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Tárgy: A munkavállalók szabad mozgásának korlátozása Magyarországon
Tisztelt Vassiliou Asszony és Andor Biztos Úr!
Az ESU egyik tagszervezetének, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK)
kérése nyomán fordulok Önökhöz. A HÖOK tájékoztatott az új magyar felsőoktatási törvény
változásairól, valamint ezek lehetséges káros következményeiről a magyar hallgatókra nézve.
Tekintve, hogy okunk van arra következtetni, hogy az egyik új törvényi rendelkezés felsőbb EU
jogszabályt sért, tiltakozásunkat kívánjuk kifejezni az ún. hallgatói szerződés ellen, mely az
állami finanszírozásban lévő hallgatókat érinti hátrányosan. Tisztelettel kérjük az Európai
Bizottságot, hogy foglaljon állást ebben a kérdésben!
Azokat a hallgatókat, akik részösztöndíjban vagy teljes állami támogatásban részesülnek, az új
felsőoktatási törvény szerződés aláírására kötelezi1. E szerződés megszabja, hogy a hallgatók a
diplomájuk megszerzését követő 20 évben legalább tanulmányi éveik kétszeresének megfelelő
időt magyarországi munkavégzéssel kell, hogy töltsenek. Amennyiben ez nem valósul meg, a
hallgató az állam által finanszírozott képzési költségek kamatos visszafizetésére kényszerül.
Az Európai Hallgatói Unió (ESU) álláspontja szerint mindez a munkavállalók szabad mozgásának
jogtalan korlátozását jelenti, és mint ilyen, sérti az Európai Unió működéséről szóló szerződés
(TFEU) 45. cikkét. Semmilyen különleges körülmény nem indokolja ezt az oktatáspolitikai
döntést, és bízunk abban, hogy a Foglalkoztatási és Szociális Ügyek Biztosa és az Oktatási és
Kulturális Ügyek Biztosa véleményt formál a kérdésben, valamint, ha szükséges, jogi
ellenlépéseket tesz a jogszabály e rendelkezését illetően. Úgy véljük, hogy ezek a szerződések
súlyosan és igazságtalanul diszkriminálják a friss diplomásokat, akik így nem élhetnek azzal az
európai alapjogukkal, hogy az EU területén szabadon munkát vállaljanak.
Az ESU tisztelettel kéri a Bizottságot, hogy mielőbb tegye közzé álláspontját a fenti kérdésben.
Ugyanakkor hangsúlyozni kívánjuk, hogy a felvételi keretszámok drasztikus csökkentése és a
hallgatói részvétel teljes kiiktatása a Magyar Akkreditációs Bizottságban további negatív
hatásokkal járnak majd a hallgatókra és a felsőoktatás minőségére nézve.
Ezek a korlátozások aggasztó trendet mutatnak, és különösen tartunk attól, hogy más tagállamok
is kilátásba helyezik a hallgatói mobilitás korlátozását, ezért kérjük, hogy mielőbb tegyenek
lépéseket az ügyben.
Amennyiben további tájékoztatásra lenne szükség, készséggel állunk rendelkezésükre.
Üdvözlettel:
Allan Päll
az ESU elnöke
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ESU – The European Students’ Union - is the umbrella organisation of 45 national unions of students from 38 countries, and
through these members represents over 11 million students. The aim of ESU is to articulate and promote the educational,
social, economic and cultural interests of students at a European level towards all relevant bodies and in particular the
European Union, Bologna Follow-Up Group, Council of Europe and UNESCO.

