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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0075/2012, ko iesniedza Ungārijas valstspiederīgais B. H., 
par nosacījumiem, kas jāizpilda, lai varētu studēt universitātē Ungārijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Ungārijā ar jaunu likumu tikai grozīti nosacījumi, kas jāizpilda, lai varētu studēt universitātē. 
Personām, kas saņem stipendiju, jāpaliek strādāt Ungārijā laikposmu, kas ir divreiz ilgāks 
nekā studiju ilgums. Lūgumraksta iesniedzējs pauž nožēlu par šo pārvietošanās brīvības 
ierobežojumu un lūdz Eiropas Parlamentu izskatīt šo lietu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 22. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. oktobrī

Pašreizējais tiesiskais regulējums nosaka, ka izglītības politika kopumā ir dalībvalstu pārziņā 
un nav pakļauta ES līmeņa uzraudzībai. Tāpēc lēmumi par attiecīgās valsts augstākās 
izglītības sistēmas organizāciju un finansēšanu, tostarp par to, vai augstākā izglītība pilnībā 
jāfinansē no valsts līdzekļiem, jāpieņem šis valsts valdībai un parlamentam. Attiecīgās 
dalībvalsts kompetencē ir lemt arī par to, vai nodrošināt studentiem jebkādas stipendijas un 
subsidētus aizdevumus u. tml.

Likumā Nr. CCIV par augstāko izglītību Ungārijā, kas pieņemts 2011. gada 30. decembrī un 
stājās spēkā 2012. gada janvārī, citstarp iekļauts vispārīgs noteikums, ka Ungārijā par 
augstākās izglītības ieguvi maksājama mācību maksa. Minētajā likumā ir ietverti noteikumi 
attiecībā uz tā dēvēto „studenta līgumu”, kas nodrošina, ka zināmam skaitam augstskolās 
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uzņemtu studentu mācību maksu sedz par valsts līdzekļiem. Līgums uzlika pienākumu tiem 
augstskolu absolventiem, kuri saņēmuši šādu finansējumu, stāties darbā vai kļūtu par 
pašnodarbinātām personām jomā, kas ir Ungārijas darba un sociālās apdrošināšanas likuma 
darbības tvērumā, uz divkāršu laiku, kādu attiecīgās personas studijas tikušas pilnībā vai 
daļēji finansētas. Prasība par nodarbinātību jāizpilda 20 gadu laikā pēc augstskolas beigšanas, 
vai arī absolventam jāatlīdzina mācību maksa laikā līdz 20 gadu perioda beidzamajam 
mēnesim. 

Pēc Komisijas iejaukšanās attiecībā uz nodarbinātības prasībām „valsts finansētajiem 
studentiem” Ungārijas valdība ierosināja izdarīt grozījumus 2011. gada Likumā Nr. CCIV par 
augstāko izglītību Ungārijā, un Ungārijas Parlaments šādus grozījumus pieņēma 2013. gada 
21. maijā. Minētais likums ar grozījumiem stājās spēkā 2013. gada 1. jūnijā un noteica, ka 
prasītais nodarbinātības ilgums kā mācību maksas atmaksas alternatīva valsts finansētajiem 
studentiem samazināms uz pusi. Tagad tiek prasīts, lai valsts finansēti studenti strādātu 
Ungārijā tieši tikpat ilgu laiku, kādu valsts finansējusi viņu mācību maksu studiju laikā 
universitātē. Prasība par nodarbinātību jāizpilda absolventam pieņemamā veidā jebkurā laikā 
20 gadu periodā pēc augstskolas beigšanas. Ja valsts finansēts students 20 gadu laikā pēc 
augstskolas beigšanas neizpilda prasību par nodarbinātību, tam jāatmaksā sākotnēji valsts 
segtā mācību maksa. Atvieglotajiem nosacījumiem ir atpakaļejošs spēks attiecībā uz valsts 
finansētiem studentiem, kuri uzsāka studijas 2012./2013. mācību gadā.

Saskaņā ar Saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas judikatūru dalībvalstis, kuras nodrošina 
stipendijas, kas var kļūt par „dāvinājumu” (finansējums, kuru neatgūst), drīkst prasīt, lai 
saņēmējs demonstrētu zināmas pakāpes integrāciju/saikni ar valsti, kas sniegusi finansējumu. 
Ungārijas „valsts finansētu” studiju vietu sistēma saskaņā ar valsts tiesību aktiem 
neapšaubāmi balstās uz valsts finansējuma atgūšanu. Tomēr ir iespējams izvairīties no valsts 
segtās mācību maksas atmaksas, paliekot zināmu laiku strādāt Ungārijā. Izvēle — atmaksāt 
mācību maksu vai strādāt zināmu laiku Ungārijā — ir studentu, kuri studiju laikā pieteikušies 
valsts finansējumam un to saņēmuši, ziņā. Noteikumi, kas attiecas uz valsts finansētām studiju 
vietām, studentiem ir zināmi iepriekš (tos nosaka minētie tiesību akti).

Saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas judikatūru ir vairāki pieņemami iemesli, kas attaisno 
brīvas darbaspēka kustības ierobežojumus ES. Ungārija skaidri atsaucas uz stratēģiju 
„Eiropa 2000” un tās mērķiem attiecībā uz jauniem cilvēkiem ar augstāko izglītību, kas 
pabeidz studijas paredzētajā laikā un tādējādi sniedz ieguldījumu valsts izglītības sistēmas 
finanšu līdzsvarā, „sociālajiem mērķiem” (valsts tautsaimniecības attīstība) un gadījumā, ja 
mācību maksa kļūst par dāvinājumu, — pietiekami ciešu attiecīgā absolventa saikni ar 
Ungārijas darba tirgu un sabiedrību.

Secinājumi

Komisija uzskata, ka pēc 2013. gada 1. jūnijā spēkā stājušamies izmaiņām nodarbinātības 
nosacījumi Ungārijā ir samērīgi un nerodas iespaids, ka minētie pasākumi nebūtu samērīgi ar 
iecerētajiem mērķiem.


