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2017. évi …….. törvény 

a Magyarország és a Kínai Népköztársaság  

(Heilongjiang Tartomány Oktatási Minisztériuma) 

között a Heilongjiang Kínai Orvostudományi Egyetem 

oktatási tevékenységének Magyarországon való támogatásáról szóló Megállapodás 

kihirdetéséről 

 

 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország és a Kínai 

Népköztársaság (Heilongjiang Tartomány Oktatási Minisztériuma) között a Heilongjiang 

Kínai Orvostudományi Egyetem oktatási tevékenységének Magyarországon való 

támogatásáról szóló  Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának 

elismerésére. 

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti. 

3. § A Megállapodás hiteles angol és magyar nyelvű szövege a következő: 

 

 

“Agreement Between Hungary and the People’s Republic of China  

(Education Department of Heilongjiang Province) 

on Supporting the Educational Functioning of 

Heilongjiang University of Chinese Medicine in Hungary 

 

 

In order to promote and further strengthen the exchange and cooperation in the field of higher 

education between Hungary and China, the People’s Republic of China and Hungary, 

(hereinafter referred to as “the Parties”) having regard to the principle of mutual benefits, 

have agreed as follows: 

 

(1) The Parties agreed to support Heilongjiang University of Chinese Medicine (HLJUCM) to 

carry out teaching and training activities in the field of health science in Hungary. 

Heilongjiang University of Chinese Medicine is entitled to award HLJUCM’s diploma to 

students who have completed all the required courses and met the graduation criteria. 

HLJUCM is also entitled to award academic degrees to students who have met the criteria 

for academic degree awarding.  

(2) The Parties agree on defining professional contact points, which share responsibility for 

safeguarding this Agreement. Accordingly, the following bodies deem as a source of 

information: 

a) the Ministry of Human Capacities on behalf of Hungary  

b) the Education Department of Heilongjiang Province on behalf of the People’s Republic of 

China.  

 

(3) The Parties agreed to inform the other party of the completion of domestic legal 

procedures required for the entry into force of this Agreement and to complete the relevant 

procedures by 31 December 2017. 
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(4) This Agreement shall enter into force on the thirtieth (30th) day following the receipt of 

the latest written notification. 

(5) This Agreement shall remain in force until either Party notifies, in writing, the other Party 

of its intention to terminate it. In such a case the Agreement shall cease to be in force on 

the thirtieth (30th) day of the first calendar year after the date of such notification. 

 

Signed in Budapest on the 30 October, 2017, in 2 (two) copies, in Hungarian, Chinese and 

English, all texts being equally authentic. In case of divergence, the English text shall prevail. 

 

 

  For the State of Hungary               For the People’s Republic of China  

                               

Ministry of Foreign Affairs and Trade   Education Department of Heilongjiang  

Province”  

 

 

 

„Megállapodás Magyarország és a Kínai Népköztársaság  

(Heilongjiang Tartomány Oktatási Minisztériuma) 

között a Heilongjiang Kínai Orvostudományi Egyetem 

oktatási tevékenységének támogatásáról Magyarországon 

 

 

A Magyarország és Kína között a felsőoktatás terén megvalósuló tapasztalatcsere és 

együttműködés további erősítésének érdekében Magyarország és a Kínai Népköztársaság 

(továbbiakban: „a Felek”) a kölcsönös előnyökre való tekintettel a következőkben állapodtak 

meg: 

 

(1) A Felek támogatják, hogy a Heilongjiang Kínai Orvostudományi Egyetem (HLJUCM) 

egészségtudományi területen oktatási és képzési tevékenységet folytasson 

Magyarországon. A Heilongjiang Kínai Orvostudományi Egyetem kiadhat HLJUCM 

diplomát azon hallgatóknak, akik elvégeztek minden szükséges kurzust és megfeleltek a 

végzési kritériumoknak. A HLJUCM egyetemi diplomát is kiadhat azon hallgatóknak, 

akik megfeleltek az egyetemi diploma megszerzéséhez szükséges kritériumoknak. 

 

(2) A Felek szakmai kapcsolattartó pontokat jelölnek ki, melyek közös felelősséget vállalnak 

jelen megállapodás betartásáért. Ennek megfelelően a következő testületek tekinthetőek 

információ-forrásként: 

a) az Emberi Erőforrások Minisztériuma Magyarország képviseletében  

b) Heilongjiang tartomány Oktatási Minisztériuma a Kínai Népköztársaság 

képviseletében. 

 

(3) A Felek tájékoztatják egymást a jelen megállapodás hatályba lépéséhez szükséges hazai 

jogi eljárások teljesítéséről, és 2017. december 31-ig lefolytatják a szükséges eljárásokat. 
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(4) Jelen megállapodás a legutolsó írásbeli értesítés kézhezvételétől számított harmincadik 

(30.) napon lép hatályba. 

 

(5) Jelen megállapodás mindaddig hatályban marad, ameddig az egyik Fél felbontási 

szándékáról írásban nem értesíti a másik Felet. Ilyen esetben a megállapodás az értesítés 

dátumát követő első naptári év harmincadik (30.) napján hatályát veszti.  

 

Kelt Budapest, 2017. október 30. napján 2 (kettő) eredeti példányban magyar, kínai és angol 

nyelven, és mindhárom szöveg egyformán hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol szöveg 

az irányadó. 

 

 

    Magyarország nevében              A Kínai Népköztársaság nevében

                              

Külgazdasági és Külügyminisztérium  Heilongjiang Tartomány Oktatási Minisztériuma” 

 

4. § (1) Ez a törvény — a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel — a kihirdetését követő 

napon lép hatályba. 

(2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás (4) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.  

(3) A Megállapodás, illetve a 2. § és a 3. § hatályba lépésének naptári napját a külpolitikáért 

felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul 

közzétett közleményével állapítja meg. 

 

5. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az oktatásért felelős miniszter 

gondoskodik. 
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I N D O K O L Á S 

 

Általános indokolás 

A 2017. évi XXV. törvénnyel módosított a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 

törvény (a továbbiakban: Nftv.) 76. § (1) bekezdés a) pontja értelmében az Európai Unión, 

illetve az Európai Gazdasági Térségen kívül székhellyel rendelkező, és Magyarországon 

oktatási tevékenységet folytató külföldi felsőoktatási intézmények esetében Magyarország 

Kormánya és a székhely szerinti állam kormánya között nemzetközi szerződés megkötése 

szükséges a magyarországi működés elvi támogatásáról. 

A törvény fenti rendelkezése három állam összesen öt felsőoktatási intézményét érinti. Kína, 

és Thaiföld esetében egy-egy, az Egyesült Államok esetében pedig három egyetemről van szó 

(Boston University, Central European University, McDaniel College). 

A Heilongjiang Kínai Orvostudományi Egyetem tárgyában a nemzetközi egyetemekkel 

kapcsolatos tárgyalásokért felelős miniszterelnöki megbízott a Kínai Népköztársaság 

Heilongjiang Tartomány Oktatási Minisztériumával sikerrel lefolytatta a szükséges 

tárgyalásokat, a megállapodás szövegtervezetét a kínai partner 2017. október 6-án jóváhagyta.  

A megállapodás aláírására Budapesten, 2017. október 30-án került sor. 

A törvényjavaslat célja a Magyarország és a Kínai Népköztársaság (Heilongjiang Tartomány 

Oktatási Minisztériuma) között a Heilongjiang Kínai Orvostudományi Egyetem oktatási 

tevékenységének Magyarországon való támogatásáról szóló  megállapodás kihirdetése és 

kötelező hatályának elismerése. 

 

Részletes indokolás 

 

az 1. §-hoz 

Az Nsztv. 7.§ (1) bekezdés a) pontja, valamint (3) bekezdés b) pontja alapján a Megállapodás 

tárgykörére tekintettel az Országgyűlés ad felhatalmazást a Megállapodás kötelező hatályának 

elismerésére. Jelen paragrafus az Alaptörvény 1. cikk (2) bekezdés d) pontjával és az Nsztv. 

7.§ (2) bekezdésével összhangban a szerződéskötési eljárás e belső jogi aktusát rögzíti. 

Az Nftv. 76. § (1) bekezdés a) pontja értelmében az Európai Unión, illetve az Európai 

Gazdasági Térségen kívül székhellyel rendelkező, és Magyarországon oktatási tevékenységet 

folytató külföldi felsőoktatási intézmények esetében, Magyarország Kormánya és a székhely 

szerinti állam kormánya között nemzetközi szerződés megkötése szükséges a magyarországi 

működés elvi támogatásáról. A törvény rendelkezése a Kínai Népköztársaság viszonylatában 

a Heilongjiang Kínai Orvostudományi Egyetem magyarországi működésére is vonatkozik. 
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a 2. § -hoz 

Rendelkezik arról, hogy a törvényjavaslat elfogadásával az Országgyűlés a Megállapodást 

kihirdeti.  

a 3. §-hoz 

Rendelkezik a Heilongjiang Kínai Orvostudományi Egyetem működésének támogatásáról, 

jogi státuszáról, magyarországi tevékenységéről. Kijelöli továbbá a megállapodás 

végrehajtásáért felelős szerveket, valamint rendelkezik a megállapodás érvényességéről.  

a 4. §-hoz 

Rendelkezik a hatályba lépéshez szükséges eljárás részleteiről. 

 

az 5. §-hoz 

Rendelkezik a végrehajtásához szükséges intézkedésekért felelős miniszterről, aki a tárgykör 

miatt az oktatásért felelős miniszter.  

 

 

 

 


