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Tárgy: Avram Simon, német állampolgár által benyújtott 401/2009 számú petíció az 
állampolgárságon alapuló állítólagos megkülönböztetésről az Egyesült 
Királyságban, valamint a szabad mozgás korlátozásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója – egy Egyesült Királyságban élő német nyugdíjas – panaszt emel amiatt, 
hogy a Your Homes Newcastle elutasította önkormányzati lakás iránti kérelmét. A Your 
Homes véleménye szerint a petíció benyújtója nem jogosult az általuk kínált lakhatásra, mivel 
„külföldi személy, aki bevándorlási ellenőrzés alá esik.” A petíció benyújtója tiltakozik e 
státusz ellen, és azt állítja, hogy állampolgársági alapon megkülönböztetik, és megsértik az 
EU-n belüli szabad mozgáshoz való jogát.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. június 22. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 1.

A petíció benyújtója – egy Egyesült Királyságban élő német nyugdíjas – panaszt emel amiatt, 
hogy az egyesült királyságbeli hatóságok elutasították önkormányzati lakás iránti kérelmét 
arra hivatkozva, hogy nem felel meg a szokásos tartózkodási hely próbájának („Habitual 
Residence Test”), és nem tudta igazolni munkaviszonyát. A petíció benyújtója kifogásolja, 
hogy állampolgársági alapon megkülönböztetik, és megsértik az EU-n belüli szabad 
mozgáshoz való jogát.
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Az EK-Szerződés 18. cikke kimondja, hogy a Szerződésben és a végrehajtására hozott 
intézkedésekben megállapított korlátozásokkal és feltételekkel minden uniós polgárnak joga 
van a tagállamok területén való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz. A vonatkozó 
korlátozásokat és feltételeket az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén 
történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv 
tartalmazza.

Az irányelv 24. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy a Szerződésben és a másodlagos 
joganyagban kifejezetten előírt különleges rendelkezésekre is figyelemmel, a fogadó tagállam 
területén tartózkodó valamennyi uniós polgárt a Szerződés alkalmazási körébe tartozó 
területeken a fogadó tagállam állampolgáraival egyenlő bánásmód illeti meg.

Az önkormányzati lakhatáshoz való hozzáférés a Szerződés alkalmazási körébe tartozik, és 
nem lehet állampolgárságon alapuló hátrányos megkülönböztetést alkalmazni. A szokásos 
tartózkodási hely próbájának való megfelelés követelménye olyan feltétel, amelynek az 
Egyesült Királyság állampolgárai nagyobb valószínűséggel megfelelnek, és ezzel 
állampolgárságon alapuló közvetett megkülönböztetést hoznak létre. Ilyen feltétel csak akkor 
lehet indokolt, ha az a nemzeti jog által elérni kívánt jogszerű céllal arányos, és az érintett 
személy állampolgárságától független, objektív megfontolásokon alapul.

Az 1996. évi lakástörvény megfelelőségének értékelése érdekében a Bizottság felkérte az 
Egyesült Királyság hatóságait, hogy nyújtsák be észrevételeiket a szokásos tartózkodási hely 
próbájával kapcsolatban, továbbá a vonatkozó indokolást.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2011. december 16.

Amint azt a petícióval kapcsolatos korábbi közleményekben már jeleztük, a Bizottság felkérte 
a brit hatóságokat, hogy nyújtsák be észrevételeiket a szokásos tartózkodási hely próbájával 
kapcsolatban, továbbá a vonatkozó indokolást. 

A brit hatóságok 2011. június 16-án válaszoltak, és leírták a vonatkozó brit jogszabályi 
keretet. A brit jogszabályok szerint az uniós állampolgárok bizonyos kategóriái1 jogosultak 
önkormányzati lakást igényelni anélkül, hogy az Egyesült Királyság állandó lakosai lennének; 
ezek a személyek megérkezésük pillanatától jogosultak önkormányzati lakást igényelni.

Másfelől, vannak azok az uniós polgárok, akik egyesült királyságbeli tartózkodási jogát 
megfelelő anyagi forrásokhoz kötik2, és az ilyen személyek családtagjainak az Egyesült 
Királyság területén kell szokásos tartózkodási hellyel rendelkezniük ahhoz, hogy támogatásra 
jogosultak legyenek.

A szokásos tartózkodási hely próbájával kapcsolatban a brit hatóságok szerint a „szokásos 
tartózkodási hely” fogalma a brit jogszabályokban nincs definiálva, így mindig figyelembe 
veszik az adott ügy valamennyi körülményét. A próba a tartózkodás jellegére és a tényekre 

                                               
1 Munkavállalók, egyéni vállalkozók, munkavállalói jogviszonnyal rendelkező személyek, az Egyesült 

Királyság területén állandó lakóhellyel rendelkező uniós polgárok és a fent felsorolt uniós polgárok 
családtagjai

2 A 2004/38/EK irányelv 7. cikke (1) bekezdése b) vagy c) pontjának hatálya alá tartozó uniós polgárok
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fókuszál. A brit esetjog szerint a döntéshozóknak olyan tényezőket kell vizsgálniuk, mint a 
tartózkodás általános jellege, a tartózkodás oka és a tényleges tartózkodás hossza. 

Az önkormányzati lakások összefüggésében a brit hatóságok megerősítették, hogy a szokásos 
tartózkodási hely próbájának általában 3 havi tartózkodást követően meg lehet felelni, mivel 
ennyi idő már kellő kapcsolatot és integrációt jelent az Egyesült Királyságon belül. A 
szokásos tartózkodási hely próbája a brit állampolgárokra is vonatkozik. A brit hatóságok 
szerint indokolható a szokásos tartózkodási hely próbájának általában nagyobb 
valószínűséggel megfelelő brit állampolgárok és az uniós polgárok kezelése közötti 
különbség, mivel a rendszer jogos célja annak elérése, hogy az arra jogosult és megfelelő 
sorrendbe állított személyek között megfelelően és tisztességesen legyenek elosztva a 
rendelkezésre álló lakások.

Következtetés

A petíció benyújtójának önkormányzati lakás iránti kérelmét néhány héttel az Egyesült 
Királyságba történő érkezése után nyújtotta be. Ügyének elemzését követően a Bizottság nem 
állapította meg az uniós jog megsértését.


