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Tárgy: M.M. bolgár állampolgár által benyújtott 0081/2011. számú petíció egy 
állampolgárság alapján történő állítólagos megkülönböztetésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója 2006-ban külföldi hallgatóként iratkozott be a Szófiai Egyetemre, és 
befizette a külföldi hallgatók által fizetendő éves különtandíjat. A petíció benyújtója 2008-ban 
megkapta a bolgár állampolgárságot, és ezután tőle már csak a bolgár hallgatók által fizetendő 
lényegesen alacsonyabb tandíjat követelhették volna. Az egyetem mindazonáltal fenntartja, 
hogy a beiratkozás időpontjában érvényes állampolgárság számít, ezt azonban a petíció 
benyújtója képtelenségnek tartja. Mivel a petíció benyújtója úgy véli, hogy állampolgárság 
alapján történő hátrányos megkülönböztetés áldozata, és mivel a Bolgár Oktatási 
Minisztériumhoz benyújtott beadványai nem vezettek eredményre, ügyében az Európai 
Parlament intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. május 3. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. november 16.

A petíció benyújtója által bemutatott eset, illetve az abban foglalt információk egy általa 
három évvel ezelőtt kivizsgált panaszra emlékeztetik a Bizottságot. Az említett panasz 
esetében a bolgár hatóságok elutasították, hogy a panaszos a bolgár diákokra alkalmazott 
kedvezményes tandíjban részesüljön, mivel őt nem a bolgár diákokra megállapított szabályok 
– azaz sikeres felvételi vizsga – alapján vették fel az egyetemre. A panaszos felvétele ugyanis 
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azután történt, hogy a szkopjei (Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság) Cirill és Metód 
Egyetem – ahol első tanulmányi félévét teljesítette – megküldte az iratait. Az iratok 
feldolgozása során a bolgár hatóságok jelezték, hogy a Pénzügyminisztérium 
2007. február 15-i körlevelével, illetve a Bolgár Köztársaság Európai Unióhoz való 
csatlakozását (2007. január 1.) követően az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség 
valamely tagállamának állampolgárságával rendelkező diákokra a 2006/2007-es egyetemi 
tanév második félévétől kezdve a bolgár diákokra megállapított tandíjakkal megegyező tandíj 
vonatkozik a tanulmányi évüktől függetlenül, azaz valamennyi évfolyamra. Ezenfelül a 
2007/2008-as egyetemi tanévtől kezdve az állami felsőoktatási intézményekbe való felvételre 
vonatkozó beiratkozási díjakról szóló 2007. június 2-i rendelet megerősítette a fent említett 
körlevélben foglaltakat, ezzel biztosítva a közösségi és a bolgár állampolgárok közötti 
egyenlő bánásmód elvét. A Bizottság ezt követően úgy vélte, hogy a Bolgár Köztársaság a 
más tagállam állampolgárságával rendelkező diákok tekintetében megfelelt a 
megkülönböztetésmentesség elvének, ezért lezárta az ügy vizsgálatát.

A petíció benyújtója kiegészítő tájékoztatást nyújtott, amely 2011 júliusában érkezett meg az 
Európai Bizottság szolgálataihoz. Ezen iratból kiderül, hogy Bulgáriában kétféle felsőoktatási 
felvételi vizsga létezik: az egyik a bolgár állampolgárokra, míg a másik a külföldiekre 
alkalmazandó; emellett a diákok által fizetendő tandíj összege a felvételi vizsga típusától 
függ. A petíció benyújtójának a külföldi jelentkezőkre vonatkozó felvételi vizsgát kellett 
letennie, mivel akkor még örmény állampolgár volt. Következésképpen a bolgár diákokra 
vonatkozónál magasabb összegű éves tandíjat követeltek meg tőle. A bolgár kormány 
2009. június 23-i rendeletével a petíció benyújtója 2009-ben megszerezte a bolgár 
állampolgárságot.

Az Európai Bizottság véleménye szerint további tájékoztatást kell kérni a bolgár hatóságoktól 
arról, hogy a tandíj az egyetemi felvételi vizsga típusától függ-e, és különösen arról, hogy 
milyen elbánásban részesítik az Unió tagállamaiból származó jelentkezőket.  

A Bizottság szolgálatai ezért vizsgálatot indítottak, amelynek célja, hogy az érintett tagállam 
hatóságaival való kapcsolattartás útján minél hamarabb (10 héten belül) megfelelő megoldást 
találjanak az egyes esetekre az európai uniós jog értelmezésére és alkalmazására vonatkozó 
panaszokkal kapcsolatban. 

Az Európai Bizottság folyamatosan tájékoztatja a fejleményekről a Petíciós Bizottságot.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2013. április 30.

Az Európai Bizottság levelet intézett a bolgár hatóságokhoz, amelyben tájékoztatást kér az 
általuk folytatott tandíjpolitikáról. A bolgár hatóságok 2012. november 19-i válaszlevelükben 
részletes tájékoztatással szolgáltak az SG 83/2005. számon kihirdetett és 2007. január 1-jén 
hatályba lépett felsőoktatási törvényről (ZVO), amelynek módosítására azért került sor, hogy 
Bulgária 2007. január 1-jei európai uniós csatlakozásával az Európai Unió és az Európai 
Gazdasági Térség más tagállamainak állampolgárai számára a bolgár felsőoktatási 
intézményekbe történő felvétel és az oktatási költségek tekintetében a bolgár 
állampolgárokéval megegyező jogokat biztosítson. 

Ezzel összefüggésben:
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- A felsőoktatási törvény 68. cikkének (7) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az egyetemi 
felvételi eljárás során azon hallgatók vagy posztgraduális hallgatók esetében, akik az Európai 
Unió vagy az Európai Gazdasági Térség tagállamainak állampolgárai, a bolgár 
állampolgárokra érvényes szabályoknak megfelelő bánásmódot kell alkalmazni.

- A felsőoktatási törvény 95. cikkének (8) bekezdése úgy rendelkezik, hogy azon 
hallgatóknak vagy posztgraduális hallgatóknak, akik az Európai Unió vagy az Európai 
Gazdasági Térség tagállamainak állampolgárai, a bolgár állampolgárokra érvényes 
szabályoknak megfelelő tandíjat kell fizetniük. 

A posztgraduális programokon tanuló hallgatókra és posztgraduális hallgatókra az ösztöndíj 
és a tandíjmentesség tekintetében az egyes egyetemek akkreditációs pontszámától, az adott 
felsőoktatási intézmény szabályzatában lefektetett részletes szabályoktól, valamint a 
felsőoktatási intézmény és a diákok közötti szerződéstől függően részletes szabályok 
vonatkoznak.

A fent leírt információk alapján – mivel egyenlő bánásmód tapasztalható a bolgár 
állampolgárok és más uniós tagállamok polgárai tekintetében –, a jelen panasz tárgyát képező 
helyzet csak a kedvezményes tandíj alkalmazási dátumának figyelembevételére 
vonatkoztatható: azaz a számítás alapja a diák első nyilvántartásba vételének dátuma (a bolgár 
jogszabályban ez szerepel) vagy (ahogy a panaszos állítja) a tanévre való beiratkozás dátuma 
legyen-e. 

A diákok szempontjából az egyetemi beiratkozás fogalmának legelőnyösebb értelmezése az 
lenne, ha azt évente kellene megújítani, így a petíció benyújtójának a bolgár állampolgárság 
megszerzését követő évben alacsonyabb tandíjat kellett volna fizetnie. Az ennél szigorúbb 
értelmezés szerint az egyetemi beiratkozás egy teljes tanulmányi ciklusra (azaz az 
alapdiplomához vezető képzésre) vonatkozik. Ebben az esetben az alacsonyabb tandíj 
fizetését a következő diploma megszerzéséhez vezető (azaz a mesterfokú) képzés kezdetétől 
kell számítani. Ezért a mesterfokú tanulmányok megkezdése tekintendő új beiratkozásnak. 

A bolgár hatóságok ez utóbbi, szigorúbb megoldást választották.

Összegzés

Az Európai Bizottság úgy véli, hogy a bolgár hatóságoknak a szigorúbb megoldás melletti 
döntése nem ellentétes az uniós jogszabályokkal, sem pedig az EUMSZ 18. cikke szerinti, az 
állampolgárság alapján történő hátrányos megkülönböztetés tilalmával. Az adott 
rendelkezések – így az alacsonyabb tandíj is – a bolgár állampolgárokra és valamennyi uniós 
állampolgárra megkülönböztetés nélkül vonatkoznak, és a panaszos egyébként is bolgár 
állampolgárságú.

Nem alkalmazhatók az Alapjogi Charta hátrányos megkülönböztetést tiltó záradékai sem, 
mivel azok csak az uniós jogszabályok uniós intézmények és tagállamok általi alkalmazására 
vonatkoznak.

Továbbá a jelen esethez hasonlóan, ha egy bolgár állampolgár panaszt nyújt be a bolgár 
hatóságoknak a vele szemben Bulgáriában alkalmazott bánásmóddal kapcsolatosan, akkor –
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határokon átnyúló elem hiányában – semmi sem indokolja az Európai Bizottság 
beavatkozását. Ilyenkor az esetet a nemzeti jog szempontjából kell megközelíteni, és a 
panaszos – az esetet a saját szemszögéből ismertetve – helyzetére már felhívta a nemzeti 
hatóságok figyelmét.

Végül az Európai Bizottság tájékoztatni kívánja az Európai Parlamentet, hogy a jelen panasz 
tárgyát képező helyzet a Szerződés által a Bizottságra ruházott hatáskörön kívül esik. 


