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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.10.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0075/2012, внесена от B.H., с унгарско гражданство, относно 
условията за университетско образование в Унгария

1. Резюме на петицията

С нов закон в Унгария са променени условията за следване в университет. Лицата, на 
които се отпускат стипендии, са задължени да останат и да работят в Унгария за двойно 
повече години от времето, през което са следвали. Вносителят на петицията възразява 
срещу ограничаването на свободното движение и призовава Парламента да проучи 
случая.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 май 2012 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 октомври 2013 г.

Образователната политика като цяло е от компетенцията на държавите членки и не 
подлежи на специфичен контрол от страна на ЕС, съгласно настоящата правна рамка. 
Ето защо националните правителства и парламенти са тези, които вземат решения по 
отношение на организацията и финансирането на националните системи за висше 
образование, включително решението дали висшето образование следва да бъде изцяло 
финансирано от държавата, или не. От компетентността на съответната държава членка 
е също така да вземе решение дали тя ще предоставя какъвто и да било вид стипендии, 
безвъзмездни средства за образование, субсидирани заеми за студенти и др.
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С Акт CCIV от 2011 г. относно националното висше образование в Унгария, който бе 
приет на 30 декември 2011 г. и влезе в сила през януари 2012 г., се въвежда, наред с 
другото, общо задължение за заплащане на такси за обучение за висшето образование в 
Унгария. Той съдържа също така разпоредби във връзка с т.нар. „студентски договор“, 
който осигурява държавното финансиране на таксите за обучение за ограничен брой 
записани студенти. Договорът налага задължение за завършващите, които са получили 
такова финансиране, да работят или извършват дейност като самостоятелно заето лице, 
която попада под юрисдикцията на унгарския закон за труда и социалното осигуряване 
за срок два пъти по-дълъг от периода, през което тяхното обучение е била (изцяло или 
отчасти) финансирано. Изискването за заетостта трябва да бъде изпълнено в рамките на 
период от 20 години, след дипломирането, или в противен случай, дипломираното лице 
трябва да възстанови таксите за обучение преди края на последния месец на периода от 
20 години. 

След намеса на Комисията във връзка с изискването трудова заетост по отношение на 
„студентите, финансирани от държавата“, унгарското правителство предложи 
изменение на Акт CCIV от 2011 г. относно националното висше образование, което 
Парламентът прие на 21 май 2013 г. година. Акта за изменение влезе в сила на 1 юни 
2013 г. и съкрати на половина изисквания период на заетост в Унгария като 
алтернатива на възстановяването на таксите за обучение по отношение на студенти, 
финансирани от държавата. Понастоящем от студентите, финансирани от държавата, се 
изисква да работят в Унгария за срок със същата продължителност, като периода, през 
който техните такси за обучение са финансирани от държавата по време на тяхното 
висше образование. Тези условия по отношение на заетостта могат да бъдат изпълнени 
по гъвкав начин по всяко време в рамките на 20-годишния срок след дипломирането 
им. Когато финансираните от държавата студенти не изпълнят условието за заетост в 
рамките на 20 години след завършване на образованието, те трябва да възстановят 
таксите за обучение, които преди това са били предварително финансирани от 
държавата. Тези по-благоприятни условия се прилагат със задна дата и за онези 
финансирани от държавата студенти, които са започнали образованието си през 
академичната 2012—2013 г.

Държави, предоставящи стипендии за обучение, които биха могли да се превърнат в 
„дарения“ (неподлежащо на възстановяване финансиране), могат, съгласно съдебната 
практика на Съда на ЕС, да изискват получателят на такава помощ да демонстрира 
известна степен на интеграция/привързаност към финансиращата държава. Унгарската 
система на „ финансирано от държавата обучение“ е, по смисъла на националното 
право, без съмнение, държавно финансиране, подлежащо на възстановяване. Въпреки 
това, съществува възможност предварително финансираните такси за обучение да не се 
възстановяват, чрез упражняването на трудова заетост за определен период от време в 
Унгария. Изборът да изплати безвъзмездната помощ или да работи за определен период 
от време в Унгария е оставен на студентът, който е кандидатствал и е приемал статута 
на „финансиран от държавата“ студент по време на своето следване. Условията, 
налагани от държавното финансирани са предварително известни (и определени от 
горепосоченото законодателство).

Според съдебната практика на Съда на ЕС, съществуват редица цели, които могат да 
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бъдат приети, за да се обосноват ограничения в областта на свободното движение на 
работници в ЕС. Унгария изрично се позовава на стратегията „Европа 2020“ и нейните 
цели за младите хора с висше образование; завършване на следването в предвидения 
срок и допринасянето, по този начин, за финансовия баланс на националната 
образователна система; „социална цел“ (насърчаване на развитието на националната 
икономика) и в случай че стипендията се превърне в дарение – достатъчна 
привързаност на заинтересованото дипломирано лице към унгарския пазар на труда и 
общество.

Заключение

Комисията е на мнение, че пропорционалността на условията на заетост в Унгария е, 
след промените, приложими от 1 юни 2013 г., приемлива и въпросната мярка не 
изглежда непропорционална на преследваните от нея цели.


