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A fogyatékosok foglalkoztatásának elősegítését célzó 

jogintézmények az EU-ban 

A fogyatékosok jogainak megjelenése, 

a fogyatékosság fogalmi meghatározásának dogmatikai fejlődése 

A WHO első generációs fogyatékosság fogalma 

A fogyatékosság fogalmi meghatározása során elsőként a WHO definíciójából kell kiindul-

nunk. Az egészségügyi világszervezet két alkalommal is meghatározta a fogyatékosság fogal-

mát, mely meghatározások jól tükrözik a téma megközelítésének fejlődését is. A WHO első fo-

gyatékossági fogalma 1980.-ban született meg, és egy lineáris folyamatábrában határozható meg: 

Betegség ― Károsodás ― Fogyatékosság ― Hátrány 

Ebben az egyszerű modellben a fogyatékosság tisztán orvosi kérdés, melynek alapja a be-

tegségből származó károsodás. A károsodás ebben a felfogásban az ember egészségének azaz 

fiziológiai vagy pszichológiai működőképességének valamiféle zavarát jelenti, és ebből kifo-

lyólag meghatározott tevékenységekre való képességét is csökkenti. A hátrányt pedig ez a csök-

kent képesség okozza, és a hátrány a társadalmi életben való részvételben mutatkozik meg.1 

Ez a megközelítés tehát a fogyatékosokat egyértelműen betegként  kezeli, hiszen magát a 

fogyatékosságot is orvosi kérdésként definiálja. Ezért is nevezik ezt a fogyatékosság medikális 

modelljének. E megközelítés hátránya, hogy mivel betegségként kezeli a fogyatékosság tényét, 

azt nem tekinti – és ebből következően nem is tekintheti társadalmi problémának, hanem pusz-

tán magánügynek. Egy ilyen szemléletrendszer betegszerepbe kényszeríti a fogyatékkal élőket, 

ami súlyosan hátrányos rájuk nézve, hiszen a fogyatékosság a betegség fogalmánál súlyosabb 

fogalom elsősorban a tartóssága miatt, amiből az is következik, hogy a fogyatékos személyek 

a normális szociális szerep betöltésében élik meg ezt a hátrányt, és ezen körülmény már nem 

csupán a fogyatékkal élő személyt, de a társadalom egészét érinti. Az orvosi és egészségtudo-

mányok körében ez a felfogás mind a mai napig tartja magát, azonban a társadalomtudomá-

nyok, mint a szociológia, szociálpolitika, illetve a jogtudomány mára a szociális szerep betöl-

tésének hiányában ismeri el a hátrány fogalmát. 

A WHO második generációs fogyatékossági fogalma 

Mindezen megfontolásokra tekintettel a WHO 1997.-ben egy új fogyatékosság fogalmat alko-

tott meg, amely már a háttértényezőket is figyelembe veszi. Ezek a háttértényezők pedig ma-

gukba foglalják mind a társadalmi – környezeti, mind pedig az személyes – egyéni tényezőket. 

Ebben a meghatározásban már határozottan kijelenti az Egészségügyi Világszervezet, hogy a 

fogyatékosság nem betegség, hanem egy olyan állapot mely mögött a társadalom felelőssége 

húzódik meg. E felelősség lényege, hogy a társadalomnak támogatnia kell a fogyatékkal élő 

                                                      
1 Kálmán Zsófia – Könczei György (2002): A Taigetosztól az esélyegyenlőségig. Osiris, Budapest, 82 
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személyt abban, hogy megmaradt képességeivel részt vehessen a társadalom gazdasági folya-

mataiban is. Megfordítva tehát ez az új szemlélet azt is jelenti, hogy valamely képesség káro-

sodása nem feltétlenül jelent fogyatékosságot, az csak akkor válik fogyatékká ha a társadalom 

akként kezeli,2 és ezáltal ez a képesség csökkenés vagy hiány hátránnyá válik. Ez a szemlélet 

tehát alapjaiban változtatta meg a fogyatékosságról alkotott képet, és kiemelt szerepet – és 

ezáltal felelősséget is – kap a társadalom mint környezet.3 

A Fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény fogalom meghatározása 

A fogyatékosság definiálásában, és ezáltal annak megítélésében a következő jelentős állomást 

a Fogyatékosok jogairól szóló ENSZ Egyezmény4 jelentette. Az Egyezmény mind a fogalom,- 

mind pedig a célmeghatározásában is újszerű és egyidejűleg radikális gondolatok fogalmaz 

meg, és ezzel új megvilágításba helyezi a fogyatékosok helyzetét. 

Az Egyezmény 1. cikke tartalmazza a célmeghatározást: 

„A jelen Egyezmény célja valamennyi emberi jog és alapvető szabadság teljes és egyenlő 

gyakorlásának előmozdítása, védelme és biztosítása valamennyi fogyatékossággal élő személy 

számára, és a velük született méltóság tiszteletben tartásának előmozdítása.  

Fogyatékossággal élő személy minden olyan személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, 

szellemi vagy érzékszervi károsodással él, amely számos egyéb akadállyal  együtt korlátozhatja 

az adott személy teljes, hatékony és másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalását.”  

Az Egyezmény céljának vezérgondolata tehát a fogyatékos emberek „hatalommal való fel-

ruházása”5 amely gondolattal az Egyezmény emberi jogi egyezménnyé lépett elő.6 Ez a fogalom 

egy igen széleskörű értelmezését jelenti a fogyatékkal élők helyzetét tekintve, ugyanis arra utal, 

hogy a társadalom felelőssége a fogyatékosok megerősítése annak érdekében, hogy megteremt-

hessék a saját maguk által meghatározott szükségleteik érdekeik és döntéseik szerinti életkörül-

ményeket. Ennek a bizonyos hatalommal való felruházásnak természetesen több dimenziója is 

létezik, kezdve a mikrokörnyezet támogatásától egészen a transznacionális jogok biztosításáig. 

                                                      
2 A társadalom részéről érkező előítéletek, féligazságok korlátozzák a fogyatékkal élők társadalmi beillesz-

kedését. A sztereotípiák lerombolásában az első lépés lehet, hogy megpróbáljuk tájékoztatni az embereket. 

Tudatosítani kell a környezetben, hogy a fogyatékos személy nem beteg, csak „nem egész -séges”. Az egész-

ségesnek a fogyatékos az ellentéte, tehát ha valaki nem egészséges, az nem feltétlenül beteg, csak bizonyos 

szempontból fogyatékos. Az egészség dimenziói közül a fogyaték csupán egy tényező. (Szabó Laura: A bol-

dogság relatív – fogyatékosság és szubjektív életminőség. In: Szociológiai szemle 2003/3 pp.86-105.) 
3 Könczei György – Varga Mariann: Egészségkárosodás, fogyatékosság és foglalkozási rehabilitáció. In: Egy 

könyv a foglalkozási rehabilitációról. Down Egyesület, „Együtt – élés” kiadvány, 25. 
4 Convention on the Rights of Persons with Disabilities, UN Doc. A/RES/61/106, 24. January 2007, és 

Optional Protocol to 

the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, UN Doc. A/Res/61/106, 24. January 2007  
5 Ezt az úgynevezett hatalommal való felruházást nevezik empowermentnek is. Az empowerment egy fejlő-

dési folyamatot jelent, amikor is az idő előre haladtával az emberek megerősödnek ahhoz, hogy saját eszkö-

zeikkel egy jobb életet éljenek. A fogalom egy nyitott normatív formának s tekinthető, amelyet meggyőző-

désekkel, értékrenddel, és erkölcsi ítéletekkel lehet megtölteni. Többféle megközelítése létezik: politikai, 

mindennapi, reflexív, tranzitív. 
6 Kálmán Zsófia – Könczei György (2002) 82.p. 
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A cél tehát egyértelműen a fogyatékosok autonómiájának megerősítése – mely folyamat az em-

beri méltóság7 tiszteletén alapul, és amelynek megvalósulása érdekében az Egyezmény megha-

tározza a vonatkozó életterületeket és az azokhoz kapcsolódó állami kötelezettségeket. Az 

Egyezmény szerinti fogyatékosságpolitikai cél,- és tématerületek tehát a következők: 

Az idézett 1. cikk fogyatékossági fogalom meghatározása nem kevésbé újszerű gondolatot 

tükröz, mivel ez a definíció nem önmagában a hátrányban határozza meg a fogyatékosságot, 

hanem a károsodásból származó hátrány lehetőségében. Ebből következőleg a fogyatékosságot 

mint állapotot nem mint ismert és meghatározható állapotként határozza meg, hanem sokkal 

inkább egyfajta dinamikusan változó fogalomként, melynek lényege mindig a viszonylagos-

ság. Nevezetesen, hogy az adott személy másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalását korlá-

tozó körülményről beszélhetünk-e. Evvel a szemlélettel megfordul a társadalom és a fogyaté-

kosok viszonyrendszere, hiszen az itt meghatározott magatartás aktív  és a kirekesztő társadal-

mat bíráló fogyatékos képet fest. Ez a fogalom tehát sem a fogyatékosság fogalmát nem szűkíti 

le – a korábbi fogalom meghatározásokkal ellentétben – sem pedig a védeni kívánt életterüle-

teket. Ez a megközelítés tehát kiemelt és aktív szerepet szán a társadalomnak, mivel ha abból 

indulunk ki, hogy a fogyatékosság alapja nem a képességbeli károsodás, hanem a társadalmi 

folyamatokban való részvételben megnyilvánuló akadályoztatás, egyértelműen arra lehet kö-

vetkeztetni, hogy a környezet – a társadalom felelőssége segíteni az egyént abban, hogy a meg-

lévő képességeit felhasználva aktív tagjává válhasson a közösségnek.8 Ebben az értelemben 

tehát a nem fogyatékosokkal szembeni magatartási követelményről beszélhetünk.  

Az eddig elmondottakat támasztja alá az Egyezmény 3. cikkében meghatározott alapelvek 

széles köre: 

„Egyezmény alapelvei a következők: 

a) a veleszületett méltóság, az egyéni autonómia tisztelete, beleértve a saját döntés meg-

hozatalának szabadságát és a személyek függetlenségét; 

b) a hátrányos megkülönböztetéstől való mentesség; 

c) teljes és hatékony társadalmi részvétel és befogadás; 

d) a fogyatékossággal élő személyek különbözőségének tisztelete és elfogadásuk az emberi 

sokszínűség, valamint az emberiség részeként; 

e) esélyegyenlőség; 

f) hozzáférhetőség; 

g) a nők és férfiak közötti egyenlőség; 

h) a fogyatékossággal élő gyermekek formálódó képességeinek tisztelete, és a fogyatékos-

sággal élő gyermekek identitásuk megőrzéséhez fűződő jogának tiszteletben tartása.” 

                                                      
7 Az egyenlő elismerésre való igény általános jellemzője az emberi nemnek. Fukuyama X tényezőnek nevezi 

azt a tulajdonságot, ami megmarad akkor is, ha egy embert összes esetleges, véletlenszerű tulajdonságától 

megfosztunk, hogy megkeressük azt a jellemző emberi minőséget, amelynek minden esetben kijár a tisztelet. 

A morális választás, az értelem, a nyelv, a szociabilitás, az érzések és az érzelmek, a tudat és a tudatosság, 

mind olyan minőségek, amelyek az X tényezőt alkotják, s ezen részek komplex összjátéka  - mely minőségileg 

több az alkotórészek egyszerű összegénél - eredményezi az emberi méltóság fogalmát. Az emberi méltóság 

tehát egyabsztrakt fogalom, mely az egész emberi fajra egyetemlegesen jellemző, hiszen valamennyien bir-

tokában vagyunk ezeknek a fajra jellemző tulajdonságoknak, még akkor is, ha ezekből nem egyenlő mérték-

ben részesülünk, a lehetőség erre valamennyiünkben megtalálható. Fukuyama: Poszthumán jövendőnk: a 

biotechnológiai forradalom következményei. Európa Kiadó, Budapest 2003., 341.o.  
8 Könczei György – Varga Mariann 26.p. 
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A diszkrimináció tilalmától az előnyben részesítési kötelezettségig 

– dilemmák a kvótarendszer elvi megítélése körül 

A fogyatékos jogok fejlődésének főbb állomásai 

A II. világháborút követően az emberi jogok védelmét biztosítandó született meg 1949 -ben 

Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, majd az Európa Tanács égisze alatt megszületett az 

alapvető emberi és polgári jogokat meghatározó nemzetközi egyezmény az Emberi Jogok és 

Alapvető Szabadságjogok védelméről szóló Európai Egyezmény.  

A hátrányos helyzetű csoportok fogalmi meghatározására a 60-as években került sor, ami-

korra is a társadalmi átalakulások hatása a társadalmi, gazdasági, piaci és foglalkoztatási szfé-

rában is megmutatkoztak. 

A szociálpolitika történeti fejlődése szempontjából talán az egyik legfontosabb dokumen-

tum is ekkor született meg – a Szociális Karta. Ennek a dokumentumnak a szellemi alapját az 

Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, illetve az Európai Egyezmény jelentette, később azon-

ban a gazdasági és politikai változásokra reflektálva folyamatosan bővült annak tartalma, így 

azt ma „Karta csomag”-ként ismerjük. A Karta a későbbi módosításokban és újabb dokumen-

tációs csatolásokban a Munkavállalók Alapvető Szociális Jogairól kimondja, hogy a fogyaté-

kos munkavállalók számára elősegítik a mobilitásukat, közlekedésüket, valamint szakképzé-

süket. Tekintettel arra, hogy a társadalmi szerepvállalás napjainkban leginkább a munkavég-

zési képességtől és lehetőségtől függ, mivel a munka jelenti a megélhetés alapjának biztosítását 

a vonatkozó elveknek és szabályozásoknak ezt a vetületét követjük. Erre utal a Közösségi 

Karta következő szövege is: „Minden fogyatékossággal élő személynek fogyatékossága okától 

függetlenül társadalmi és szakmai beilleszkedése érdekében tényleges kiegészítő támogatást 

kell biztosítani. Ezeknek az intézkedéseknek a támogatottak adottságaival összhangban, külö-

nösképpen a szakképzésekre, a munkaegészségügyre, a mobilitásra, a közlekedésre és a lakás-

politikára kell vonatkozniuk.”9 

A régóta várt áttörést tehát a fogyatékosok jogainak védelme terén tehát meghozta a Kö-

zösségi Karta, illetve az annak végrehajtására kiadott Akcióprogram.  

2000/78 EK Keretirányelv10 

Az Irányelv határozottan megtilt minden olyan hátrányos megkülönböztetést, melynek alapja 

a fogyatékosság. A hátrányos megkülönböztetés tilalmának korlátait maga az Irányelv is meg-

határozza, amikor kimondja, hogy a diszkrimináció tilalmának alkalmazása nem terjedhet 

odáig, hogy az olyan személy felvételét előléptetését képzését vagy továbbfoglalkoztatását ala-

pozza meg, aki egyébként nem alkalmas, nem képes, vagy nem vehető igénybe az adott állás 

alapvető feladatainak ellátására vagy megfelelő képzés elvégzésére, a fogyatékos személyek 

érdekében hozott megfelelő intézkedések megtételére vonatkozó kötelezettség sérelme nélkül.  

Az Irányelv egyébiránt a minimum standardok meghatározását tűzte ki célul, így attól a 

tagállamok eltérhetnek amennyiben az itt meghatározottaknál kedvezőbb rendelkezéseket ve-

zetnek be. A szerzett jogok védelmének elve természetesen ez esetben is fennáll, így az irányelv 

végrehajtása nem szolgálhat alapul a már elért védelmi szinthez képest történő visszalépéshez. 

                                                      
9 Közösségi Karta a Munkavállalók Alapvető Szociális Jogai  
10 A TANÁCS 2000/78/EK IRÁNYELVE (2000. november 27.) a foglalkoztatás és a munkavégzés során 

alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról . 
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Megfelelő, azaz hatékony és gyakorlati intézkedéseket kell tenni azért, hogy a munkahe-

lyeket a fogyatékosok igényeinek megfelelően alakítsák ki, például az épületek és  a munka-

eszközök megfelelő átalakításával, a munkaidő beosztásának és a feladatok szétosztásának a 

fogyatékosok igényeihez igazításával, illetve a képzés vagy beilleszkedés biztosításával.  

Az ENSZ Egyezmény, melyről a fentiekben már szó esett szintén deklarálja az egyenlőség 

és a hátrányos megkülönböztetéstől való mentesség elvét az 5. cikkben, és evvel összefüggés-

ben kihangsúlyozza, hogy „…a fogyatékossággal élő személyek tényleges egyenlőségének elő-

mozdításához és eléréséhez szükséges különleges intézkedések a jelen Egyezmény értelmében 

nem tekintendők hátrányos megkülönböztetésnek.” 

Az Egyezmény kimondja a fogyatékosságon alapuló megkülönböztetés kapcsán, hogy a 

diszkrimináció megvalósulásának lehet egyik formája az ésszerű alkalmazkodás megtagadása 

is. Az ésszerű alkalmazkodás kifejezés tartalmi meghatározását egyébiránt mind az Egyez-

mény, mind pedig a Keretirányelv tartalmazza. Mindkét megfogalmazás tekintetében központi 

szerepet kap a szükségesség és az arányosság fogalma. A szükségesség azt jelenti, hogy az 

adott intézkedés valóban szükséges ahhoz, hogy a fogyatékkal élő személy valamely alapvető 

jogát gyakorolni tudja. Az arányosság kifejezés pedig azt jelenti, hogy ez az intézkedés a másik 

fél számára ne jelenthet aránytalan és indokolatlan terhet. Ebben az elvárásban tehát egyértel-

műen tetten érhető a társadalom egészséges tagjainak áldozatvállalási kötelezettsége. 11 Mindez 

összecseng a fogyatékosság fogalmának fejlődése kapcsán elmondottakkal.  

A foglalkoztatási intézkedések típusai a fogyatékos személyek vonatkozásában:12 

Az európai államok foglalkoztatási intézkedéseit e tárgykörben alapvetően három csoportba 

lehet sorolni. Ezek a következőek: 

− Fogyatékosság – függő beavatkozások 

− Általános foglalkoztatási intézkedések 

− Kvótarendszerek 

A fogyatékosság – függő beavatkozások 

Az ide tartozó foglalkoztatáspolitikai intézkedések kifejezetten specifikusak, és általában izo-

láltan céloz meg egy-egy csoportot. A legtöbb esetben olyan személyek alkotják a célcsopor-

tokat akiknek valamiféle különleges képességcsökkenésük van. Ebbe a körbe tartoznak egyéb-

iránt a rehabilitációs programok, a védett munkahelyek és a munkahelyi adaptáció. Az ilyen 

típusú intézkedések gyakorta képességcsökkenésre fokuszálnak – így léteznek kifejezetten 

                                                      
11 ENSZ Egyezmény 2.cikk: Az „ésszerű alkalmazkodás” az elengedhetetlen és megfelelő módosításokat és 

változtatásokat jelenti, amelyek nem jelentenek aránytalan és indokolatlan terhet, és adott esetben szüksége-

sek, hogy biztosítsák a fogyatékossággal élő személy alapvető emberi jogainak és szabadságainak a minden-

kit megillető, egyenlő mértékű élvezetét és gyakorlását;  

2000/78 EK Irányelv 5. cikk A fogyatékos személyek igényeihez való ésszerű alkalmazkodás Az egyenlő 

bánásmód elvének a fogyatékos személyekkel kapcsolatban történő végrehajtása céljából ésszerű intézkedé-

seket kell bevezetni. Ez azt jelenti, hogy a munkaadóknak meg kell tenniük a megfelelő és az adott esetben 

szükséges intézkedéseket, hogy a fogyatékos személy számára lehetővé váljon a munkához jutás , a munkában 

való részvétel, az előmenetel, az át- vagy továbbképzés, kivéve, ha az ilyen intézkedés aránytalanul nagy 

terhet ró a munkaadóra. Ezt a terhet nem lehet aránytalanul nagynak tekinteni, amennyiben az adott tagállam 

fogyatékügyi politikájának intézkedései ezt kielégítően ellensúlyozzák. 
12 A fogyatékosság definíciói Európában. Összehasonlító elemzés. A Brunel Egyetem által készített tanulmány 

In: Fogyatékosságtudományi Tanulmányok III. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar 2009. 47 -51.o. 
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vak, vagy siket emberek számára kialakított intézkedések. Ennek a rendszernek az egyik kö-

vetkezménye – eredménye az, hogy a szolgáltatók gyakran folyamodnak képesség-csökkenés 

alapú fogyatékosság- definícióhoz a juttatásaik odaítélése kapcsán, még olyan esetekben is 

amikor a fogyatékosság természetével és következményeivel kapcsolatos felfogásuk nem ké-

pességcsökkenés alapú. Abban az esetben viszont ha a jogosultsági feltétel kifejezetten a ké-

pességcsökkenés tényéhez van kötve, akkor ez leginkább az orvosi modell szerinti fogyatékos-

ság koncepciót tükrözi, és nem a megmaradt képességek hasznosítására koncentrál.  

Az ilyen beavatkozások kapcsolódhatnak társadalombiztosítási rendszerekhez, vagy a szo-

ciális ellátások körében is meghatározhatóak. 

Általános foglalkoztatási intézkedések 

Az e csoportba tartozó intézkedések – szolgáltatások, nem feltétlenül kapcsolódnak a fogyaté-

kosság tényéhez. Az ilyen foglalkoztatáspolitikai eszközök mások számára is hasznosak lehet-

nek, olyanok számára akiknek nincsenek egészségügyi problémáik. Az e körbe tartozó intéz-

kedések – úgy mint a képzési támogatások, vagy az elhelyezkedési segélyek ugyanis az esetek 

többségében a munkanélküliségi ellátások köré csoportosulnak, mivel a munkanélküliség té-

nye az ilyen intézkedések alapvető jogosultsági eleme, mivel a hátrányos helyze tet nem a fo-

gyatékosság alapozza meg tipikusan ezekben az esetekben, hanem a munkanélküliség ténye. 

Figyelembe véve azonban a fogyatékkal élők speciális helyzetét, nevezetesen azt a körülményt, 

hogy ők csökkent munkaképességük okán jellemzően nem, vagy csak minimális mértékben 

rendelkeznek korábbi jogosultsági idővel viszonylag szűk körben alkalmazhatóak ezek az in-

tézkedések. 

A kvótarendszerek 

A kvótaszabályozást a szakirodalom leginkább úgy tartja számon, mint a diszkrimináció elle-

nes intézkedések iskolapéldáját. Evvel összefüggésben azonban felmerülhet néhány kérdés. A 

diszkrimináció ellenes jelleg vizsgálata során az első kérdés amit fel kell tenni, hogy melyik 

fogyatékossági definíciót használja az adott rendszer. Amint láttuk a Fogyatékosok Jogairól 

Szóló ENSZ Egyezmény, valamint a 2000/78 EK Irányelv egyaránt a fogyatékosság társadalmi 

modelljét használja annak meghatározásakor. Egy diszkrimináció-ellenes szakpolitikai intéz-

kedés, amelynek az a célja, hogy a teljesítőképességüknek csak hiányosan birtokában lévő 

személyeket védje nem rekesztheti ki azokat akiknek a képességei csak csekély mértékben 

csökkentek, illetve akik csupán látszólag csökkent képességűek valójában azonban nem. Ab-

ban azonban minden tagállam akik alkalmazzák ezt a típusú foglalkoztatáspolitikai intézke-

dést, hogy a fogyatékosság ennyire tág definíciója nem alkalmazható a kvóta alapjaként. A 

kvótának ugyanis valamilyen módon minden esetben szelektívnek kell lennie. A szelektálás 

ténye azonban már önmagában is diszkriminatív, hiszen a kvóta feltételrendszerének megálla-

pításával fogyatékosnak minősíti emberek egy meghatározott csoportját. A kvóta rendszer eb-

ből a szempontból tekinthető a munkáltató szervezeti kérdésének is, ugyanis a munkáltató mint 

szervezet hajtja végre a kvóta előírásokat, és ebből kifolyólag az ő választásán múlik, hogy 

konkrétan ki lesz a kvóta teljesítéseképpen foglalkoztatott fogyatékos személy. A munkaáltató 

tehát a fogyatékosok között „válogat” elsősorban természetesen aszerint, hogy az adott mun-

kakör ellátására alkalmas személyt foglalkoztassa, vagyis akinek a korlátozottságát leginkább 
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elbírja az adott munkakör. Ez a fajta szelekció természetes, azonban sok esetben olyan szem-

pontok is alapul szolgálhatnak a szelekciónak amelyek nem állnak összefüggésben a munka 

természetével. 13 

Ezt a problémát azok az országok amelyek alkalmazzák a kvótarendszert úgy próbálják 

meg kikerülni, hogy hangsúlyozzák miszerint a kvóta megállapításra nem úgy kell tekinteni 

mint egy szabályozó mechanizmusra, hanem sokkal inkább úgy mint egy szakpolitikai intéz-

kedés hatékonyságát szolgáló eszközre. Felfogásuk szerint a munkáltatók stratégiáját e tekin-

tetben úgy kell befolyásolni, hogy az összhangban legyen a jogintézmény jogpolitikai céljaival. 

 

                                                      
13 A Brunel Egyetem által készített és hivatkozott tanulmány szerint fennáll a veszélye annak, hogy ha a 

munkaadó rosszul tájékozott, vagy előítélettel rendelkezik valamely sajátos fogyatékosság tekintetében, ak-

kor a „lefölözés” problémája diszkriminációs problémává változik. A munkáltató kedvezhet azoknak a dol-

gozóknak, akiknek a fogyatékossága kevésbé érzékelhető, vagy nagyobb rokonszenvet ébreszt (például a 

testi fogyatékosoknak a szellemi fogyatékosokkal szemben).  


