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Przedmiot: Petycja 0075/2012, którą złożył B.H. (Węgry), w sprawie warunków 
odbywania studiów uniwersyteckich na Węgrzech

1. Streszczenie petycji

W ramach nowej ustawy zmieniono warunki odbywania studiów uniwersyteckich na 
Węgrzech. Studenci otrzymujący stypendium mają obowiązek pozostać na Węgrzech 
i pracować tam przez okres dwukrotnie dłuższy niż czas trwania ich studiów. Składający 
petycję ubolewa nad tego rodzaju ograniczeniem swobodnego przepływu i zwraca się do 
Parlamentu Europejskiego o zbadanie sprawy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 maja 2012 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 października 2013 r.

Polityka edukacyjna to zasadniczo kwestia należąca do kompetencji państw członkowskich, 
która w ramach obowiązujących ram prawnych nie podlega specjalnej kontroli UE. Dlatego 
też to rządy i parlamenty krajowe podejmują decyzje o sposobach organizowania 
i finansowania krajowych systemów szkolnictwa wyższego, w tym decyzje o tym, czy 
szkolnictwo wyższe ma być w pełni finansowane przez państwo. To również do kompetencji 
poszczególnych państw członkowskich należy podejmowanie decyzji o ewentualnym 
przyznawaniu przez państwo stypendiów, preferencyjnych kredytów studenckich itp.
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Ustawa CCIV z 2011 r. o krajowym szkolnictwie wyższym na Węgrzech, która została 
przyjęta w dniu 30 grudnia 2011 r. i weszła w życie w styczniu 2012 r., przewiduje m.in. 
ogólny obowiązek uiszczania czesnego za kształcenie wyższe na Węgrzech. Ustawa ta 
zawiera również przepisy dotyczące tzw. umowy studenckiej, która zapewnia finansowanie 
czesnego przez państwo dla ograniczonej liczby przyszłych studentów. Zgodnie z tą umową 
na absolwentów, którzy uzyskali takie wsparcie finansowe, nakłada się obowiązek podjęcia 
pracy lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej na Węgrzech zgodnie 
z obowiązującym w tym kraju prawem w zakresie pracy i zabezpieczenia społecznego przez 
okres dwukrotnie dłuższy niż czas, w którym państwo zapewniało (pełne lub częściowe) 
finansowanie studiów. Wymóg związany z podjęciem pracy należy wypełnić w ciągu 
dwudziestu lat od ukończenia studiów, w przeciwnym razie absolwent musi zwrócić koszty 
czesnego w terminie do ostatniego miesiąca tego dwudziestoletniego okresu. 

W związku z interwencją Komisji dotyczącą wymogu podjęcia pracy przez „studentów 
finansowanych przez państwo” rząd węgierski zaproponował poprawkę do ustawy CCIV 
z 2011 r. o krajowym szkolnictwie wyższym, którą parlament przyjął w dniu 21 maja 2013 r. 
Ustawa zmieniająca weszła w życie w dniu 1 czerwca 2013 r. i przewiduje skrócenie 
o połowę obowiązkowego okresu zatrudnienia na Węgrzech jako rozwiązanie alternatywne 
do zwrotu kosztów czesnego dla studentów finansowanych przez państwo. Tacy studenci 
mają obecnie obowiązek pracy na Węgrzech dokładnie przez taki sam okres, przez jaki 
państwo finansowało ich czesne podczas ich nauki na studiach. Warunek dotyczący 
zatrudnienia można wypełnić w dowolnie wybranym czasie w ciągu dwudziestu lat od 
ukończenia studiów. W przypadku gdy student finansowany przez państwo nie wypełni tego 
warunku w ciągu dwudziestu lat od ukończenia studiów, musi on zwrócić koszty czesnego, 
które zostało opłacone przez państwo. Te zmienione, bardziej korzystne warunki mają 
zastosowanie również wstecz do tych studentów finansowanych przez państwo, którzy 
rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013.

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej państwa przyznające 
stypendia naukowe, które mogą zyskać status „darowizny” (finansowania niemożliwego do 
odzyskania), mogą wymagać od beneficjenta takiego stypendium wykazania określonego 
stopnia integracji/więzi z państwem zapewniającym finansowanie. Obowiązujący na 
Węgrzech system „finansowanych przez państwo” miejsc na studiach to – zgodnie 
z przepisami krajowymi – bez wątpienia system, w którym środki publiczne są możliwe do 
odzyskania. Można jednak uniknąć konieczności spłaty opłaconego przez państwo czesnego 
poprzez przepracowanie określonego czasu na Węgrzech. Wybór między spłatą stypendium 
a podjęciem na określony czas pracy na Węgrzech należy do studenta, który wnioskował 
o status studenta „finansowanego przez państwo” i zgodził się na takie rozwiązanie podczas 
odbywania studiów. Warunki związane z finansowanymi przez państwo miejscami na 
studiach są z góry znane (i określone w wyżej wspomnianych przepisach).

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej istnieje szereg 
celów, które można przyjąć jako uzasadnienie ograniczeń w swobodnym przepływie 
pracowników w UE. Węgry wyraźnie powołują się na następujące kwestie: strategia 
„Europa 2020” i jej cele dotyczące zdobywania wyższego wykształcenia przez młodych ludzi; 
ukończenie studiów w odpowiednim czasie jako wkład w utrzymanie równowagi finansowej 
krajowego systemu edukacji; „cel społeczny” (wspieranie rozwoju gospodarki krajowej) oraz 
– w przypadku gdy stypendium ma stać się darowizną – wystarczające związanie danego 
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absolwenta z węgierskim rynkiem pracy i społeczeństwem.

Wnioski

Zdaniem Komisji po wprowadzeniu zmian mających zastosowanie od dnia 1 czerwca 2013 r. 
proporcjonalność warunków dotyczących zatrudnienia na Węgrzech jest dopuszczalna, a sam 
omawiany środek nie wydaje się nieproporcjonalny w stosunku do realizowanych celów.


