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Tárgy: Az Erich F. Trippe, német állampolgár által benyújtott 0541/2009. számú petíció a 
külföldi tanulmányokhoz nyújtott diákhitelekről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt szeretné, hogy a diákhitelekről szóló német jogszabályok módosításra 
kerüljenek annak érdekében, hogy a diákhitelek külföldi tanulmányok alatt is biztosíthatóak 
legyenek. A petíció benyújtójának állítása szerint a németországi „gyanús” numerus clausus 
szabály akadályozza a tanulmányok helyének szabad megválasztását Németországban. A 
diákhitelekre vonatkozó jelenlegi szabályok értelmében e hitelek csak akkor adhatók meg, ha 
a hallgató német egyetemre iratkozott be. A petíció benyújtója úgy véli, hogy ez egyenlőtlen 
bánásmód a diákok között és hátrányos megkülönböztetés az Európai Unió más tagállamaiban 
elismert egyetemekkel szemben.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. július 10. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 25.

A petíció benyújtója javasolja a diákhitelekről szóló német jogszabály módosítását, hogy 
külföldi tanulmányokra is lehessen diákhitelt felvenni. Azt is állítja, hogy a németországi 
numerus clausus szabály akadályozza a tanulmányok helyének szabad megválasztását 
Németországban. A diákhitelekre vonatkozó jelenlegi szabályok értelmében e hitelek csak 
akkor adhatók meg, ha a hallgató német egyetemre iratkozott be. A petíció benyújtója szerint 
ez a gyakorlat egyenlőtlen bánásmód a hallgatók között, továbbá hátrányos megkülönböztetés 
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az Európai Unió más tagállamaiban elismert egyetemekkel szemben.      

A Morgan és Bucher ügyben (C-11/06. és C-12/06. sz. egyesített ügyek) hozott ítéletében az 
Európai Bíróság megállapította, hogy ha egy tagállam olyan oktatási rendszert vagy képzési 
támogatást vezet be, amelynek keretében a hallgatók támogatást kaphatnak egy másik 
tagállamban folytatott tanulmányok esetén, akkor biztosítania kell, hogy az említett támogatás 
odaítélésére vonatkozó részletes szabályok nem korlátozzák indokolatlanul a tagállamok 
területén való szabad mozgás és letelepedés jogát. 

Mindezek fényében a petíció benyújtója által ismertetett helyzet a közösségi jog megsértését 
jelentheti. A Bizottságnak azonban jelenleg nem áll rendelkezésére elég információ ahhoz, 
hogy következtetést vonjon le az ügyről. Ennélfogva tovább kívánja vizsgálni az ügyet, és a 
megfelelő időben érdemibb választ fog adni.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2010. május 11.

Az ügyről további információ szerzése céljából a Bizottság kapcsolatba lépett a német 
hatóságokkal. A hatóságok válaszukban a KfW-Bank diákhitel-nyújtási rendszerét 
ismertették. Megerősítették, hogy ezeket a hiteleket a külföldi tanulmányoknak csupán egy 
meghatározott időszakára nyújtják, amennyiben az egy németországi egyetem tanulmányi 
képzésének része. 

Azt is kifejtették ugyanakkor, hogy ezek a hitelek a diákok részére Németországban nyújtható 
összes pénzügyi támogatásnak csupán töredékét alkotják. A magánjog hatályának értelmében 
kötött hitelek (így a KfW diákhitelei is) a diákok jövedelmének mindössze 1%-át jelentik. 
Ezenkívül működik egy másik diákhitelt nyújtó rendszer, illetve a további tanulmányokhoz a 
„Bildungskredit” is, amelyek igénybe vehetők a külföldi tanulmányokhoz. Összességében 
véve tehát Németországban a pénzügyi támogatások széles skálája áll a más tagállamban 
tanulni kívánó diákok rendelkezésére.

A német hatóságok emellett fenntartják, hogy a hitelek jelenlegi körének bármely 
kiterjesztése veszélyeztetheti és tarthatatlanná teheti a rendszernek az adminisztratív költségek 
és a nem teljesítés kockázatának fedezésére kialakított finom pénzügyi egyensúlyát. 

A német hatóságok válaszának fényében a Bizottság nem tartja indokoltnak Németország 
ellen további eljárás indítását ebben az ügyben.


