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προϋποθέσεις για πανεπιστημιακές σπουδές στην Ουγγαρία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ένας νέος νόμος στην Ουγγαρία μετέβαλε τις προϋποθέσεις για την παρακολούθηση 
πανεπιστημιακών σπουδών. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία υποχρεούνται να παραμείνουν και 
να εργαστούν στην Ουγγαρία για χρονικό διάστημα που ισοδυναμεί με το διπλάσιο της 
διάρκειας των σπουδών τους. Ο αναφέρων/Η αναφέρουσα εκφράζει τη λύπη του/της για τον 
περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας και ζητά από το Κοινοβούλιο να διερευνήσει το 
ζήτημα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Μαΐου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Οκτωβρίου 2013

Η εκπαιδευτική πολιτική αποτελεί εν γένει ζήτημα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα των 
κρατών μελών και δεν υποβάλλεται σε ειδικό έλεγχο από την ΕΕ σύμφωνα με το ισχύον 
νομικό πλαίσιο. Ως εκ τούτου οι εθνικές κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια είναι αρμόδια να 
αποφασίζουν σχετικά με την οργάνωση και τη χρηματοδότηση των εθνικών συστημάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης σχετικά με το αν η 
τριτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει να χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το κράτος ή όχι.  
Εμπίπτει επίσης στην αρμοδιότητα του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους να αποφασίζει αν θα 
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χορηγήσει οποιαδήποτε υποτροφία σπουδών, επιδοτούμενα φοιτητικά δάνεια, κλπ.

Ο νόμος CCIV του 2011 σχετικά με την εθνική τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ουγγαρία, ο 
οποίος εγκρίθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2011 και τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2012, 
προβλέπει μεταξύ άλλων γενική υποχρέωση καταβολής διδάκτρων στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση της Ουγγαρίας. Εκτός αυτού περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν το 
επονομαζόμενο «φοιτητικό συμβόλαιο», το οποίο προβλέπει κάλυψη των διδάκτρων με 
κρατική χρηματοδότηση για περιορισμένο αριθμό εγγεγραμμένων φοιτητών.  Το συμβόλαιο 
προβλέπει για τους απόφοιτους που έχουν λάβει ανάλογη χρηματοδότηση την υποχρέωση να 
αναζητήσουν απασχόληση ή κάποια δραστηριότητα ως αυτοαπασχολούμενοι που να εμπίπτει 
στο πεδίο εφαρμογής του ουγγρικού νόμου για την εργασία και την κοινωνική ασφάλιση για 
χρονικό διάστημα που ισοδυναμεί με το διπλάσιο της διάρκειας των (πλήρως ή εν μέρει) 
χρηματοδοτούμενων σπουδών τους.  Η υποχρέωση άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
θα πρέπει να έχει εκπληρωθεί εντός εικοσαετίας μετά την αποφοίτηση ή σε διαφορετική 
περίπτωση ο απόφοιτος υποχρεούται να επιστρέψει τα δίδακτρα το αργότερο αφότου 
παρέλθει και ο τελευταίος μήνας της εικοσαετίας.  

Μετά την παρέμβαση της Επιτροπής που αφορούσε την υποχρέωση άσκησης επαγγελματικής 
δραστηριότητας για τους «κρατικά χρηματοδοτούμενους φοιτητές», η ουγγρική κυβέρνηση 
πρότεινε τροποποίηση του νόμου CCIV του 2011 σχετικά με την εθνική τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, την οποία ενέκρινε το κοινοβούλιο στις 21 Μαΐου 2013. Σύμφωνα με την 
τροποποιητική πράξη που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2013 υποδιπλασιάστηκε ο 
απαιτούμενος χρόνος άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας για όσους φοιτητές έχουν 
λάβει κρατική χρηματοδότηση για τις σπουδές τους, ως εναλλακτική επιλογή αντί της 
επιστροφής των διδάκτρων.  Οι φοιτητές που έλαβαν κρατική χρηματοδότηση υποχρεούνται 
πλέον να εργαστούν στην Ουγγαρία για όσο ακριβώς διάστημα το κράτος κάλυπτε τα 
δίδακτρα των πανεπιστημιακών τους σπουδών. Η υποχρέωση άσκησης επαγγελματικής 
δραστηριότητας μπορεί να εκπληρωθεί με ευέλικτο τρόπο οποιοδήποτε διάστημα εντός της 
εικοσαετίας μετά την αποφοίτηση. Σε περίπτωση που ο φοιτητής που έλαβε κρατική 
χρηματοδότηση δεν εκπληρώσει την υποχρέωση άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
εντός εικοσαετίας μετά την αποφοίτηση, υποχρεούται να επιστρέψει τα δίδακτρα που είχαν 
αρχικά καλυφθεί με κρατική προχρηματοδότηση. Οι ευνοϊκότεροι όροι ισχύουν αναδρομικά 
και για όσους φοιτητές λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση και ξεκίνησαν τις σπουδές τους 
το ακαδημαϊκό έτος 2012/2013.

Τα κράτη που χορηγούν υποτροφίες σπουδών οι οποίες θα μπορούσαν να μετατραπούν σε
«δωρεές» (μη ανακτήσιμη χρηματοδότηση) μπορούν σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΕ να 
απαιτήσουν από τον λήπτη ανάλογης υποτροφίας να επιδείξει έναν ορισμένο βαθμό 
ενσωμάτωσης/σύνδεσης με το κράτος που χορηγεί την υποτροφία. 
Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία το ουγγρικό σύστημα των «κρατικά 
χρηματοδοτούμενων» θέσεων σπουδών αποτελεί αναμφίβολα ανακτήσιμη κρατική 
χρηματοδότηση.  Υπάρχει ωστόσο η δυνατότητα να μην επιστραφούν τα δίδακτρα που είχαν 
καλυφθεί με προχρηματοδότηση, εφόσον ασκηθεί επαγγελματική δραστηριότητα για 
ορισμένο χρονικό διάστημα στην Ουγγαρία.  Η επιλογή να επιστρέψει την υποτροφία ή να 
εργαστεί για ορισμένο χρονικό διάστημα στην Ουγγαρία εναπόκειται στον φοιτητή που 
αποδέχτηκε κατόπιν αίτησής του το καθεστώς του «κρατικά χρηματοδοτούμενου» φοιτητή 
για τη διάρκεια των σπουδών του. Οι όροι που διέπουν το σύστημα των «κρατικά 
χρηματοδοτούμενων» θέσεων σπουδών είναι γνωστοί εκ των προτέρων (και προβλέπονται 
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από την προαναφερθείσα νομοθεσία).

Σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΕ υπάρχουν αρκετοί στόχοι που μπορούν να εκληφθούν ως 
ικανοί λόγοι για τον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων στην ΕΕ. Η 
Ουγγαρία επικαλείται ρητά τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020» και τους στόχους της, οι οποίοι 
αφορούν τους νέους ανθρώπους που έχουν σπουδάσει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
Συγκεκριμένα επικαλείται την ανάγκη οι νέοι να ολοκληρώνουν εγκαίρως τις σπουδές τους, 
συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην χρηματοοικονομική ισορροπία του εθνικού 
εκπαιδευτικού συστήματος να επιτυγχάνεται ο «κοινωνικός στόχος» (προώθηση της 
ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας) και, σε περίπτωση που η υποτροφία μετατραπεί σε 
δωρεά, να υπάρχει επαρκής σύνδεση του ενδιαφερόμενου αποφοίτου με την αγορά εργασίας 
και την κοινωνία της Ουγγαρίας. 

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή φρονεί ότι η αναλογικότητα της υποχρέωσης άσκησης επαγγελματικής 
δραστηριότητας στην Ουγγαρία είναι αποδεκτή μετά από τις αλλαγές που εφαρμόζονται  από 
1ης Ιουνίου 2013 και ότι το εν λόγω μέτρο δεν φαίνεται να είναι δυσανάλογο προς τους 
επιδιωκόμενους στόχους. 


