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1. A petíció összefoglalása

Egy új magyarországi törvény változtatott az egyetemi tanulmányok elvégzésének feltételein. 
Azok a személyek, akik ösztöndíjban részesülnek, kötelesek Magyarországon maradni és ott 
munkát vállalni, mégpedig a tanulmányi éveik kétszeresének megfelelő időtartamra. A petíció 
benyújtója tiltakozik a szabad mozgás ilyen jellegű korlátozása ellen, és az ügy kivizsgálására 
kéri a Parlamentet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. május 22. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. október 30.

Általánosságban véve az oktatási politika a tagállamok hatáskörébe tartozik, és a jelenlegi jogi 
keret szerint nem tartozik uniós ellenőrzés hatálya alá. Ezért tehát a nemzeti kormányok és a 
parlamentek dönthetnek a nemzeti felsőoktatási rendszerek felépítéséről és finanszírozásáról, 
beleértve arról a kérdésről, hogy a felsőoktatás teljes mértékben állami finanszírozású legyen-
e vagy sem. Szintén a tagállamok hatáskörébe tartozik annak eldöntése is, hogy az állam 
biztosít-e bármilyen formában tanulmányi ösztöndíjat vagy támogatott hitelt a hallgatók 
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számára.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, amelyet 2011. december 30-án 
fogadtak el és 2012 januárjában lépett hatályba, többek között tandíjfizetési kötelezettséget 
vezetett be a magyar felsőoktatásban. Az úgynevezett „hallgatói szerződésekre” vonatkozóan 
is tartalmaz intézkedéseket, amelyek korlátozott számú beiratkozott hallgató számára 
biztosítják a tandíj állami támogatást. A szerződés kötelezettséget ír elő a tanulmányaikat 
befejező olyan hallgatók számára, akik részesültek az említett támogatásban, amely szerint a 
magyar foglalkoztatási vagy társadalombiztosítási törvény intézkedései értelmében munkát 
kell vállalniuk vagy önfoglalkoztatási tevékenységet kell végezniük kétszer annyi ideig, mint 
amennyi ideig az állam a tanulmányaikat (teljes mértékben vagy részben) támogatta. A 
foglalkoztatási kötelezettségnek a tanulmányok befejezését követő 20 éven belül eleget kell 
tenni, különben a húszéves időszak utolsó hónapjáig vissza kell téríteni a tandíjat. 

Miután a Bizottság felszólalt az „államilag támogatott hallgatók” munkavállalási 
kötelezettségével kapcsolatban, a magyar kormány módosítási javaslatot nyújtott be a nemzeti 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényre vonatkozóan, amelyet az Országgyűlés 2013. 
május 21-én elfogadott. A módosításról szóló törvény 2013. június 1-jén lépett hatályba, és 
felére csökkentette az állami támogatásban részesült hallgatók számára a kötelező jellegű 
magyarországi munkavállalási időszakot, amely az állami támogatás visszafizetésének 
alternatívája. A módosítás értelmében az állami támogatásban részesült hallgatóknak 
pontosan annyi ideig kell Magyarországon dolgozniuk, amennyit az állam támogatott a 
felsőoktatási tanulmányaik során. A foglalkoztatási követelmény rugalmas módon teljesíthető 
a tanulmányok lezárását követő húsz éven belül. Abban az esetben, ha az állami támogatásban 
részesült hallgató a tanulmányok lezárását követő húsz éven belül nem teljesíti a 
munkavállalási követelményt, meg kell fizetnie a kezdetben az állam által előre finanszírozott 
tandíjat. A korábbinál kedvezőbb feltételek visszamenő hatállyal érvényesek azokra az 
államilag támogatott hallgatókra is, akik a 2012-2013-as tanévben fejezték be tanulmányaikat.

Az Európai Bíróság joggyakorlata szerint a tanulmányi ösztöndíjakat, vagyis egyfajta 
„adományokat” (vissza nem fizetendő támogatást) biztosító államoknak jogukban áll arra 
kötelezni a kedvezményezetteket, hogy a támogatást nyújtó állam iránt bizonyos fokú 
beilleszkedést vagy kötődést mutasson. A magyar nemzeti jogszabályok szerint a magyar 
„államilag támogatott” tanulmányi férőhely rendszer kétségtelenül visszafizetendő 
támogatásokat nyújt. Azonban elkerülhető az előre fizetett tandíj visszafizetése, ha az érintett 
hallgató egy bizonyos ideig Magyarországon dolgozik. A tanulmányai során „államilag 
támogatást” kérelmező és azt elfogadó hallgatónak jogában áll eldönteni, hogy visszafizeti a 
támogatást vagy bizonyos ideig munkát vállal Magyarországon. Az államilag támogatott 
tanulmányi férőhely feltételeit előzetesen nyilvánosságra hozzák (és azt a korábban említett 
jogszabály határozza meg).

Az Európai Bíróság joggyakorlata szerint több olyan célkitűzés is van, amelyet el lehet 
fogadni a munkavállalók uniós szabad mozgása korlátozásának okaként. Magyarország 
kifejezetten az Európa 2020 stratégiára és annak a felsőoktatási végzettséggel rendelkező 
fiatalokra vonatkozó célkitűzéseire hivatkozik, amely szerint a hallgatóknak időben be kell 
fejezniük a tanulmányaikat, és ezáltal hozzá kell járulniuk a nemzeti oktatási rendszer 
pénzügyi egyensúlyához. Magyarország a „társadalmi célkitűzésre” is hivatkozik, amelynek 
célja a nemzeti gazdaság növekedésének elősegítése, és amely arról is rendelkezik, hogy ha a 
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támogatás adománnyá válik, az érintett, tanulmányait befejező hallgatónak megfelelő kötődést 
kell mutatnia a magyar munkaerőpiac és társadalom iránt.

Következtetések

A Bizottság úgy véli, hogy a 2013. június 1-jétől hatályba lépett módosítások következtében a 
magyarországi foglalkoztatási követelmény arányossága elfogadható, és a kérdéses 
intézkedések nem aránytalanok a kitűzött célokhoz viszonyítva.


