öt év után, 67 éves korában elismerés-
ben részesítették, mivel az üzlet, amelynek segített, az öt legjobb közé 
került. Amikor azonban új felettest kapott, az új főnök megjegyzéseket 
tett, hogy már túl öreg, és ideje váltani, végül eltávolította. Amikor meg-
kérdezte a felmondás okát, a menedzser azt válaszolta, hogy ezt nem 
mondja meg, és nem is kell megmondania.  

Ez az eset nem szokatlan, a társadalom azonban kevésbé látszik 
felháborodni a kor szerinti részrehajlás, mint a más fajta megkülönbözte-
tések miatt. Egy marylandi cég egyik vezetője elmondta, hogy politikailag 
korrektebbnek látszik az idősebbekkel szembeni megkülönböztetés, mint 
a más fajta. Ő felvett egy, az ötvenes évei közepén járó munkatársnőt. 
Meglepődött azon, hogy mennyire nyíltan tették kérdésessé az emberek 
döntése helyességét. Ha afro-amerikait vett volna fel, csendben marad-
tak volna, de ebben az esetben egyenesen megmondták, hogy hibát kö-
vetett el. 

Hogyan látják az idősebb dolgozók? 

Az idősebb dolgozók kevés bizonyítékát látják annak, hogy egyenlő 
esélyekkel versenyeznének. 2003-ban az AARP vizsgálatot végzett 45 
és 74 év közötti alkalmazottak körében. 67%-uk azt mondta, hogy a kor 
szerinti diszkrimináció a munkahelyi élet ténye (1. táblázat). Ez az arány 
az afro- és spanyol amerikai megkérdezett körében 72%-os volt. A vá-
laszadók ezt annyira kritikusnak látják a dolgozók kezelésében, mint az 
iskolai végzettséget, és fontosabbnak, mint a nemet, fajt, szexuális orien-
tációt vagy a vallást. 60%-nak az a véleménye, hogy amikor a munkál- 
tatók létszámot csökkentenek, elsőként az idősebbeknek kell men- 
niük. 

1. táblázat 
45 évesnél idősebb dolgozók véleménye arról, hogy van-e kor szerinti 

megkülönböztetés (n = 1500; forrás: AARP, 2002) 
 

Nem tudja   2% 
Nincs 31% 
Van 67% 

 



Egy 2002-ben végzett felmérés szerint, amely 1600, 50 éves és idő-
sebb dolgozóra terjedt ki, úgy találta, hogy az öt éven belül nyugdíjba 
készülők 31%-a maradna, ha felelősebb munkája lenne. 25% azt mondta 
azért megy el, mert kora miatt hátrányban tartják, és marginalizálják. Egy 
munkaügyi közgazdász szerint az elégedetlenek nagy aránya ok az ag-
godalomra. Az észlelések nem feltétlenül realitások, de mindenképpen 
hatnak a munkára. Ha valaki alulértékeltnek érzi magát, az kihat a mun-
kájára is. Foglalkozni kellene vele, akár realitás, akár csak érzés.  

Sokkal kevesebben mondták azt, hogy személy szerint szenvedtek 
a korral kapcsolatos nézetek miatt. 9% úgy vélte, hogy a kora miatt nem 
léptették elő, 6% – hogy elbocsátották, 15% – hogy nem vették fel. A 
felmérés azonban nem terjedt ki a korcsoporton belül azokra, akik már 
nincsenek alkalmazásban. 

Előnyben a munkáltatók 

A fajra, vallásra, nemre és rokkantságra vonatkozó rokon törvé-
nyekhez képest az ADEA kevesebb védelmet kínál. A bírósági értelme-
zés kevésbé szigorú és inkább munkáltatóbarát, a munkáltatókra bízva a 
jó szándékú üzleti döntések jogát akkor is, ha azok a korral függenek 
össze. A gyakorlatban, a megkülönböztetés megelőzése helyett, a tör-
vény a munkáltatók számára térképül szolgál, módot adva mindenkinek 
a felelősség elkerülésére és a megkülönböztetés leplezésére a nyilvá-
nosság elől.  

Az ADEA szerint, ha érvényes ok van egy intézkedésre, úgy az el-
fogadható akkor is, ha a kor kísérő tényező. Ennek eredményeként közel 
lehetetlen megkülönböztetésen kapni egy furfangos munkáltatót. „Csak 
az idiótákat kapják el” – mondja egy országosan ismert ADEA-szakértő a 
San Franciscó-i Public Policy Institute-ból. 

A munkáltatók sem csalhatatlanok azonban, és alkalmanként bajba 
kerülnek. Ez gyakran bosszúállás miatt történik. Rosszul reagálnak egy 
alkalmazott panaszára, amely eredetileg nem érné el az ADEA szerinti 
küszöböt. Egy ügyvéd szerint a kliensnek azt tanácsolják, hogy menjen 
vissza és panaszkodjon a bánásmódra. Ilyenkor tesz a munkáltató való-
ban rosszat. Ez nem az eredeti igény, hanem a megtorlás. Ezen már 
alapulhat kereset akkor is, ha az eredeti gyenge volt.  

A munkáltatót azon is kaphatják, hogy az üzleti döntése indokolat-
lannak bizonyul. Például, az egyik cég több mint 10%-os létszámcsök-
kentést hajtott végre, és a dolgozók minősítésénél a rugalmasságot és 
alkalmazkodási készséget használta fedőszóként az idősek és a fiatalok 

 



közötti megkülönböztetésre, mellőzve minden tárgyilagos elemzést. Az 
elemzés teljes korrelációt mutatott ki a kor és e tényezők között.  

Másrészt, nem biztos, hogy valakivel rosszul bánnak, csak mert ezt 
mondja. A Cornell University egyik munkaügyi közgazdász professzora 
szerint jó oka lehet annak, hogy valakit elbocsátanak. Gyakran az illető-
nek túl nagy a fizetése, és rövidebb ideje van hátra, így ez rossz befekte-
tés. Elvárhatom-e, hogy az alkalmazóm többet fordítson rám, mint valaki-
re, aki hosszabb ideig lesz ott? Csak azért, mert panaszkodnak, ez nem 
diszkrimináció. 

A vizsgálat elkerülése 
Pénzügyi és PR szempontból kényszerű a munkáltatók érdekeltsé-

ge a vizsgálatok elkerülésében. Általában, ha a munkáltató megérzi, 
hogy az alkalmazott panaszt vagy keresetet tervez, igyekszik nyugdíja-
zásra csábítani ösztönzőkkel és kártalanítással, ha egyetértenek a bi-
zalmas kezeléssel, ami elkerüli a helyzet tárgyalását.  

Az idősebb dolgozókat védő törvény világossá tette a munkáltatók 
számára, mit kell mondaniuk és tenniük, amikor ilyen megállapodást ér-
nek el a dolgozóikkal. 21 napot kell adniuk a kártalanítási javaslat meg-
fontolására. Ismertetni kell a jogukat jogi képviselőre, sőt arra is, hogy tíz 
napon belül felbontsák a megállapodást. Eddig a megfelelően megtár-
gyalt rendezés kizárta a korábbi alkalmazott további pereskedését. Most 
volt legalább egy eset az ellenkezőjére. 

A tipikus rendezés szerint a munkáltató tagadja a megkülönbözte-
tést, és üzleti döntésekre hivatkozik. A felperesek ügyvédjei szerint az 
ügyfeleik kereseteinek a 84%-át elintézték, a védők pedig 79%-ról szá-
moltak be.  

Az alkalmazottak gyakran elfogadják az „arcukat megőrző” kiutat. 
Valójában a lehetőségeik csekélyek. Ha még dolgoznak vagy nyugdíjuk-
ra várnak, akkor félnek, és nincs pénzük, ha már elbocsátották őket. A 
Chicago-Kent College egyik jogász professzora szerint, az ügyvéd 50 
ezer USD-ba kerül, ha az ügy tovább megy a munkáltatóval folytatott 
kezdeti tárgyalásoknál. A legtöbb ügyvéd nem kezel ilyen ügyeket felté-
teles alapon, mivel tudja, hogy az esélyek rosszak. A munkáltatók átlag-
ban 100 ezer USD-t költenek egy ilyen ügyre. 

A panaszok száma nő 
Ha a kor szerinti megkülönböztetés csökkent volna, akkor – még a 

jogaik tudatában lévők számának növekedése ellenére is – a panaszok 



számának a csökkenése lenne várható. E helyett a panaszok szaporod-
nak. Az EEOC 2002-ben 19 921 panaszt regisztrált, 14,5%-kal többet az 
előző évinél. Ezek az összes diszkriminációs keresetek 23,6%-át tet- 
ték ki. 

Egyes panasztevők egynél több okot jelölnek meg, mivel nem bizto-
sak a megkülönböztetésük igazi alapjában.  

A profil 

A felperesek többsége 55 éves és idősebb, középvezetői szintű, fe-
hér férfi, de az utóbbi néhány évben a nők száma megkétszereződött. Ez 
az irányzat folytatódik, amint a nők többet keresnek, jobb állásaik lesz-
nek és megengedhetik maguknak, hogy ügyvédet fogadjanak.  

Az EEOC 40 és 69 év közötti felperesei közül 46% az ötvenes, 31% 
a hatvanas és 23% a negyvenes éveiben járt. A keresetek negyede fel-
vételek elutasítására vonatkozott; ezek száma 1999 óta a kétszeresére 
nőtt. Ezekben az esetekben nehéz a bizonyítás, korlátozott a kár, így 
nehéz magánügyvédet találni, akinek ne kellene előre fizetni.  

A felperesek 12%-a zaklatásra, ellenségességre, megfélemlítésre, 
ellenséges munkakörnyezet kialakítására panaszkodott. Az ilyen ügyek 
száma 1999 óta 31,5%-kal nőtt.  

A siker esélyei 

Kevesen fogadnának egy ADEA-per kedvező kimenetelére. Az ada-
tok (2. táblázat) azt mutatják, hogy az EEOC-hez benyújtott kereset 
zsákutca.  

2. táblázat 
Az összes diszkriminációs ügyekben hozott EEOC döntések  

az 1998–2002 pénzügyi években 
 

 1998 1999 2000 2001 2002 
Az összes keresetek száma 79 591 77 444 79 896 80 840 84 442 
Megegyezés (%) 4,6 6,2 8,5 8,1 8,8 
Visszalépés előnnyel (%) 3,2 3,7 4,0 4,1 4,0 
Adminisztratív lezárás (%) 26,7 24,1 20,5 20,7 20,6 
Nincs indok (%) 60,9 59,5 58,3 57,2 59,3 
Van indok (%) 4,6 6,6 8,8 9,9 7,2 

 

 



A pernyertes panaszos (felperes) számára a kártérítés jogilag a 
visszahelyezésre, a bérveszteségre, vagy szándékos megkülönböztetés 
megállapítása esetén az utóbbinak a kétszeresére korlátozódik. Ezzel 
szemben faji és nemek közötti diszkrimináció esetén a felpereseknek 
kedvezőbb kártérítésekre van lehetőségük.  

Sok ügyvéd mellőzi az ADEA-t, és lehetőség szerint a helyi vagy ál-
lami törvények szerint perel. Szerintük távol kell maradni a szövetségi 
bíróságtól, mert ott a felperes már a tárgyalás előtt elveszti a pert. Ha 
van más lehetőség, akkor a szövetségi bírósághoz fordulni műhiba.  

Indoklás 

Kritikusok hangsúlyozzák, hogy lehetnek érvényes okai annak, ha 
az idősebb dolgozókat kevésbé kívánatos alkalmazottaknak tekintik. A 
technológiai változások jelentősen módosították a munka módját, külö-
nösen a „fehérgalléros” munkakörökben. „A húszas és harmincas éveik-
ben járók kényelmesen használják az új technológiát, jobban reagálnak 
és alkalmazkodnak a változásokhoz. Ilyen háttér nélkül, érezhetik úgy a 
40–50-évesek, hogy beilleszkednek a munkakörnyezetbe? Úgy érzik, 
hogy az idő elrohant mellettük. Hat ez a motivációra, a képességekre? 
Igen.” – írja egy chicagói munkaügyi és foglalkoztatási csoport elnöke. 

Az AARP ügyvédje szerint sokan érzik úgy, hogy becsapták őket, de 
nincs igazuk. A kor szerinti diszkrimináció miatti kereset az utolsó lehe-
tőség idősebb fehér férfiak számára. „Ha Ön 55 éves férfi, aki elvesztette 
a 70 ezer dolláros állását, mit tenne? Az esély arra, hogy valamilyen ál-
lást talál, nem is beszélve hasonló állásról, sovány, tehát küzdeni fog.” 

Ha valaki egy-két lépést vesztett, és nincs energiája előre haladni, 
az elmaradó előléptetés azt mutathatja, hová tartozik – magyarázza egy 
hawaii időseket segítő jogi központ igazgatója. A kérdés az, hogy a 
munkáltató sztereotípiát alkalmaz vagy jogosan jár el. 

A kornak vannak tagadhatatlan előnyei. Jobban dolgoznak, többet 
kapnak, magas a foglalkoztatási arányuk. De nem minden rózsa és kavi-
ár az 50-60-évesek számára. Ha egyszer állástalanok, nehezen találnak 
hasonló állást, így hajlamosak elcsüggedni és „visszavonulni”.  

Vitatott, hogy 40, 45 vagy 50 év-e a reális küszöb ahhoz, hogy az 
ADEA vonatkozzon valakire. Eddig ez 40 év volt, de már nem az.  

2004-ben a legfelső bíróság úgy foglalt állást, hogy az ADEA nem 
akadályozza meg a munkáltatót az idősebb alkalmazottak favorizálásá-
ban a fiatalabbak rovására. Ennek megfelelően érvényben tartottak egy 
megállapodást a General Dynamics és az autóipari szakszervezet kö-



zött, amely egészségügyi hozzájárulást adott az 50 éven felülieknek, de 
megszüntette ezt a többiek számára.  

Nincs különleges kezelés 

Kell-e egy munkáltatónak többet költenie egy idősebb dolgozó segí-
tésére, több és eltérő oktatást nyújtania, kisebb feszültséggel járó felada-
tokat adnia? A törvény csak az idősebbek egyenlő, nem preferált kezelé-
sét kívánja elérni.  

Ügyvédek szerint vannak előnyei az idősebb dolgozók megtartásá-
nak, még ha többet fizetnek is nekik és kisebb a képzettségük. A kérdés 
az, hogy szükséges-e befektetni célzott képzésbe, növelve az idősebb 
dolgozók termelékenységét. 

Cselekedni kell 

Jelenleg az amerikai munkavállalók 13%-a 55 éves és idősebb. 
2015-re ez az arány már 20%-ra nő. Ugyanakkor várható a 25-44 éve-
sek százalékarányának az esése.  

Van olyan vélemény, amely szerint a jelenlegi gazdasági pangás vi-
har előtti csend. Amikor a helyzet megváltozik, és megnő az igény a ter-
mékekre és a szolgáltatásokra, a munkaerőhiány lesz a fő kérdés. A 
munkáltatók kénytelenek lesznek visszatérni a nyugdíjas bázisukhoz, és 
hatékonyabban alkalmazni, mint bármikor korábban. Ha nem veszik ko-
molyan a kérdést, és nem csökkentik az elidegenedést, amelyet az idő-
sebb dolgozók éreznek, ők és a nyugdíjasok sem lesznek fogékonyak és 
felkészültek. Az első lépés az ADEA reformja. Hatékonyabb törvényre 
van szükség. 
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