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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Az Országgyűlés Külügyi Bizottsága- a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján - Magyarország
Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a végzettségek, a képesítések és a
tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló T/4070.
számú törvényjavaslathoz a következő részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot
terjeszti elő:

Módosító javaslat

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § 
Módosítás jellege: módosítás

4. § (1) Ez a törvény- a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép
hatályba.

(2) A 2. §[,] és a 3. § [és a 6. §] az Egyezmény 12. cikk 1. pontjában meghatározott időpontban lép
hatályba.

(3) Az Egyezmény, illetve a 2. §[,] és a 3. § [és a 6. §] hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért
felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett
közleményével állapítja meg.

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § 
Módosítás jellege: elhagyás



[6. § Hatályát veszti Magyarország és az Oroszországi Föderáció viszonylatában a Magyar
Népköztársaságban és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségében kiállított, iskolai
végzettséget, valamint tudományos fokozatot tanúsító okiratok egyenértékűségének kölcsönös
elismeréséről szóló, Moszkvában 1974. évi október hó 11. napján aláírt megállapodás
kihirdetéséről szóló 37/1975. (XII. 19.) MT rendelet.]

Indokolás

Az 1. módosító ponthoz

A törvényjavaslat 4. §-ának módosítása koherenciát teremtő módosítás, a törvényjavaslat 6. §-ának
elhagyásához kapcsolódik.

A 2. módosító ponthoz

A törvényjavaslat 6. §-a hatályon kívül helyezné a Magyar Népköztársaságban és a Szovjet
Szocialista Köztársaságok Szövetségében kiállított, iskolai végzettséget, valamint tudományos
fokozatot tanúsító okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló, Moszkvában 1974.
évi október hó 11. napján aláírt megállapodás kihirdetéséről szóló 37/1975. (XII. 19.) MT rendeletet,
azonban a megállapodást kihirdető rendelet hatályban tartására továbbra is szükség van, mivel az
egyezmény más szovjet utódállamok tekintetében jelenleg is hatályos.
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