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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0075/2012, ktorú predkladá B. H., maďarský štátny občan, 
o podmienkach univerzitného štúdia v Maďarsku

1. Zhrnutie obsahu petície

Na základe nového zákona sa v Maďarsku zmenili podmienky financovania univerzitného 
štúdia. Študenti, ktorí dostávajú grant, sú povinní ostať pracovať v Maďarsku dvojnásobný 
počet rokov zodpovedajúcich dĺžke trvania ich štúdia. Predkladateľ petície vyjadruje 
poľutovanie nad týmto obmedzením voľného pohybu a žiada Parlament, aby túto záležitosť 
vyšetril.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 22. mája 2012. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie, doručená 30. októbra 2013

Politika v oblasti vzdelávania je vo všeobecnosti záležitosťou členských štátov a podľa 
súčasného právneho rámca nepodlieha osobitnej kontrole EÚ. Je preto na národných vládach 
a parlamentoch, aby rozhodli o organizácii a financovaní vnútroštátnych systémov terciárneho 
vzdelávania, ako aj o tom, či by terciárne vzdelávanie malo byť plne financované štátom, 
alebo nie. Do právomoci dotknutého členského štátu patrí aj rozhodnutie o tom, či štát bude 
poskytovať nejaký druh štipendií, študijných grantov, zvýhodnených študentských pôžičiek 
atď.
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Zákonom č. CCIV z roku 2011 o národnom terciárnom vzdelávaní v Maďarsku, ktorý bol 
prijatý 30. decembra 2011 a nadobudol účinnosť v januári 2012, sa v Maďarsku okrem iného 
zaviedla všeobecná povinnosť platiť školné za terciárne vzdelávanie. Zákon tiež obsahuje 
ustanovenia týkajúce sa tzv. študentskej zmluvy, na základe ktorej štát financuje školné 
obmedzenému počtu zapísaných študentov. V zmluve sa stanovuje, že absolventi, ktorí 
dostávali takúto finančnú podporu, sú povinní vykonávať závislú činnosť alebo samostatnú 
zárobkovú činnosť, ktorá patrí do jurisdikcie maďarského pracovného práva a práva v oblasti 
sociálneho zabezpečenia, počas dvojnásobne dlhšieho obdobia, ako je obdobie, počas ktorého 
bolo (úplne alebo čiastočne) financované ich štúdium. Požiadavku týkajúcu sa zamestnania 
treba splniť do 20 rokov od ukončenia štúdia, inak absolvent musí splatiť školné do 
posledného mesiaca tohto dvadsaťročného obdobia. 

Po intervencii Komisie v súvislosti s požiadavkou týkajúcou sa zamestnania pre „štátom 
financovaných študentov“ maďarská vláda navrhla zmenu zákona č. CCIV z roku 2011 
o národnom terciárnom vzdelávaní v Maďarsku, ktorú parlament prijal 21. mája 2013. Na 
základe novely zákona, ktorá nadobudla účinnosť 1. júna 2013, sa dĺžka požadovaného 
obdobia zamestnania v Maďarsku, ktoré predstavuje alternatívu k splateniu školného pre 
štátom financovaných študentov, skrátila o polovicu. Od štátom financovaných študentov sa 
teraz požaduje, aby pracovali v Maďarsku rovnako dlho, ako im štát financoval školné počas 
ich univerzitného štúdia. Podmienku tákajúcu sa zamestnania možno splniť flexibilne 
kedykoľvek počas dvadsaťročného obdobia po ukončení štúdia. Ak štátom financovaný 
študent nesplní podmienku týkajúcu sa zamestnania do 20 rokov od ukončenia štúdia, musí 
splatiť školné, ktoré mu pôvodne uhradil štát. Priaznivejšie podmienky sa zavádzajú so 
spätnou platnosťou aj pre tých štátom financovaných študentov, ktorí začali študovať 
v akademickom roku 2012/2013.

Štáty poskytujúce študijné granty, ktoré by sa mohli stať „darmi“ (nenávratné financovanie), 
môžu podľa judikatúry Súdneho dvora Európskej únie požadovať od príjemcu takéhoto 
grantu, aby prejavil určitú mieru začlenenia/príslušnosti k financujúcemu štátu. V prípade 
maďarského „štátom financovaného“ systému študijných miest ide podľa vnútroštátneho 
práva nepochybne o vymáhateľné štátne financovanie. Existuje však možnosť zamestnať sa 
na určitý čas v Maďarsku, a tým sa vyhnúť splateniu štátom uhradeného školného. 
Rozhodnutie splatiť grant alebo pracovať určitý čas v Maďarsku je na študentovi, ktorý sa 
uchádzal o status „štátom financovaného“ študenta počas svojho štúdia a ktorý tento status 
prijal. Podmienky štátom financovaných študijných miest sú vopred známe (a stanovujú sa 
v uvedenom právnom predpise).

Podľa judikatúry Súdneho dvora Európskej únie existuje niekoľko cieľov, v záujme ktorých 
môžu byť obmedzenia voľného pohybu pracovníkov v EÚ odôvodnené. Maďarsko sa 
výslovne odvoláva na stratégiu Európa 2020 a jej ciele týkajúce sa mladých ľudí s terciárnym 
vzdelaním, ktorí ukončili štúdium v riadnom čase, a tak prispievajú k finančnej rovnováhe 
vnútroštátneho vzdelávacieho systému, „sociálny cieľ“ (podpora rozvoja národného 
hospodárstva) a v prípade, že by sa grant mal stať darom, dostatočnú príslušnosť daného 
absolventa k maďarskému pracovnému trhu a spoločnosti.

Závery

Komisia zastáva názor, že primeranosť podmienok týkajúcich sa zamestnania v Maďarsku je 
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po zmenách platných od 1. júna 2013 prijateľná a dotknuté opatrenie sa nezdá byť 
neprimerané sledovaným cieľom.


