
A más EU‐tagállamokba költöző és ott letelepedő, roma származású 
uniós polgárok helyzete 

 
Kontextus 
 

Az  EU  polgárainak  joga  van  ahhoz,  hogy  az 
Európai  Unió  területén  bárhová  költözzenek  és 
ott éljenek (EUMSz. 21. cikk), amennyiben eleget 
tesznek  bizonyos  feltételeknek.  Az  európai 
integráció  folyamatában  a  szabad  mozgás  egy 
fontos  jog,  amely  az  Európai  Unió  Alapjogi 
Chartájában  (45.  cikk)  is  szerepel.  Ezt  a  jogot 
részleteiben  az  Európai  Unió  polgárainak  és 
családtagjaiknak az EU területén  történő szabad 
mozgáshoz és  tartózkodáshoz való  jogáról  szóló 
2004/38/EK irányelv határozza meg. 
 

Az Eurostat szerint az EU polgárainak 2,3%‐a  (11,3 
millió  ember)  tartózkodik  az  állampolgársága 
szerinti  államtól  eltérő  tagállamban,  és  életük 
valamely  szakaszában  még  sokkal  többen  élnek 
ezzel a joggal. Az e jogokat gyakorló polgárok etnikai 
származásáról  nem  állnak  rendelkezésre  hivatalos 
adatok. 
 

Ezért  arról  sincs  hivatalos  adat,  hogy  a  romák 
közül  hányan  élnek  az  EU‐n  belüli  szabad 
mozgáshoz  való  jogukkal.  A  kutatások  azt 
állapították  meg,  hogy  általában  leginkább  a 
fiatal  felnőtt  férfiak  és  nők  települnek  át;  a 
gyermekek  egyes  esetekben  a  szülőkkel 
tartanak, más esetekben „hátramaradnak”. 
 

A  roma  migráció  kényszerítő  és 
húzótényezői 
 

A munkanélküliség miatti szegénység és az etnikai 
hovatartozáson alapuló megkülönböztetés a két fő 
„kényszerítő”  tényező,  amely  miatt  a  romák 
származási országuk elhagyására kényszerülnek.  
 

A  romákat  bizonyos  célországok  felé  vonzó 
„húzótényezők”  közé  tartozik  a  magasabb 
életszínvonal  iránti  vágy,  különösen  az  állástalálás 
kilátása.  
 

 
 

„Ha  Olaszországban  nem  tudok  pénzt  keresni, 
továbbmegyek  Hollandiába,  Görögországba  vagy 
Spanyolországba.  
Olyan országokba fogok menni, ahol dolgozhatok, és 
ahol a gyermekeimnek felépíthetek egy jobb jövőt.” 
Interjú egy romániai roma férfival, Olaszország, 2009. 
február 18. 

 
Az Alapjogi Ügynökség által megkérdezett romák 
tudtak arról az uniós jogszabályok által garantált 
általános  jogról,  amely  szerint  másik  uniós 
tagállamba  költözhetnek,  de  az  uniós  polgárok 
más  tagállamokban  való  letelepedésére 
vonatkozó konkrét, gyakran  igen összetett  jogok 
és kötelezettségek sorát már kevésbé ismerték. 
 
A  romák  összességében  nagyon  különböző 
tapasztalatokról  számoltak  be  a  lakhatáshoz, 
egészségügyi  ellátáshoz,  oktatáshoz  és  szociális 
jóléthez való hozzáférés terén. Az összes vizsgált 
országra  igaz, hogy a válaszadók közül sokan két 
fő  problémát  neveztek  meg:  az  elhelyezkedés 
nehézségét  a  célország  hivatalos 
munkaerőpiacán,  valamint  a  tartózkodási  hely 
bejelentésével kapcsolatos nehézségeket.  
 

„Szeretnék dolgozni, de úgy hallottam, hogy itt nehéz 
bármilyen  munkát  kapni,  mert  nincs  állandó 
lakcímünk.” 
Interjú egy roma férfival, Finnország, 2009. május 6. 

 

A  tartózkodási  hely  bejelentésének 
problémái 
 

A  roma  származású  uniós  polgárok  közül  sokan 
az  eljárások  összetettsége,  illetve  a  szabad 
mozgásról  szóló  irányelv  követelményeinek  a 
nemzeti  hatóságok  részéről  történő  helytelen 
alkalmazása  miatt  nem  tudják  bejelenteni 
tartózkodási helyüket a célországban. 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:EN:PDF
http://www.europarl.europa.eu/charter/default_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/charter/default_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0038:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0038:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0038:HU:NOT


Akinek  nincs  bejelentett  tartózkodási 
helye,  nincsenek  gazdasági  és  szociális 
jogai 
 

A  bejelentkezést  igazoló  hivatalos 
dokumentumok  nélkül  a  romáknak  nehézségei 
támadhatnak  bizonyos  alapvető  polgári  és 
politikai,  gazdasági  és  szociális  jogok,  például  a 
helyi  és  európai  választásokon  való  szavazás 
jogának  gyakorlásában,  valamint  a  nemzeti 
egészségügyi  rendszerhez,  szociális  lakhatáshoz, 
szociális  támogatáshoz  és  munkaerő‐piaci 
integrációs  intézkedésekhez  –  például 
álláskeresési  támogatáshoz  vagy  nyelvi,  illetve 
szakképzéshez  –  való  hozzáférésben.  Az  ebből 
eredő,  szociális  támogatásból  való  kirekesztés 
aránytalanul  nagy  mértékben  sújtja  a  nőket,  a 
gyermekeket, az időseket és a fogyatékkal élőket.  
 

„A  romániai  romák  esetében,  ha  nincsenek meg  az 
okmányaik  [lakcímbejelentő  lap], nem  tudnak  fizetni 
a  vízért,  nem  tudnak  szerződést  kötni  az 
áramszolgáltatóval,  esélyük  sincs  munkaviszonyba 
kerülni […]. Ezek az emberek így nem is léteznek.” 
Interjú  Nápoly  megye  egy  tisztviselőjével, 
Olaszország, 2009. március 5. 
 

Változó  tapasztalatok  a  schengeni  külső 
határok átlépésekor 
 

A romáknak jobbára pozitív tapasztalataik voltak a 
célországok  határ‐/vízumellenőrzését  végző 
tisztviselőkkel.  A  roma  válaszadók  ugyanakkor  a 
származási  országuk  elhagyásakor,  illetve  a 
visszatéréskor  a  többségi  népesség  tagjaihoz 
képest  nagyobb  valószínűséggel  tapasztaltak 
problémákat,  például  korrupt  tisztviselők 
vesztegetési követeléseit. 
 

Az Alapjogi Ügynökség a kutatásai során 
megállapítottak  alapján  a  következő 
véleményre jutott: 
 

  A  FRA  szorgalmazza,  hogy  a  tagállamok 
gondoskodjanak  arról, hogy  a  roma  származású 
uniós  polgárokat  közvetlenül  vagy  közvetve 
érintő  intézkedéseik  minden  esetben 

megfeleljenek  az  EU  Alapjogi  Chartájában 
megállapított elveknek. 
 

  A  szabad  mozgásról  szóló  2004/38/EK 
irányelvet  helyesen  és  teljes  egészében  át  kell 
ültetni. A helyi hatóságokat arra ösztönzi, hogy a 
nemzeti  kormányokkal  szoros  együttműködésben 
vizsgálják  meg  és  helyezzék  hatályon  kívül 
mindazokat  az  intézkedéseket  és  szakpolitikákat, 
amelyek  nincsenek  összhangban  ezzel  az 
irányelvvel. 
 

  A  meghozott  intézkedéseknek  összhangban 
kell  lenniük  a  faji  egyenlőségről  szóló 
2000/43/EK  irányelvvel, amely kifejezetten  tiltja 
a közvetlen és a közvetett megkülönböztetést. 
 

 A tagállamokat arra ösztönzi, hogy szüntessék 
meg  a  tartózkodási  hely  bejelentésének 
gyakorlati  akadályait,  és  gondoskodjanak  a 
bejelentkezési  eljárások  és  követelmények 
következetességéről.  
 

 Az uniós polgárok és családtagjaik  jogairól és 
kötelességeiről  szóló  információk  terjesztésére 
vonatkozó  jogi  kötelezettségnek  a  gyakorlatban 
is  eleget  kell  tenni.  A  tagállamokat  és  a  helyi 
hatóságokat  arra  ösztönzi,  hogy  az  EU  más 
tagállamainak nyelvén is dolgozzák ki, publikálják 
és  terjesszék  a  tartózkodási  hely  bejelentésére 
vonatkozó követelményekről szóló tájékoztatást, 
köztük  olyan  kisebbségi  nyelveken  is,  mint  a 
romani. 
 

 A  tagállamokat  annak biztosítására ösztönzi, 
hogy  a  területükön  minden  gyermeknek 
közigazgatási helyzetétől függetlenül teljes körű, 
egyenlő  hozzáférése  legyen  a  kötelező 
oktatáshoz. Az iskolai beiratkozási eljárásokból el 
kell  távolítani  mindenfajta,  tartózkodási  helyre 
vonatkozó követelményt. 
 

  A  helyi  hatóságokat  arra  ösztönzi,  hogy 
dolgozzanak ki és hajtsanak végre kifejezetten a 
roma  uniós  polgárok  helyi  munkaerő‐piaci 
integrációját támogató beavatkozásokat.  
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Az  Európai Unió Alapjogi Ügynöksége  2009‐ben 
öt jelentést adott ki a romákra vonatkozóan: 

 A  más  EU‐tagállamokba  költöző  és  ott 
letelepedő,  roma  származású  uniós 
polgárok helyzete   (2009. november ) 

 Kiemelt  pozitív  kezdeményezések  ‐  A más 
EU‐tagállamokba költöző és ott  letelepedő, 
roma  származású  uniós  polgárok  helyzete 
(2009. november) 

 A romák és travellerek lakáskörülményei az 
Európai Unióban (2009. október) 

 Középpontban az adatok: A romák       
(2009. április) 

 EU  MIDIS  –  jelentés  a  legfontosabb 
eredményekről  (2009. december) 

 
A jelentések az EU‐ban élő romák helyzetének 
összefüggéseit bemutató információkkal együtt 
itt érhetők el: 
http://www.fra.europa.eu/fraWebsite/roma/ro
ma_en.htm  
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