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Ref.: Petiția nr. 0075/2012, adresată de B.H., de cetățenie maghiară, privind 
condițiile impuse pentru a urma studii universitare în Ungaria

1. Rezumatul petiției

O nouă lege adoptată în Ungaria a modificat condițiile necesare pentru a urma studii 
universitare. Studenții care beneficiază de o subvenție sunt obligați să rămână și să lucreze în 
Ungaria pentru o perioadă dublă față de durata anilor de studii. Petiționarul contestă această 
restricție a liberei circulații și solicită Parlamentului să investigheze problema.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 mai 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 octombrie 2013

Politica educațională ține, de regulă, de responsabilitatea statelor membre și, conform cadrului 
legal actual, nu intră sub incidența controlului specific al UE. Prin urmare, guvernele și 
parlamentele naționale trebuie să decidă cu privire la organizarea și finanțarea sistemelor 
naționale de învățământ universitar, inclusiv să decidă dacă învățământul superior ar trebui să 
fie complet finanțat de către stat sau nu. De asemenea, este de competența statului membru în 
cauză să hotărască dacă statul oferă burse de studii, granturi de studii, împrumuturi 
subvenționate pentru studenți, etc.

Legea CCIV din 2011 privind Sistemul de învățământ superior din Ungaria, care a fost 
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adoptată la 30 decembrie 2011 și a intrat în vigoare în ianuarie 2012, a introdus, printre altele, 
obligația generală de a plăti taxe de școlarizare pentru învățământul superior în Ungaria. De 
asemenea, legea conține prevederi referitoare la așa-numitul „contract de student”, prin care 
se oferă finanțare de către stat a taxelor de școlarizare pentru un număr limitat de studenți 
înscriși. Contractul obligă absolvenții care au primit o astfel de finanțare să se angajeze sau să 
desfășoare o activitate independentă care se regăsește sub jurisdicția Legii muncii și a 
asigurărilor sociale din Ungaria pentru o perioadă dublă de timp față de durata studiilor 
(complet sau parțial) finanțate. Prevederea privind încadrarea în muncă trebuie îndeplinită 
într-o perioadă de 20 de ani de la absolvire, altfel absolventul trebuie să ramburseze taxele de 
școlarizare până la sfârșitul ultimei luni din perioada de 20 de ani. 

După intervenția Comisiei privind prevederea de încadrare în muncă pentru „studenții 
finanțați de stat”, guvernul ungar a propus o modificare a Legii CCIV din 2011 privind 
Sistemul de învățământ superior din Ungaria, pe care Parlamentul a adoptat-o ulterior la 21 
mai 2013. Legea modificată a intrat în vigoare la 1 iunie 2013 și a scurtat la jumătate perioada 
necesară încadrării în muncă în Ungaria, drept alternativă la rambursarea taxelor de 
școlarizare pentru studenții finanțați de stat. Studenții finanțați de stat trebuie să muncească în 
Ungaria pentru o perioadă egală cu timpul în care taxele de școlarizare pentru studiile 
universitare au fost plătite de către stat. Condiția încadrării în muncă poate fi îndeplinită în 
mod flexibil în orice moment pe parcursul a 20 ani după absolvire. În cazul în care studentul 
finanțat de stat nu îndeplinește condiția încadrării în muncă în termen 20 de ani de la 
absolvire, va trebui să restituie taxele de școlarizare, inițial pre-finanțate de către stat. De 
asemenea, condițiile mai favorabile se aplică retroactiv și pentru studenții finanțați de stat, 
care și-au început studiile în anul universitar 2012/2013.

Conform jurisprudenței CJUE, statele care oferă burse de studii, care ar putea deveni 
„donații” (finanțare nerecuperabilă), pot cere beneficiarilor unei astfel de burse să 
demonstreze un anumit grad de integrare/atașament față de statul finanțator. În conformitate 
cu legislația națională, sistemul de locuri de studii finanțate de stat reprezintă, în mod cert, 
finanțare de stat recuperabilă. Cu toate acestea, nerestituirea taxelor de școlarizare pre-
finanțate este posibilă prin încadrarea în muncă pentru o anumită perioadă de timp în Ungaria. 
Alegerea de a rambursa grantul sau de a munci pentru o anumită perioadă de timp în Ungaria 
îi revine studentului care a solicitat și a acceptat statutul de student „finanțat de stat” pe 
perioada studiilor. Condițiile pentru locurile de studiu finanțate de stat sunt cunoscute dinainte 
(și sunt stabilite prin legislația menționată mai sus).

În conformitate cu jurisprudența CJUE, există o serie de obiective care pot fi acceptate pentru 
a justifica limitările liberei circulații a lucrătorilor în UE. Ungaria invocă în mod expres 
Strategia Europa 2020 și obiectivele sale pentru tinerii cu studii universitare: finalizarea 
studiilor în timp util și astfel, contribuirea la echilibrul financiar al sistemului național de 
învățământ „obiectivul social” (promovarea dezvoltării economiei naționale), iar în cazul în 
care subvenția devine donație, atașament suficient din partea absolventului în cauză față de 
piața forței de muncă din Ungaria și societate.

Concluzie

Comisia consideră că, după schimbările aplicabile de la 1 iunie 2013, proporționalitatea 
condițiilor de muncă din Ungaria este acceptabilă și că măsura în cauză nu pare 
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disproporționată în raport cu obiectivele urmărite.


