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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Dimitrios Antoniou, görög állampolgár által benyújtott, 1066/2008. számú 
petíció az oxfordi „Open University”-re történő beiratkozás kapcsán az 
állampolgárságon alapuló megkülönböztetésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója görög orvos, aki szeretné a filozófia területén tovább képezni magát. Azt 
kifogásolja, hogy az Oxfordban működő „Open University” a külföldi hallgatóktól majdnem 
kétszer olyan magas tandíjat kér, mint a britektől. A petíció benyújtója úgy véli, hogy ez sérti 
a megkülönböztetést tiltó, valamint az oktatáshoz való egyenlő hozzáférésre vonatkozó uniós 
elveket. Ezért arra kéri az Európai Parlamentet, hogy vizsgálja ki az ügyet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. december 16. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. március 20.

A petíció egy olyan görög állampolgár által elszenvedett megkülönböztetésről szól, aki az 
Oxford Brookes Institute-ba és az Open University-re kívánt beiratkozni. A petíció benyújtója 
kifogásolja, hogy a „Continental Europe fees”-nek megfelelő beiratkozási díjat kérnek tőle, 
amely magasabb, mint az „UK resident fees”. Megfelel a valóságnak, hogy az Open 
University beiratkozási díja 2008-ban a más tagállamokban lakó hallgatók számára 2 125£ 
volt, míg az Egyesült Királyságban lakók csupán 1 185£-ot fizettek. Az Oxford Brookes 
University-n a beiratkozási díj ugyanabban az időszakban 9 570£ volt a más tagállamokban 
lakó hallgatók számára és 4 870£ az Egyesült Királyságban lakó hallgatók számára.



PE423.694v01-00 2/2 CM\777667HU.doc

HU

A petíció benyújtója által közöltek alapján úgy tűnik, hogy a kifogásolt szabályok a közösségi 
jog által tilalmazott közvetett megkülönböztetést jelenthetnek. 

Ugyanis a Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint a tanulókra és hallgatókra érvényes pénzügyi 
feltételek kérdésében meg kell különböztetni egyfelől az oktatáshoz való hozzáféréshez 
közvetlenül kapcsolódó költségeket, másfelől a hallgatók vagy tanulók létfenntartási 
költségeit. A beiratkozási díj és a tandíj kérdésében (amelyek közvetlenül kapcsolódnak az 
oktatáshoz való hozzáféréshez) az általános szabály szerint e költségek tekintetében az EK-
Szerződés 12. cikke alapján az állampolgárságon alapuló bármiféle megkülönböztetés tiltott1.

Egyébként az állandó ítélkezési gyakorlat szerint a bánásmód egyenlőségére vonatkozó 
szabályok nem csupán az állampolgárság szerinti egyértelmű megkülönböztetést tiltják, 
hanem ezen kívül a megkülönböztetés bármiféle rejtett formáját is, amelyek – egyéb 
megkülönböztető ismérvek alkalmazásával – ténylegesen ugyanahhoz az eredményhez 
vezetnek2. Ennek megfelelően a lakóhely mint ismérv természetszerűleg különösen előnytelen 
helyzetbe hozza a közösségi polgárokat3. Ez a fajta közvetett megkülönböztetés csak akkor 
indokolható, ha olyan objektív megfontolásokon nyugszik, amelyek függetlenek az érintett 
személyek állampolgárságától, valamint szükségesek és arányosak egy jogszerűen követett 
cél vonatkozásában.

Ennek megfelelően a Bizottság – az ismertetett helyzet mélyebb elemzése céljából – fel 
kívánja venni a kapcsolatot az Egyesült Királyság illetékes hatóságaival annak érdekében, 
hogy magyarázatot kapjon a kifogásolt szabályokra, és olyan megoldást találjon, amely 
megfelel a közösségi jognak.

                                               
1 A 39/86. sz. Lair-ügyben 1988. június 21-én hozott ítélet, lásd még: a 293/8321. sz. Gravier-
ügyben 1985. február 13-án hozott ítélet.
2 A 152/73. sz. Sotgiu-ügyben 1974. február 12-én hozott ítélet, 11. pont.
3 A C-388/01. sz. Bizottság kontra Olaszország ügyben 2003. január 16-án hozott ítélet, 14. 
pont.


