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Tárgy: Cristinel Corobana román állampolgár által a Freedom Smile szervezet 
nevében benyújtott 0117/2013. számú petíció az Egyesült Királyságban a 
román hallgatókkal szembeni állítólagos hátrányos megkülönböztetésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának véleménye szerint az Egyesült Királyságban a román hallgatókkal 
szemben hátrányos megkülönböztetést alkalmaznak, mivel a részmunkaidőben történő 
munkavállaláshoz különleges engedélyekre, valamint – uniós szinten elismert általános 
egészségbiztosítás hiányában – magán-egészségbiztosításra van szükségük. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. november 5. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. február 28.

„A petíció benyújtója egyesült királyságbeli médiahírekre hivatkozik, amelyek szerint az 
országban tanuló román hallgatókkal szemben hátrányos megkülönböztetést alkalmaznak, 
egyrészt mivel az Egyesült Királyságban történő munkavállaláshoz engedélyre van szükségük 
(sárga kártya), másrészt mivel a román és bolgár hallgatóktól elvárják, hogy magán-
egészségbiztosítással rendelkezzenek, ugyanis az általános uniós egészségbiztosítást 
(feltételezhetően a petíció benyújtója az európai egészségbiztosítási kártyára [EHIC] gondol) 
az Egyesült Királyság Határügynöksége nem fogadja el a teljes körű biztosítás 
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bizonyítékaként. 

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy a román és bolgár hallgatóktól 2013-ban 
megkövetelték, hogy az Egyesült Királyságban történő munkavállaláshoz sárga kártyával 
rendelkezzenek. Valójában 2013. december 31-ig a Bulgária és Románia csatlakozási 
szerződésében megállapított átmeneti intézkedések voltak érvényben, amelyek lehetővé tették 
a tagállamok számára, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén 2013. december 31-ig 
korlátozzák a bolgár és román állampolgárok munkaerőpiacaikon való munkavállalási 
jogosultságát.  Jogi szempontból az átmeneti intézkedések alkalmazása azt jelenti, hogy a 
tagállamok a munkaerő-piaci belépés tekintetében továbbra is saját nemzeti jogszabályaikat 
alkalmazzák, és az uniós jog, ezen belül is különösen az EUMSZ 45. cikke, valamint a 
492/2011/EU rendelet 1. és 6. cikkei nem alkalmazhatók.

Az Egyesült Királyság 2013. december 31-ig folyamatosan alkalmazta a munkaerőpiacára 
való belépés tekintetében érvényes átmeneti intézkedéseket. Ez az oka annak, hogy a román 
állampolgároktól megkövetelték munkavállalási engedély kérelmezését, ha tanulmányaik 
mellett, az egyetemi szünidők alatt vagy szakképzésük részeként munkát akartak vállalni. E 
sárga kártyák megkövetelése tehát összhangban volt az uniós joggal. 2014. január 1-jével 
kezdődően sem a román, sem a bolgár állampolgároknak nincs szükségük munkavállalási 
engedélyre az Egyesült Királyságban.

A petíció benyújtója azt is kifogásolja, hogy a román és bolgár hallgatóktól megkövetelik a 
magán-egészségbiztosítást, ugyanis az általános uniós egészségbiztosítást nem fogadják el. 

A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendeletben 
megállapított uniós szabályok alapján azok a hallgatók, akik ideiglenesen tartózkodnak abban 
az államban, ahol tanulmányaikat folytatják, úgy tekintendők, mintha továbbra is hazájukban 
tartózkodnának. 

Az európai egészségbiztosítási kártya (EHIC) átfogó biztosítást nyújt arra az esetre is, amikor 
az érintett uniós polgár – ha tanulmányokat végez vagy munkavégzésre egy másik tagállamba 
rendelik – nem teszi át tartózkodási helyét a 883/2004/EK rendeletben megállapított 
koordinációs szabályok értelmében véve a fogadó tagállamba, mert vissza szándékozik térni1.

Ezért, ha az Egyesült Királyságban tanuló hallgató bemutatja EHIC-kártyáját, ez bizonyítja a 
szükséges teljes körű biztosítás meglétét.  Az Egyesült Királyság kormányának a honlapján 
közölt információk szerint2 diákok esetében elfogadják az EHIC-kártyát annak 
bizonyítékaként, hogy az illető teljes körű egészségbiztosítással rendelkezik. 

Összegzés

Annak megkövetelése 2013-ban, hogy a hallgatók az Egyesült Királyságban történő 

                                               
1 COM(2009) 313 végleges. 
2 Lásd az Egyesült Királyság Határügynökségének honlapját a román és bolgár állampolgárokra vonatkozó 
egészségügyi ellátásról és rendelkezésekről 2014. január 1. előtt és után:  
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/eucitizens/rightsandresponsibilites/healthcare/
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/eucitizens/bulgaria-romania/
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munkavégzés esetén munkavállalási engedéllyel rendelkezzenek, összhangban volt az uniós 
joggal.  Ezt a követelményt 2014. január 1-jén eltörölték.

A petíció benyújtója által a teljes körű egészségbiztosításra vonatkozóan szolgáltatott 
információk és az Egyesült Királyságban alkalmazott eljárással kapcsolatosan rendelkezésre 
álló információk alapján nem lehet megállapítani, hogy az uniós jogot, különösen pedig a 
szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendeletet megsértették 
volna.”


