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1. Peticijos santrauka

Nauju įstatymu Vengrijoje pakeistos studijų universitetuose sąlygos. Stipendiją gaunantys 
studentai privalo likti ir dirbti Vengrijoje dvigubai ilgesnį už jų studijas laikotarpį. Peticijos 
pateikėjas smerkia šį laisvo judėjimo apribojimą ir prašo Parlamento išnagrinėti šį klausimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. gegužės 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. spalio 30 d.

„Apskritai švietimo politikos klausimas priklauso valstybių narių kompetencijai ir pagal 
galiojančią teisinę sistemą šiuo klausimu ES lygmeniu neatliekamas specialus tyrimas. Todėl 
sprendimą dėl tretinio mokslo sistemų organizavimo ir finansavimo, taip pat dėl to, ar tretinis 
mokslas turėtų būti visiškai finansuojamas iš valstybės lėšų, turi priimti valstybių narių 
vyriausybės ir parlamentai. Atitinkama valstybė narė taip pat turi nuspręsti, ar ji skirs 
studentams kokias nors stipendijas, subsidijuojamas paskolas ir t. t.

2011 m. CCIV teisės akte dėl nacionalinės tretinio mokslo sistemos Vengrijoje, kuris buvo 
patvirtintas 2011 m. gruodžio 30 d. ir įsigaliojo 2012 m. sausio mėn., nustatyta, inter alia, 
bendra prievolė mokėti mokestį už tretinį mokslą Vengrijoje. Jame taip pat įtvirtintos 
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nuostatos dėl vadinamųjų studentų sutarčių, pagal kurias numatoma, kad nedidelės dalies 
studentų studijas finansuoja valstybė. Tokiomis sutartimis studijas baigę ir stipendijas gavę 
studentai įpareigojami dirbti Vengrijoje arba vykdyti joje savarankiškai dirbančio asmens 
veiklą, reglamentuojamą pagal Vengrijos darbo ir socialinio draudimo teisės aktus, dvigubai 
ilgesnį už jų studijas (kurios buvo visiškai arba iš dalies finansuojamos) laikotarpį. Užimtumo 
reikalavimas turi būti įvykdytas per 20 metų nuo studijų baigimo arba studijas baigęs 
studentas privalo grąžinti mokesčius už mokslą iki paskutinio 20 metų laikotarpio mėnesio. 

Komisijai ėmusis veiksmų dėl valstybės finansuojamiems studentams taikomo užimtumo 
reikalavimo, Vengrijos vyriausybė pasiūlė iš dalies pakeisti 2011 m. CCIV teisės aktą dėl 
nacionalinės tretinio mokslo sistemos, šį iš dalies pakeistą aktą Parlamentas patvirtino 
2013 m. gegužės 21 d. Iš dalies pakeistas teisės aktas įsigaliojo 2013 m. birželio 1 d., šiame 
akte perpus sutrumpintas laikotarpis, kurį valstybės finansuojami studentai, nenorintys 
grąžinti mokesčių už studijas, privalo dirbti Vengrijoje. Valstybės finansuojami studentai 
dabar privalo dirbti Vengrijoje tokios pat trukmės laikotarpį kaip jų valstybės finansuojamos 
studijos universitete. Įsidarbinimo sąlyga gali būti įvykdoma lanksčiai bet kuriuo metu per 20 
metų nuo studijų baigimo. Jeigu valstybės finansuojamas studentas neįvykdo įsidarbinimo 
sąlygos per 20 metų nuo studijų baigimo, jis (ji) turi grąžinti mokesčius už mokslą, kuriuos iš 
pradžių mokėjo valstybė. Palankesnės sąlygos atgaline data taikomos ir tiems valstybės 
finansuojamiems studentams, kurie pradėjo studijuoti 2012/2013 mokslo metais.

Pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką valstybės, kurios moka stipendijas, 
galinčias tapti dovanomis (neatlygintinas finansavimas), gali reikalauti iš tokių stipendijų 
gavėjų įrodyti tam tikrą integracijos į finansuojančiosios valstybės visuomenę arba prisirišimo 
prie jos lygį. Pagal Vengrijos nacionalinę teisę valstybės finansuojamų studijų vietų sistemai 
neabejotinai yra taikomas susigrąžintino finansavimo principas. Vis dėlto paliekama galimybė 
negrąžinti išankstinio finansavimo už mokslą, jei tam tikrą laikotarpį liekama dirbti 
Vengrijoje. Studentai, kurie pateikė prašymus dėl studijų finansavimo ir buvo priimti į 
valstybės finansuojamas studijų vietas, gali pasirinkti grąžinti išmokas ar tam tikrą laikotarpį 
dirbti Vengrijoje. Valstybės finansuojamų studijų vietų sąlygos yra žinomos iš anksto (jos 
nustatytos pirmiau minėtame teisės akte).

Pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką yra keletas tikslų, kuriais remiantis 
galima pagrįsti laisvo darbuotojų judėjimo Europos Sąjungoje apribojimus. Vengrija aiškiai 
nurodo strategiją „Europa 2020“ ir joje nustatytus su jaunimo tretiniu išsilavinimu susijusius 
tikslus, siekį užtikrinti, kad studijos būtų baigtos laiku ir būtų prisidedama prie finansinės 
nacionalinės švietimo sistemos pusiausvyros, „socialinį tikslą“ (nacionalinės ekonomikos 
plėtros skatinimas), o tuo atveju, kai stipendijos tampa dovanomis, siekiama užtikrinti 
pakankamą atitinkamų studentų prisirišimą prie Vengrijos darbo rinkos ir visuomenės.

Išvados

Komisija laikosi nuomonės, kad, atsižvelgiant į pakeitimus, taikomus nuo 2013 m. birželio 
1 d., įsidarbinimo sąlygų Vengrijoje proporcingumas yra priimtinas, be to, atrodo, kad 
taikoma priemonė yra proporcinga siekiamiems tikslams.“


