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Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 102. § (2)
bekezdése alapján

a 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 törvényjavaslatnak a nemzetközi szerződés véglegesen megállapított
hiteles szövegét tartalmazó részéhez az alábbi

kiigazító javaslatot

nyújtom be:

A törvényjavaslat 3. §-ában foglalt Egyezmény hiteles magyar és orosz nyelvű szövege
helyesen a következő:

,,Egyezmény
Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a

végzettségek, a képesítések és a tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről

Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya (a továbbiakban: a Felek)

1054 Budapest, Akadémia utca 3. Tel.: +36 1 795 1001, Fax: +36 1 795 0151
E-mail: miniszter@emmi.gov.hu
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törekedve az oktatás és a tudomány terén a kapcsolatok fejlesztésére Magyarország és az
Oroszországi Föderáció között,

a Magyarországon és az Oroszországi Föderációban szerzett végzettségek, képesítések és
tudományos fokozatok kölcsönös elismerésének megkönnyítését szorgalmazva,

a felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő elismeréséről szóló,
11-én, Lisszabonban aláírt egyezmény (a továbbiakban: Lisszaboni
rendelkezéseire támaszkodva,

1997. április
Egyezmény)

figyelembe véve, hogy mindkét Fél állama a bolognai folyamat keretében az Európai
Felsőoktatási Térségbe tartozik,

kiindulva a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti,
a kultúra, a tudomány és az oktatás területén folyó együttműködésről szóló, Moszkvában,
1993. szeptember 20-án aláírt egyezményből,

figyelembe véve, hogy a munkaerőpiacra való belépés és különösen a Magyarországon
szabályozott szakmákhoz való hozzáférés feltételeit, valamint a szakmai tevékenység
folytatását a Felek államainak vonatkozó jogszabályai szabályozzák, továbbá tekintettel
Magyarországnak az Európai Unióban való tagságára,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk

1. A jelen Egyezménynek az a célja, hogy a Magyarországon és az Oroszországi
Föderációban szerzett végzettségek, képesítések és tudományos fokozatok kölcsönös
elismerésével megkönnyítse a Felek államai jogszabályainak megfelelően a továbbtanulást és
a szakmai tevékenység folytatását a Felek államaiban.

2. A jelen Egyezmény azokra a végzettségekre és képesítésekre terjed ki, amelyeket
Magyarországon államilag elismert képzésen folytatott tanulmányok eredményeként
szereztek, illetve amelyeket oktatási és tudományos intézményekben szereztek az
Oroszországi Föderációban akkreditációval rendelkező tanulmányi programokon, valamint
azokra a tudományos fokozatokra, amelyeket a Felek jogszabályai által előírt módon
szereztek.

3. A jelen Egyezmény a jelen Egyezményben tárgyalt azon végzettségekre, képesítésekre
és tudományos fokozatokra is kiterjed, amelyeket a jelen Egyezmény hatálybalépése előtt
szereztek meg a Felek államai oktatási és tudományos intézményeiben.

2. cikk

1. A Felek a Magyarországon szerzett, érettségi bizonyítvánnyal tanúsított érettségi
végzettséget és szakmai érettségi végzettséget, valamint az Oroszországi Föderációban
szerzett, Attyesztat o szrednyem obscsem obrazovanyii okirattal vagy Gyiplom o szrednyem 
professzionalnom obrazovanyii okirattal tanúsított általános középfokú végzettséget és
szakmai középfokú végzettséget összevethetőnek ismerik el.
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2. A jelen cikk 1. pontjában meghatározott végzettséggel rendelkező személyek
jogosultak Magyarországon felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben és osztatlan
mesterképzésben, az Oroszországi Föderációban pedig középfokú szakképzési és felsőoktatási
(bakalavriat és szpecialityet) tanulmányi programokon való továbbtanulásra jelentkezni.

3. A jelen cikk 1. pontjában meghatározott szakmai érettségi végzettség és szakmai
középfokú végzettség a Felek államai jogszabályainak megfelelően jogosítja fel birtokosát
szakmai tevékenység folytatására Magyarországon, illetve az Oroszországi Föderációban.

3. cikk

A Felek a tanulmányok folytatásáról vagy a résztanulmányokról szóló igazolással tanúsított,
részlegesen elvégzett tanulmányi programokat elismerik azzal a céllal, hogy a megfelelő
dokumentumok birtokosai jelentkezhessenek Magyarország és az Oroszországi Föderáció
oktatási és tudományos intézményeinek tanulmányi programjain való továbbtanulásra az
elvégzett tanulmányaik tartalmának figyelembevételével, a Felek államai jogszabályainak
megfelelően.

4. cikk

1. A Felek a Magyarországon szerzett, alapfokozatot tanúsító oklevéllel és főiskolai
végzettséget tanúsító oklevéllel tanúsított felsőfokú végzettséget és az Oroszországi
Föderációban szerzett, bakalavr oklevéllel tanúsított felsőfokú végzettséget összevethetőnek
ismerik el.

2. A jelen cikk 1. pontjában meghatározott felsőfokú végzettséggel rendelkező
személyek jogosultak Magyarországon mesterképzésben és szakirányú továbbképzésben, az
Oroszországi Föderációban pedig felsőoktatási (magisztratura) tanulmányi programokon való
továbbtanulásra jelentkezni.

3. A jelen cikk 1. pontjában meghatározott felsőfokú végzettség a Felek államai
jogszabályainak megfelelően jogosítja fel birtokosát szakmai tevékenység folytatására
Magyarországon, illetve az Oroszországi Föderációban.

5. cikk

1. A Felek a Magyarországon szerzett, mesterfokozatot tanúsító oklevéllel és egyetemi
végzettséget tanúsító oklevéllel tanúsított felsőfokú végzettséget és az Oroszországi
Föderációban szerzett, szpecialiszt oklevéllel vagy magisztr oklevéllel tanúsított felsőfokú
végzettséget összevethetőnek ismerik el.

2. A jelen cikk 1. pontjában meghatározott felsőfokú végzettséggel rendelkező
személyek jogosultak Magyarországon doktori képzésben és szakirányú továbbképzésben, az
Oroszországi Föderációban pedig felsőoktatási tanulmányi programokon: az aszpirantura 
(adjunktura) keretében tudományos-pedagógiai szakemberek képzésére irányuló tanulmányi
programokon, az orgyinatura, valamint az asszisztentura-sztazsirovka tanulmányi
programokon való továbbtanulásra jelentkezni.
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3. A jelen cikk 1. pontjában meghatározott felsőfokú végzettség a Felek államai
jogszabályainak megfelelően jogosítja fel birtokosát szakmai tevékenység folytatására az
Magyarországon, illetve az Oroszországi Föderációban.

6. cikk

1. A Felek a Magyarországon szerzett tudomány(ok) kandidátusa, a Doctor of
Philosophy (PhD) és a Doctor of Liberal Arts (DLA) tudományos fokozatot és az
Oroszországi Föderációban szerzett, a tudományos minősítés állami rendszere szerinti
tudományok kandidátusa tudományos fokozatot összevethetőnek ismerik el.

2. A Felek a Magyarországon szerzett tudomány(ok) doktora tudományos fokozatot és az
Oroszországi Föderációban szerzett, a tudományos minősítés állami rendszere szerinti
tudományok doktora tudományos fokozatot összevethetőnek ismerik el.

3. A jelen cikk 1. és 2. pontjában meghatározott tudományos fokozatok a Felek államai
jogszabályainak megfelelően jogosítják fel birtokosukat szakmai tevékenység folytatására
Magyarországon, illetve az Oroszországi Föderációban.

7. cikk

A végzettségek, képesítések és tudományos fokozatok jelen Egyezmény szerinti elismerése
nem mentesíti birtokosukat azon követelmények teljesítésének a kötelezettsége alól,
amelyeket az oktatási és tudományos intézményekbe való felvételnél és a szakmai
tevékenység folytatásához a Felek államainak jogszabályai támasztanak.

8. cikk

1. A jelen Egyezmény rendelkezéseinek végrehajtása érdekében a Felek tájékoztatják
egymást a Felek államainak oktatási rendszeréről és a jelen Egyezmény szerinti végzettségek
és képesítések megszerzésének, valamint a tudományos fokozatok odaítélésének feltételeiről.

2. A jelen cikk 1. pontjában meghatározott információt a Felek államainak a Lisszaboni
Egyezmény IX.2. cikke szerinti nemzeti információs központjai nyújtják.

9. cikk

1. A Felek az oktatás és tudomány terén irányítást végző szerveiken keresztül szakértői
bizottság felállítását kezdeményezhetik abban az esetben, ha a jelen Egyezmény értelmezése
kapcsán felmerülő kérdések megoldása kiegészítő ajánlások kidolgozását teszi szükségessé.

2. A szakértői bizottság mindkét Fél részéről legfeljebb négy-négy szakértőből állhat. A
Felek szakértői bizottságbeli képviselőiről írásos formában, diplomáciai úton kell
tájékoztatást adni.

10. cikk

A Felek írásbeli megállapodása esetén a jelen Egyezmény bármikor módosítható és
kiegészíthető.
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11. cikk

A jelen Egyezmény értelmezését és alkalmazását érintő valamennyi vitát a Felek egymással
való konzultációk és tárgyalások útján oldják meg.

12. cikk

1. A jelen Egyezmény határozatlan időre szól és a hatálybalépéséhez szükséges, államon
belüli eljárások Felek által történt lefolytatásáról szóló, diplomáciai úton megküldött, utolsó
írásbeli értesítés kézhezvételének időpontjától számított 30. (harmincadik) napon lép hatályba.

2. Mindkét Félnek jogában áll a jelen Egyezmény hatályát megszüntetni, diplomáciai
úton megküldve az erről szóló írásbeli értesítést a másik Félnek. Az Egyezmény az értesítés
másik Fél által történt kézhezvétele után 12 hónappal veszti hatályát.

3. A jelen Egyezmény hatályának megszűnése nem érinti a végzettségek, képesítések és
tudományos fokozatok elismeréséről az Egyezmény hatályvesztésének időpontja előtt
meghozott döntéseket.

4. A jelen Egyezmény rendelkezései vonatkozni fognak azokra a végzettségekre,
képesítésekre és tudományos fokozatokra is, amelyeket olyan személyek szereztek, akik a
jelen Egyezmény hatályvesztése előtt kezdték meg tanulmányaikat Magyarország, illetve az
Oroszországi Föderáció oktatási és tudományos intézményeiben, vagy nyújtottak be
tudományos fokozat megvédésére irányuló disszertációt, a Felek hatályos jogszabályainak
megfelelően.

13. cikk

A jelen Egyezmény hatálybalépésének napjától Magyarország és az Oroszországi Föderáció
viszonylatában hatályát veszti 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.

A jelen Egyezményt aláírták 2018. november 22-én, Budapesten, két példányban, magyar és
orosz nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

Magyarország
Kormánya részéről

Az Oroszországi Föderáció
Kormánya részéről"

,,CorAaweHHe 

MelK,Zl.y IlpaBHTeA:&CTBOM BeHrpHH H IlpaBHTeA:&CTBOM PocCHHCKOH 

cl>e,ZlepallHH O B3aHMHOM npH3HaHHH o6pa30BaHHH H KBaAHcl>HKallHH, 

y'leH:&IX c-rerre ae á 
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ITpamITeAhCTBO BeHrpHH H ITpamITeAhCTBO PocCHHCKOH cf>e,n;epau1111,

HMeHyeMhie rtaaee CTopoHaMH:

CTpeM5ICh pa3BHBaTh OTHOIIIeHH5I B crpepe o6pa30BaHH5I H HayKH Me)K,n;y

Benrpaeü 11 Poccaücrcoü cf>e,n;epau11eií;

xcexaa ofiaer-nrrr, B3aHMHOe npaaaaane o6pa30BaHH5I H KBaAHq:>HKaUHH'

y-reasrx creneueü, IIOAyqeHHhIX B BeHrpHH H PoCCHHCKOH cf>e,n;epau1111;

OIIHpa5ICh Ha IIOAO)KeHH5I KoHBeHUHH O rrpH3HaHHH KBaAHq:>HKaUHH,

OTHOC5I~HXC5I K BhICIIIeMy o6pa30BaHHIO B Eapoucücxov pernoae,

nonrnrcaaaoü B r. J\11cca60He 11 anpexs 1997 r. (zraxee - J\11cca60HCKa£

KOHBeHUH5I);

rrpHHHMa5I BO BHHMaHHe TO, qTQ rocyzrapcraa 06e11x C'ropon BX0,[(5IT

B Eaporreücxoe npocrpancrao BhICIIIero o6pa30BaHH5I B paxrxax DOAOHCKoro

npouecca,
HCX0,[(5! 113 CorAaIIIeHH5I Me)K,n;y ITpaBHTeAhCTBOM BeHrepCKOH Pecrry6AHKH H

ITpaBHTeAhCTBOM PoCCHHCKOH cf>e,n;epaUHH O COTpy,n;H11qecTBe B o6AaCTH

KYAhTYPhI, HayKH H o6pa30BaHH5I, IIO,[(IIHCaHHOro B r. MüCKBe 20 ceHT5I6p5I

1993 r.;
rrpHHHMa5I BO BHHMaHHe, -rro ycAOBH5I ztocryrta Ha pbIHOK Tpy,n;a H, B

qacTHOCTH, K perAaMeHTHpOBaHHhIM nporpeccnsoa, npenycxrorpearrsne B

BeHrpHH, TaK)Ke KaK H ocyurecraxenae npocpeccaonaxr.noü ,n;e£TeAhHOCTH,

peryAHpyIOTC5I COOTBeTCTBYIO~HM 3aKOHO,[(aTeAhCTBOM rocyztapc'ra Cropon, a

TaK)Ke yqHThlBa5I qAeHCTBO BeHrpHH B Enporreücxosa COI03e,

corAaCHAHCh O HH)KeCAe,n;yIO~eM:

CTaThH 1

1. IJ.eAhIO HaCT05I~ero CorAaIIIeHH5I 5IBA5IeTC5I oőxer-renne B3aHMHOro

rrpH3HaHH5I o6pa30BaHH5I H KBaAHq:>HKaUHH, y-rensrx crcucacü, IIOAyqeHHhlX

B BeHrpHH H PocCHHCKOH cf>e,n;epau1111, ,[(A£ rrpO,ll;OA)KeHH5I o6yqeHH5I H

ocy~eCTBAeHH5I npodieccaonaxsaoü ,n;e£TeAhHOCTH B rocyztapcrnax Cropoa B

COOTBeTCTBHH C 3aKOHO,[(aTeAhCTBOM rocyztapcrn Cropon.

2. HacT05I~ee CorAaIIIeHHe rrpHMeH£eTC5I K o6pa30BaHHIO H KBaAHq:>HKaUHH,

rroAyqeHHhIM B peayxsrare o6yqeHH5I rro rrpH3HaHHhIM rocyztapcr-aoxr

o6pa30BaTeAhHhIM rrporpaxoaaxr B BeHrpHH, H rroxy=remrsn« B

o6pa30BaTeAhHhIX H nay-nrsrx opraHH3aUH5IX rro o6pa30BaTeAhHhIM

rrporpaxoaaxr, HMeIO~HM rocyztapcr'aennyro aKKpe,n;HTaUHIO B PoCCHHCKOH

cf>e,n;epau1111, a TaK)Ke K yqeHhIM CTerreH5IM, npacyacziennsra B ycTaHOBAeHHOM

3aKOHO,[(aTeAhCTBOM C'ropon rropsrztxe.

3. HacT05I~ee CorAaIIIeHHe TaK)Ke rrpHMeH£eTC5I K npenycworpeam.nr
HaCT05I~HM CorAaIIIeHHeM o6pa3oBaHHIO H KBaAHq:>HKaUHH, yqeHhIM
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CTerreHBM, rroxy-remrsne B o6pa30BaTeAbHbIX H nay-nrsrx opraHH3aI~H51X
rocyztapcre Cropon zto BCTYIIAeHH51 B CHAY HaCT051~ero Coraaurenaa.

CTaT&H 2 

1. Cpezmee oőpaaonaane 11 cpezmee crremraxsrroe oőpaaoaanue, noxy-reunoe
B Beurpnn, rrozrr-aepacztaevroe aTTecTaT0M 3peA0CTH (Érettségi Bizonyítvány),
H cpeztnee oőiuee oőpaaoaanae H cpezmee nporpeccaonaxsrroe oőpasouaaae,
II0AY'-!eHH0e B PocCHHCKOH <f>e,n:epaUHH, rrczrraepsctaesroe C00TBeTCTBeHH0
aTTeCTaT0M 0 cpeznrexr o6~eM o6pa30BaHHH H ,n:HIIA0M0M 0 cpezmexr
nporpeccaonaxsnow o6pa30BaHHH H rrpH3HaIOTC.H CTopoHaMH
C0II0CTaBHMbIMH.

2. Anna, HMeIO~He o6pa30BaHHe, yKa3aHH0e B rryaxre 1 HaCT051~eH CTaTbH,
HMeIOT npano zrocryna K npoztoxxcenmo o6Y'-:leHH51 rro rrporpaxoaasr
nocxecpezmero nporpeccaonaxsnoro o6pa3oBaHH51 (Felsőoktatási
Szakképzés), őaxaxaapnara (Alapképzés) 11 HHTerpHpoBaHHOH MarHCTpaTypbI
(Osztatlan Mesterképzés) B Benrpnn H rro oőpaaoaarexsnsna nporpasoaasr
cpezmero nporpcccaonaasnoro o6pa3oBaHH51 H asrcurero o6pa3oBaHH51
(6aKaAaBpHaT 11 cneimaxrrrer) B PoccHHCKOH <f>e,n:epaUHH.

3. Cpezraee nporpeccaonaxsnoe H cpezmee cneuaaxsaoe oőpaaonanne,
yKa3aHH0e B nymcre 1 HaCT051~eH CTaTbH, ztaer HX o6Aa,naTeA51M npaao Ha
ocyurecr-sxeane npocpeccaorraxsrroü ,n:e51TeAbH0CTH B BeHrpHH H PocCHHCKOH
cf>e,n:epaUHH B C00TBeTCTBHH C 3aK0H0,n:aTeAhCTB0M rocynapcrrs Cropon.

CTaT&H 3 
qaCTH'-:IHO 0CB0eHHbie oőpaaonarexsnsre nporpaxoasr, nozrreepzaziaescsre
cnpanxoű 06 oőy-remra HAH 0 rrepaozte o6Y'-:leHH.H, rrpH3HaIOTC51 B ueA51X
ztocryrra oőxaztarexea C00TBeTCTBYIO~HX zioxyraearoa K npozioxacenmo
o6Y'-:leHH51 B o6pa30BaTeAhHbIX H HaY'-:IHhIX opraHH3aUH51X Bearpna H
PoccHHCKOH cf>e,n:epaUHH rro o6pa30BaTeAhHbIM nporpaxoaara e Y'-:leT0M
co,n:ep2KaHH51 II0Ay'-:leHH0ro o6pa30BaHH51 B C00TBeTCTBHH e
3aK0H0,n:aTeAbCTB0M rocyztapcrn C'ropon.

CTaT&H 4 

1. Bsrcuree o6pa30BaHHe, II0AY'-!eHH0e B BeHrpHH, nozrrnepacnaessoe
,n:HIIA0M0M őaxasaapa (Alapfokozat) H ,n:HIIA0M0M 0 asrcrnevr
HeyHHBepCHTeTCK0M o6pa30BaHHH (Főiskolai Oklevél), H asrcuree
oőpasoaaaae noxy-reauoe B PoccHHCKOH <f>e,n:epaum1:, rrozrnsepxcnaexroe
,n:HIIA0M0M őaxaxaapa, rrpH3HaIOTC51 CTopoHaMH C0II0CTaBHMbIMH.
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2. A1-u1.a, HMeIOI.llJ1e asrcuree o6pa30BaHHe, yKa3aHHOe B rrymcre 1
HaCTO.Hlll.eH CTaTbH, HMeIOT npano ztocryrra K rrpoztoxacenaro oőyxenaa rro
rrporpaxozaxs MarHCTpaTypbI H TIOCAeBy30BCKOH npocpeCCHOHaAbHOH
no,n:rOTOBKH cneII.HaAHCTOB B BeHrpHH H o6pa30BaTeAbHbIM rrporpaxoaara
nsrcrrrero o6pa30BaHH.H (MarHCTpaTypbI) B PoccHHCKOH ct>e,n:epaII.HH.

3. Bsrcnree o6pa30BaHHe, yKa3aHHOe B rrymcre 1 HaCTO.Hlll.eH CTaTbH,
ztaer HX o6Aa,n:aTeA.HM npaao Ha ocymecraxenae npocpeCCHOHaAbHOH
,n:e.HTeAbHOCTH
B BeHrpHH H PocCHHCKOH ct>e,n:epaII.HH B COOTBeTCTBHH C 3aKOHo,n:aTeAbCTBOM
rocyztapcrn Cropon.

CTaT&R 5 

1. Bsrcuree oőpaaonamre, rroxy=remroe B BeHrpHH, nozrraepacnaesaoe
,n:HTIAOMOM xraracrpa (Mesterfokozat) H ,n:HTIAOMOM O asrcmera
YHHBepCHTeTCKOM oőpaaonamra (Egyetemi Oklevél), lf nsrcruee o6pa30BaHHe,
noxy-remroe B PoccHHCKOH ct>e,n:epaII.HH, nozrraepacnaeraoe ,n:HTIAOMOM
crrerraaxncra HAH ,n:HTIAOMOM MarHCTpa, rrpH3HaIOTC.H CTopoHaMH
COTIOCTaBHMbIMlf.

2. AHII.a, HMeIOlll.lfe nsrcrnee o6pa30BaHHe' yKa3aHHOe
B rrymcre 1 HaCTO.Hlll.eH crarr.a, HMeIOT rrpano ztocryna K npo,n:oA2KeHHIO
oöyxenaa no rrporpaxoaasr ,n:oKTopaHTYPbI lf TIOCAeBy30BCKOH
npocpeCCHOHaAbHOH no,n:rOTOBKlf cneII.HaAHCTOB B BeHrpHH HAH
oőpaaonarexsrrsne nporpaxozaw asrcurero o6pa3oBaHH.H: nporpaxoaasr
nozrroroaxa nayvao-rreziaror-a-recxax xaztpon B acnapaarype (azrsronxrype},
nporpaxoaasr opzraaarypsr lf accHCTeHTYPbI-CTa:>KiipOBKlf B PoccHHCKOH
ct>e,n:epaII.HH.

3. Bsrcuree o6pa30BaHHe, yKa3aHHOe B nynxre 1 HaCTO.Hlll.eH CTaTbH,
ziaer nx o6Aa,n:aTeA.HM npaao Ha ocyntecrnxenae npocpeCCHOHaAbHOH
,n:e.HTeAbHOCTH
B Bem-pmr H PoCCHHCKOH ct>e,n:epaII.HH B COOTBeTCTBlflf C 3aKOHO,n:aTeAbCTBOM
rocy,n:apcTB CTopoH.

CTaT&R 6 

1. Yxem.re crenemr KaH,n:H,n:aTa nayx, ztoxropa (pliAOCO(pHlf (Doctor of
Philosophy - PhD) I-I ztoxropa ryMaHHTapHbIX nayx (Doctor of Liberal Arts -
DLA), noxyaeansre B BeHrpHH, H y-renaa crenem. xanzraziara nayx,
rrpezrycxeo'rpemsaa rocyziapcr-scanoü CHCTeMOH nay-moü aTTeCTaII.Hlf,
npncyacztaeeeaa B PoCClfHCKOH ct>e,n:epaII.HH, npH3HaIOTC.H CTopoHaMH
COTIOCTaBHMbIMlf.
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2. YqeHa.H crerrem, ztox'ropa nayx (Tudomány(ok) doktora), noxy-remraa
B Bearpan, I1 y=renaa crenens ztorcropa nayx, npenycraorpemraa
rocyzrapcraennoü CHCTeMOH HayqHOH aTTeCTau1111, npncyacztaexraa B

PocCHHCKOH <Pe,n:epau1111, rrpH3HaIOTC.H CTopoHaMH COIIOCTaBHMhIMH.

3. Yxem.re crenenn, yxasannsre B rrymcrax 1 I1 2
,n:aIOT HX o6Aa,n:aTeA.HM rrpaao Ha ocyIIJ,eCTBAeHHe

,n:e.HTeAhHOCTH B Benrpnn I1 PoCCHHCKOH <Pe,n:epau1111

3aKOHO,n:aTeAhCTBOM rocyztapcre Cropoa.

HaCTO.HIIJ,eH CTaThH,

rrpocpecc110HaAhHOH

B COOTBeTCTBHH e

CTaT&R 7 

Ilpenycxrorpennoe HaCTO.HIIJ,HM Coraaurennesa npaanaane o6pa30BaHH.H I1

KBaAHq:>HKaUHH, y=rensrx creneaeü ne OCB06o:JK:,n:aeT HX oöxanarexeü OT

o6.H3aHHOCTI1 BhIIIOAH.HTh Tpe6oBaHH.H, xoropsre rrpe,n:'h.HBA.HIOTC.H

3aKOHO,n:aTeAhCTBOM rocyztapcrn C'ropon npn rrpnexre B oőpasoaa-rcxsm,rc I1

aay-msre opraHH3aUHH I1 ,n:A.H ocyIIJ,eCTBAeHH.H npodieccaouaxsnoü
,n:e.HTeAhHOCTH.

CTaT&R 8 

1. B ueA.HX BhIIIOAHeHH.H IIOAO:JK:eHHH HaCTO.HIIJ,ero Coraaureaaa
Cropom.r 06ecrreq11BaIOT o6MeH HHcpopMau11eií O CHCTeMax o6pa30BaHH.H

rocyztapcra Cropon I1 ycAOBH.HX IIOAyqeHH.H o6pa30BaHH.H I1 KBaAHq:>HKaUHH,

a TaK:JK:e npncyxcztenna yxensrx crcncaeü, rrpeztycxro-rpemrsrx HaCTO.HIIJ,HM

Coraanremrera.

2. Hncpopraaumo, yKa3aHHYIO B rrymcre 1 HaCTO.HIIJ,eH CTaThH,

npenocraassnor HaUHOHaAhHhie HHq:>OpMaUHOHHhie uerrrpsr rocyziapcra
Cropoa, rrpezrycseorpennsre C'ra'rr.eü IX.2 Aaccaőoncxoii KOHBettu1111.

CTaT&R 9 

1. Croponsr B AHUe CBOHX opranoa, ocyIIJ,eCTBA.HIOIIJ,HX ynpaaxemre

B crpepe o6pa30BaHH.H I1 HayKH, MOryT HHHUHHpOBaTh CO3,n:aHHe KOMHTeTa

3KCrrepTOB B cxy-rae, eCAH peurenne BOIIpOCOB, CBH3aHHhIX C TOAKOBaHHeM

HaCTOHIIJ,ero Coraanrcnaa, -rpeőyer pa3pa6oTKI1 ,n:OIIOAHHTeAhHhIX

pexotaenztanntt.

2. KOMHTeT axcneproa MO:JK:eT COCTOHTh ne öoxee qeM 113 =re'rsrpex
3KCrrepTOB OT Ka:JK:,n:oií Cropom,r. Hncpopwarraa O npeztcranm-exax Cropon ,
BXO,n:HIIJ,HX B KOMHTeT 3KCrrepTOB, ,n:OA)KHa 6hITh rrartpaaxena B IIHChMeHHOM

BH,n:e no ,n:HIIAOMaT11qeCKHM KaHaAaM.
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CTaT:&H 10 

no IIl1CbMeHHOMY corAaIIIeHl1IO Cropon B nacroautee CorAaIIIeH11e

B AI06oe BpeM5I MOryT 6hITb nnecem.r 113MeHeHl15I 11 ,ll;OIIOAHeHl15I.

CTaThH 11 

Bce cnopsr, KacaIOm11ec51 TOAKOBaH115I 11 rrpnMeHeH115I aacrosnnero
CorAaIIIeHH5I, paspeurarorca nyresr KOHCYAbTau11.tí 11 neperonopoa Me)K,n;y

CTopoHaM11.

CTaThH 12

1. Hacroainee Corxanremre 3aKAIOqaeTC5I Ha neorrpeneaennsrű cpox

11 ncrynaer B CHAY Ha Tp11,n;uaThlH ztem, C rta'rsr IIOAyqeHH5I IIOCAe,n;Hero

IIl1CbMeHHOro yBe,ll;OMAeHl15I O BbIIIOAHeHl111 Cropoaaxea
BHyTp11rocy,n;apCTBeHHbIX rrpoueztyp, Heo6xo,n;11MbIX ,n;A5I ero BCTyrrAeHl15I B

Cl1AY, nanpanxemroro IIO ,ll;l1IIAOMaT11qecK11M KaHaAaM.

2. Kassztaa H3 Cropon BIIpaBe rrpexparrrrr- ,n;eHCTBl1e HaCT05Imero

CorAaIIIeHl15I, narrpaann ztpyroü Cropone IIO ,ll;l1IIAOMaT11qecKHM KaHaAaM

IIl1ChMeHHOe yBe,ll;OMAeH11e 06 3TOM. CorAaIIIeH11e npexpantaer CBOe ,n;eHCTBl1e

-repes 12 MeC5II.I;eB IIOCAe IIOAyqeHH5I ztpyroü CTüpüHOH TaKoro yBe,ll;OMAeHH5I.

3. Ilpexpautenne zreücrnaa aacrosnnero CorAarneH115I ne aarpar-aaaer
peurerraü O rrp113HaHl111 o6pa30BaHl15I 11 KBaA11(p11KaU11H, y-rerrsrx creneneü,
rrp11H5ITblX zto ,n;aThl npexpaureana ero ,n;eHCTBl15I.

4. I10AO)KeHH5I HaCT05Imero CorAaIIIeHl15I őyztyr rrp11MeH5ITbC5I TaK*e

K o6pa30BaHl1IO 11 KBaAl1qJHKan;1111, rroAyqeHHbIM AHI.I;aMl1, xoropsre na-raxa

CBOe 06yqeH11e B o6pa30BaTeAbHbIX 11 nay-nrsrx opraHH3aI.I;H5IX BeHrp1111 11

Pocc11HCKOH cf>e,n;epaun11, A1160 K yqeHhIM CTerreH5IM, rrpHCY)K,ll;eHHbIM A11UaM,

xoropsre npeztcr'aanan zraccepranaro Ha COl1CKaH11e y=renoü creneua K

3am11Te B ycTaHOBAeHHOM 3aKOHo,n;aTeAbCTBOM Cropon nopaztxe zto

npexpanrenna ,n;eHCTBl15I HaCT05Imero CorAaIIIeHl15I.

CTaThH 13

Co ,ll;H5I BCTyrrAeHl15I B CHAY HaCT05Imero CorAaIIIeHH5I B OTHOIIIeHl15IX Me)K,n;y

Berrrpneü H Poccnücxoü cf>e,n;epau11eií npexpamaer ,n;eiícTB11e Coraaurenne o

B3a11MHOM rrpH3HaHl111 3KBl1BaAeHTHOCTH ,n;oeyMeHTOB 06 o6pa30BaHl1H 11
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y-rensrx CTerreH.HX, BhI,D;aBaeMhIX B Bearepcxoü Hapozmoü Pecrryőxmce H

CoI03e CoBeTCKHX COI.I_HaAHCTH'-leCKHX Pecrryőxnx, IIO,D;IIHCaHHOro B r.
MüCKBe 11 OKT.H6p.H 1974 rozra.

Conepureno B r. Byztaneurre Ha 22 HO.H6p.H 2018 rozta B zmyx IIO,n;AHHHhIX

3K3eMrrA.Hpax, KalK,D;hIH Ha BeHrepCKOM

npn 3TOM o6a TeKCTa HMeIOT O,D;HHaKOBYIO CHAY.

H pyccxoxr .H3hIKax,

3a IlpaBHTeA:&CTBO 
BeHrpHH 

3a IlpaBHTeA:&CTBO 
PoccHiicKoii cl>e.ztepallHH"" 

Budapest, 2019. március,, . "

Tisztelettel:

~~
Prof. Dr. Kásler MJkiós


