
 

 

 

Bratislava, 16.01.2023 

Tlačová správa 

 

OBMEDZENIE SPOLUPRÁCE A FINANČNEJ PODPORY PRE 

MAĎARSKÉ UNIVERZITY ZO STRANY EURÓPSKEJ KOMISIE 

 

Viac ako 30 vysokoškolských a kultúrnych inštitúcií v Maďarskej republike, vrátane 21 vysokých 

škôl, bolo vylúčených z financovania v rámci programov Horizont Európa a Erasmus+ v dôsledku 

pretrvávajúcich obáv z porušovania zásad právneho štátu v krajine. 

V nariadení o kondicionalite, ktoré nadobudlo platnosť v roku 2021, sa uvádza, že právny štát je 

jednou zo základných hodnôt EÚ a je kľúčom k riadnemu finančnému hospodáreniu s rozpočtom 

EÚ - a k efektívnemu využívaniu jej finančných prostriedkov. 

Rada pristúpila k prerušeniu prístupu k finančným prostriedkom programov Horizon Europe a 

Erasmus+ vzhľadom na to, že Maďarsko prostredníctvom nápravných opatrení požadovaných 

Európskou komisiou primerane neriešilo porušenia zásad právneho štátu vrátane obáv týkajúcich 

sa verejného obstarávania a korupcie.  

Upozorňujeme našich žiadateľov (najmä v Kľúčovej akcii 2.), ktorí majú v pláne podať žiadosť 

v rámci Výzvy 2023, aby v prípade plánovanej spolupráce s maďarskými vysokými školami 

preverili, či nejde práve o niektoré z nižšie uvedeného zoznamu. Obmedzenie sa netýka už 

prebiehajúcich projektov (2020,2021,2022) a odchádzajúce mobility na dotknuté maďarské 

vysoké školy nie sú obmedzené rovnako ako prebiehajúce KA2 projekty, v ktorých sú maďarské 

vysoké školy partnermi. Ovplyvnené budú žiadosti podané v novej Výzve 2023. Obmedzenie tohto 

typu je dočasné. 

Zoznam dotknutých vysokých škôl: 

• Budapest Business School 

• University of Dunaújváros 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32020R2092


 

• University of Debrecen 

• Corvinus University of Budapest 

• Hungarian University of Agricultural and Life Sciences 

• Hungarian University of Dance 

• University of Veterinary Medicine Budapest 

• Moholy-Nagy University of Arts 

• Semmelweis University 

• János Neumann University 

• University of Nyíregyháza 

• University of Pannonia 

• Óbuda University 

• University of Sopron 

• István Széchenyi University 

• University of Szeged 

• University of Theater and Film Arts 

• Hungarian University of Physical Education 

• Tokaj-Hegyalja University 

• University of Miskolc 

• University of Pécs. 

 


