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1. Sammendrag

En ny ungarsk lov har ændret betingelserne for at studere ved universitetet. De, der modtager 
et stipendium, er forpligtede til at blive og arbejde i Ungarn i dobbelt så mange år, som deres 
studier har været. Andrageren beklager denne begrænsning af den frie bevægelighed og 
anmoder Europa-Parlamentet om at undersøge sagen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22.maj.2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. oktober 2013

Uddannelsespolitik er generelt et anliggende for medlemsstater og er ikke op til EU at 
undersøge i lyset af de nuværende juridiske rammer.  Det er derfor op til de nationale 
regeringer og parlamenter at bestemme tilrettelæggelsen og finansieringen af de nationale 
videregående uddannelsessystemer, herunder beslutningen om hvorvidt videregående 
uddannelse skal finansieres af staten eller ej. Det ligger også inden for medlemsstaternes 
kompetenceområde at beslutte, hvorvidt staten skal udbyde nogen former for stipendier, 
studiestøtte, statslån for studerende osv.

Lov CCIV om national videregående uddannelse i Ungarn, som blev vedtaget den 30. 
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december 2011 og trådte i kraft i januar 2012, introducerede blandt andet det generelle krav 
om betaling af undervisningsgebyr for videregående uddannelse i Ungarn. Den indeholder 
også en bestemmelse vedrørende den såkaldte "studiekontrakt", som tilbyder støtte til 
undervisningsgebyrer til et begrænset antal optagne studerende. Ifølge kontrakten skal 
universitetskandidater, som har modtaget en sådan støtte, påtage sig beskæftigelse eller 
selvstændigt erhverv i henhold til den ungarske beskæftigelses- og socialsikringslov i en 
dobbelt så lang tidsperiode som deres studier er blevet (helt eller delvist) finansieret.   Kravet 
om beskæftigelse skal være opfyldt inden for en periode på 20 år efter afsluttende eksamen, 
ellers skal den studerende tilbagebetale undervisningsgebyret inden udgangen af den sidste 
måned i 20-årsperioden. 

Efter Kommissionens indgreb vedrørende kravet om beskæftigelse for "statsstøttede 
studerende" foreslog den ungarske regering et ændringsforslag til Lov CCIV af 2011 om 
national videregående uddannelse, som parlamentet vedtog den 21. maj 2013. Den ændrede 
lov trådte i kraft den 1. juni 2013 og halverede arbejdsperioden i Ungarn som alternativ til 
tilbagebetaling af undervisningsgebyrer for statsstøttede studerende.  Statsstøttede studerende 
skal nu arbejde i Ungarn i præcis lige så lang tid, som deres undervisningsgebyrer er blevet 
finansieret af staten under deres universitetsstudier. Kravet om beskæftigelse kan opfyldes på 
fleksibel vis i løbet af en periode på 20 år efter den afsluttende eksamen. Hvis en statsstøttet 
studerende ikke opfylder kravet om beskæftigelse inden 20 år efter afsluttende eksamen, skal 
han/hun tilbagebetale det undervisningsgebyr, som staten oprindeligt lagde ud for.  De mere 
fordelagtige betingelser gælder med tilbagevirkende kraft også for de statsstøttede studerende, 
som påbegyndte deres studier i det akademiske år 2012/13.

Lande, som tilbyder studielån, der kan overgå til at være "donationer" (finansiering, som ikke 
kan geninddrives) kan ifølge EU-Domstolens retspraksis kræve at modtageren af et sådant lån 
dokumenterer en vis grad af integrering med/tilknytning til det finansierende land.   Det 
ungarske "statsstøttede" studiepladssystem er ifølge national lov utvivlsomt geninddrivelig 
statsstøtte.  Det er imidlertid muligt ikke at skulle tilbagebetale et præ-finansieret 
undervisningsgebyr ved at blive beskæftiget i en vis tidsperiode i Ungarn. Valget mellem at 
tilbagebetale eller at arbejde i en vis tidsperiode i Ungarn er op til den studerende, som 
ansøgte om og accepterede denne status som "statsstøttet" studerende under sine studier. 
Betingelserne for statsstøttede studiepladser er kendt på forhånd (og fastsat i henhold til 
ovennævnte lovgivning).

Ifølge EU-Domstolens retspraksis kan en række endemål retfærdiggøre begrænsninger i EU's 
frie bevægelighed for arbejdstagere. Ungarn påberåber sig specielt Europa 2020-strategien og 
dens målsætning for universitetsuddannede unge; at gennemføre studierne inden for normeret 
tid og som følge heraf bidrage til finansiel ligevægt i det nationale uddannelsessystem; "det 
sociale mål" (om at fremme udviklingen af den nationale økonomi) og, i fald stipendiet 
overgår til at være en donation, tilstrækkelig tilknytning for den pågældende kandidat til det 
ungarske arbejdsmarked og samfund.  

Konklusioner

Kommissionen mener, at proportionaliteten af kravet om beskæftigelse i Ungarn er acceptable 
efter de vedtagne ændringer pr. 1. juni 2013, og den pågældende foranstaltning er ikke 

urimelig i forhold til de tilstræbte mål.


