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és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a végzettségek, a képesítések és a
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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 törvényjavaslat
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2019. évi ... törvény

a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a
végzettségek, a képesítések és a tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről szóló

Egyezmény kihirdetéséről

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és az
Oroszországi Föderáció Kormánya között a végzettségek, a képesítések és a tudományos
fokozatok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező
hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés az Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.

3. § Az Egyezmény hiteles magyar és orosz nyelvű szövege 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)

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, 1997. április
11-én, Lisszabonban aláírt egyezmény (a továbbiakban: Lisszaboni Egyezmény)
rendelkezéseire támaszkodva,

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 tudományos fokozatokra képesítésekre
terjed ki, amelyeket Magyarországon államilag elismert képzésen folytatott tanulmányok
eredményeként szereztek, illetve amelyeket oktatási és tudományos intézményekben szereztek
az Oroszországi Föderációban akkreditációval rendelkező jogszabályai szerint akkreditált
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.

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 az Oroszországi Föderáció és
Magyarország 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.
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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.

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.

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.
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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.

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.

4



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 nevében az Oroszországi Föderáció nevében"

,,Cor.namenne
Me~y IlpaBHTCJihCTBOM BeHrpHH H IlpaBHTCJihCTBOM PoccHÜCKOÜ <l>e,11;epaD,HH 0 

B33HMHOM npH3H3HHH o6pa30B3HHSI H KB3JIH(J>HK3IJ,HH, 

y .. eHhIX creneneü 

ITpaBI-ITeJihCTBO Bearpna M ITpaBttTeJihCTBO Poccaücxoti <l>e.i:i;epaUMM, MMeHyeMhie ztanee
CTopoHaMM:
CTpeMHCh pa3BMBaTh OTHOIIIeHMH B crpepe oöpaaosaaaa H HayKM Me)l(.i:i;y Bearpneti M
PoccttíícKoií<l>e.i:i;epautteií;
xcenaa oőrrer-nrn, B3aMMHOe npnsnaaae o6pa30BaHMH M KBaJIM<pMKaUMM, yseasrx creneaeü,
IIOJiyqeHHhIX B BeHrpMM M PoccMÍÍCKOÍÍ <l>e.i:i;epaUMM;
OIIMpMCh Ha IIOJIO)l(eHMH KoHBeHUMM O rrpH3HaHMM KBaJIM<pMKaUMM, OTHOCHIUMXCH K
BhICIIIeMy o6pa30BaHMIO B EBporreÍÍ:CKOM pernone, IIO)J;IIMCaHHOÍÍ B r. Jlnccaőone 11 anpens
1997 r. (ztanee - J1Mcca6oHCKaH KOHBeHUMH);
rrpMHMMaH BO BHHMaHMe TO, qTo rocyzrapcrsa oőenx Cropon BXO)J;HT
B EBporreÍÍCKOe npocrpancrso BhICIIIero o6pa30BaHMH B paxncax DOJIOHCKOro npouecca,
MCXO)J;H M3 CornaIIIeHMH Me)l(.i:i;y ITpaBMTeJihCTBOM Bearepcxoü Pecrry6JIMKM M
ITpaBMTeJihCTBOM PoccMÍÍCKOÍÍ <l>e.i:i;epaUMM O ccrpynnasecrse B o6JiaCTM KYJihTYPhI, HayKH M
o6pa30BaHMH, IIO)J;IIMCaHHOrü B r. Mocxse 20 cerrrsőpa 1993 r.;
rrpMHHMaH BO BHMMaHMe, qTO ycJIOBMH nocryna Ha phIHOK rpyna M, B qacTHOCTM, K
perJiaMeHTMpOBaHHhIM npotpeccaaa, npenycxrorpennsra B BeHrpMM, raiose KaK M
ocymecranenne nporpeccaoaam.aoa zrearensnocrn, perynapyrorca COOTBeTCTBYIOIUMM
3aKOHO)J;aTeJihCTBOM rocyrtapcrn Cropon, a rarose yqMThIBaH qJieHCTBO BeHrpMM B
Esponeacxou CoI03e,
corJiaCMJIMCh O HM)l(eCJie.i:i;yIOmeM:

CTaThH 1

1. Ilem.ro nacroantero CorJiaIIIeHMH HBJIHeTCH oőneruenne B3aMMHOrü npasaanaa
o6pa30BaHMH tt KBaJIM<pMKaUMM, ysensrx creneaeii, IIOJiyqeHHhIX B BeHrpMM tt PoccMÍÍCKOÍÍ:
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<!>e.nepamrn, .nm1 npononacenas oőyxenna 11 ocyrnecraneuna nporpeccaonam.noji

.ne~TeJibH0CTl1 B rocy.napCTBaX CTopoH B C00TBeTCTBHl1 C 3aK0H0).],aTeJibCTB0M rocy.napCTB

Cropoa.

2. Hacrosrnee Cornamenne np11MeH~eTC~ K o6pa30BaHl1IO 11 KBaJI11(p11Kaill111, norrysennsn, B

pesynsrare o6yqeHl1~ no np113HaHHbIM rocynapcrsov o6pa30BaTeJibHbIM nporpaavaa B

Benrpna, H nonyseuusra B o6pa30BaTeJibHbIX 11 nay-nnax opranasauaax no

o6pa30BaTeJibHbIM nporpasoaaxr, 11MeIOIU11M rocynapcrsennyro aKKpe.n11rnu1110 B Pocc11ií:CKOH

<!>e.nepau1111, a TaK)Ke K yqeHbIM CTeneH~M, np11cy)K).],eHHbIM B ycTaH0BJieHH0M

3aK0H0).],aTeJibCTB0M Cropon nopaznce.

3. Hacrosrnee Cornanrenae TaK)Ke rrp11MeH~eTC~ K npeztycvorpemrsm HaCT0~IU11M

Cornanrenaea o6pa30BaHl1IO 11 KBaJil1(pl1Kau1111, yqeHbIM CTeneH~M, nonyseunsn« B

oőpaaoaarem.asrx 11 naysnsrx opranasanaax rocynapcrs Cropou no acrynnenns B CHJIY

nacroamcro Cornamenaa.

Crarss 2

1. Cpezmee o6pa30BaH11e H cpenaee cnennansnoe o6pa30BaH11e, norryxennoe B Bearpna,
nozrraepaoiaenoe arrecraroa spenocra (Érettségi Bizonyítvány), 11 cpeztnee oőtuee
o6pa30BaH11e H cpennee nporpeccaonarn.noe o6pa30BaH11e, nonysenuoe B Poccaücxoű
<!>e.nepau1111, nozrrsepscaaeaoe C00TBeTCTBeHH0 aTTeCTaT0M 0 cpemrexr oűmev o6pa30BaH1111

11 .n11nJI0M0M 0 cpeznrev npodreccaonansnou o6pa30BaHl111 H np113HaIOTC~ CTopoHaM11

C0n0CTaBl1MbIMl1.

2. JIHua, l1Me10m11e o6pa30BaH11e, YKa3aHH0e B nynxre 1 nacrosmeü CTaTbl1, HMeIOT npaso

ztocryna K nponorracemno 06yqeH11~ no nporpanxrau nocnecpezmero nporpeccaoaansnoro

o6pa30BaH11~ (Felsőoktatási Szakképzés), őaxanaspaara (Alapképzés) 11 mrrerpaponannoit

MarncTpaTyphI (Osztatlan Mesterképzés) B BeHrp1111 H no oőpasonarensnsnr nporpaxoaan

cpezmero nporpeccaonansaoro o6pa30BaHl1~ 11 nsrcurero o6pa30BaHl1~ (őaxanaspaar H

cneuaamrrer) B Poccnücxoü <!>e.nepauu11.

3. Cpezmee nporpeccaonansnoe 11 cpezmee cneunansnoe oőpasonamre, YKa3aHH0e B nynxre 1
nacrosmeü cran,n, ztaer 11x oőnanarenau rrpaso Ha ocyntecranenne npotpeccaonam.notí

.ne~TeJibH0CTl1 B Benrpna 11 Poccaiicxoü <!>e.nepau11H B C00TBeTCTBl111 C 3aK0H0).],aTeJibCTB0M

rocynapcrs Cropon.

CTaTb~ 3
Hacranao 0CB0eHHbie oőpaaonarem.nue rrporpaMMbl, Il0).],TBep)K.naeMbie crrpaBKOH 06

06yqeH1111 11n11 o nep110.ne 06yqeH11~, np113HaIOTC~ B uen~x .noCTyna o6na.naTeneií:

C00TBeTCTBYIOIU11X )],0KyMeHT0B K np0)],0JI)KeHl1IO o6yqeHl1~ B o6pa30BaTeJibHbIX 11 HayqHbIX

opratt113au11~x BeHrp1111 11 Pocc11ií:cKoií: <!>e.nepau11u no o6pa3oBaTeJibHhIM nporpaMMaM e

yqeT0M co.nep)KaHl1~ nonyqeHH0ro o6pa30BaHl1~ B C00TBeTCTBHl1 e 3aK0H0).],aTeJibCTB0M

rocy.napcrn CrnpoH.
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CTaTh5I 4

1. BhICIIIee oőpasonanae, nonysemroe B Benrpna, nozrreepxciaeuoe .ll,lfnJIOMOM
őaxanaspa (Alapfokozat) lf .l],lfnJIOMOM O BhICIIIeM aeynnaepcnrercxoa oőpasoaamor
(Főiskolai Oklevél), tt BhICIIIee oőpasonanae nonysemroe B PoCClfHCKOH <l>e.ll,epaIIlflf,
nozrraepacnaeaoe .ll,lfIIJIOMOM őaxanaspa, nptt3HaIOTC5I Cropoaaxa COIIOCTaBHMhIMlf.

2. Jlaua, lfMeIOIIIlfe BhICIIIee oőpaaosanae, YKa3aHHOe B nynxre 1 HaCT05IIIIeH crarsa,
lfMeIOT npaso ztocryna K npO.ll,OJI)KeHHIO oőysemra no nporpauaav MarncTpaTyphl tt
nocJieBy30BCKOH npotpeccaoaansnoű noztroroaxn cneIIlfaJIHCTOB B BeHrpHH H
o6pa30BaTeJihHhIM nporpasoraa BhICIIIero o6pa30BaHH5I (MarncTpaTyphI) B PocCHMCKOH
<l>e.ll,epaIIHH.

3. 8hICIIIee o6pa30BaHHe, YKa3aHHOe B nymcre 1 HaCT05IIIIett CTaThH, ztacr HX
oőnanarenaxr npaso Ha ocyiuecranenae nporpeccaonarn.noii .ll,e5ITeJihHOCTH
B BeHrpHH H PocCHMCKOH <l>e.ll,epaIIHH B COOTBeTCTBHH C 3aKOHO.ll,aTeJihCTBOM rocyziapcra
CTOpOH.

CTaTh5I 5

1. BhICIIIee o6pa30BaHHe, nonysennoe B BeHrpHH, noztreepscztaevoe .ll,HnJIOMOM
MarncTpa (Mesterfokozat) H .ll,HnJIOMOM O BhICIIIeM YHHBepCHTeTCKOM o6pa30BaHHH
(Egyetemi Oklevél), H BhICIIIee oőpasosanne, nonynennoe B Poccniicxoű <l>e.ll,epaIIHH,
nozrrsepxnaeaoe .ll,lfnJIOMOM cneIIHaJIHCTa HJIH .ll,HnJIOMOM MarHCTpa, npH3HaIOTC5I
CTopoHaMH conocraaausnra.

2. JlHIIa, HMeIOIIIHe BhICIIIee o6pa30BaHHe, YKa3aHHOe
B nynxre 1 HaCT05IIIIett CTaThH, HMeIOT npaso ztocryna K npO.ll,OJI)KeHHIO oőysenus no
nporpasoaaa .ll,OKTOpaHTYPhI H nocJieBy30BCKOM rrporpeccaonam.noű nO.ll,rüTOBKH
cneIIlfaJIHCTOB B BeHrpHH HJIH o6pa30BaTeJihHhIM rrporpaxmaa BhICIIIero o6pa3oBaHH5I:
nporpasrvan rroztroroaxa naysno-nenarorasecxax xanpon B acrnrpanrype (azrsronxrype),
nporpasorau opnanarypu H aCCHCTeHTYPhl-CTa)KHpOBKH B PocCHHCKOM <l>e.ll,epaIIHH.

3. BhICIIIee o6pa30BaHHe, YKa3aHHOe B nynxre 1 HaCT05IIIIett CTaThH, ziaer HX
o6Jia.ll,aTeJI5IM npaao Ha ocyutecranenae nporpeccnonansnof .ll,e5ITeJihHOCTH
B BeHrpHH H PocCHMCKOM <l>e.ll,epaIIHH B COOTBeTCTBHH C 3aKOHO.ll,aTeJibCTBOM rocyzrapcre
CTOpOH.

CTaTh5I 6

1. Yxeaue crenenn KaH.ll,H.ll,aTa nayk, zroxropa q>HJIOCOq>HH (Doctor of Philosophy -
PhD) H ztoxropa ryMaHHTapHhIX nayx (Doctor of Liberal Arts - DLA), nonyxeaaue B
BeHrpHH, H ysenas crerrens xannnnara nayx, npeztycnorpemraa rocyztapcrsennoű CHCTeMOH
HayqHoM aTTeCTaIIHH, npacyxoiaeaaa B PocCHMCKOM <l>e.ll,epaIIHH, npH3HaIOTC5I Cropouasnr
COnOCTaBHMhIMlf.
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2. YqeHa5I crenens ztoxropa nayx (Tudomány(ok) doktora), nony-remraa B Benrpna, H

yqeHa5I CTerreHb .[l;OKTOpa HayK, rrpe.[];yCMOTpeHHa5I rocy.[];apcTBeHHOH CHCTeMOH HayqHOH

aTTecTaIJ,HH, npacyxcnaenaa B PoccHHCKOH <l>e.[];epa11,HH, rrpH3HaIOTC5I CTopoHaMH

COITOCTaBHMblMH.

3. Ysrensre creneun, yxasamrsre B nynxrax 1 H 2 HaCT05IIIJ,eH CTaTbH, .[l;aIOT HX

o6rra,lJ;aTeJI5IM npano Ha ocymecrnnenae rrporpeccaonanr.aoü ,lJ;e5ITeJibHOCTH B BeHrpHH tt

PocCHHCKOH <l>e.[];epa11,HH B COOTBeTCTBHH C 3aKOHO,lJ;aTeJibCTBOM rocynapcrs Cropon.

CTaTb5I 7

Ilpezrycaorpenaoe HaCT05IIIJ,HM Cornanrenaexr npasnanae o6pa30BaHH5I H KBaJIHqmKaIJ,HH,

yxeasrx creneneü ne OCB060)K,lJ;aeT HX oőnanareneii OT 065I3aHHOCTH BbIITOJIH5ITb

Tpe6oBaHH5I, xoropsre rrpe.[];'b5IBJI5IIOTC5I 3aKOHO,lJ;aTeJibCTBOM rocynapcrs Cropon npn npaexre

B oőpasonarerrsmae H nay-msre opraHH3aIJ,HH H .[l;JI5I ocymeCTBJieHH5I nporpeccnonam.noű

,lJ;e5ITeJibHOCTH.

CTaTb5I 8

1. B uenax BbIITOJIHeHH5I rroJIO)KeHHH HaCT05IIIJ,ero Cornamenaa Cropouu
oőecrre-nrsaror o6MeH HHq>OpMaIJ,HeH O CHCTeMax o6pa30BaHH5I rocyzrapcrs Cropon H

ycrrOBH5IX nonysenaa o6pa30BaHH5I H KBaJIH<pHKaIJ,HH, a TaK)Ke rrpHCY)K,lJ;eHH5I yxeusrx
creneneii, npenycvorpeanux HaCT05IIIJ,HM Cornanrenaea.

2. I1Hq>OpMaIJ,HIO, YKa3aHHyIO B nynxre 1 HaCT05IIIJ,eH CTaTbH, rrpe.[];OCTaBJI5IIOT

HaIJ,HOHaJibHbie HHq>OpMaIJ,HOHHbie uenrpsr rocynapcrs Cropon, npenycaorpenusre CTaTbeH

IX.2 Jlaccaőoncxoű KOHBeHIJ,HH.

CTaTb5I 9

1. Croponsr B JIHIJ,e CBOHX opranos, ocymecTBJI5IIOIIJ,HX ynpaanenne

B crpepe o6pa30BaHH5I H HayKH, MoryT HHHIJ,HHpOBaTb C03.[l;aHHe KOMHTeTa sxcneproa B

cnysae, ecna pemeane BOilpOCOB, CB5I3aHHbIX C TOJIKOBaHHeM HaCT05IIIJ,ero Cornameuas,
rpeőyer paspaőorxa .[l;OITOJIHHTeJibHbIX peKOMeH,lJ;aIJ,HH.

2. KoMHTeT 3KCrrepTOB MO)KeT COCT05ITb ne 6orree qeM H3 qeTbipex 3KCrrepTOB OT

Ka)K.[l;OH Cropouu. l1HcpopMa11,H5I o rrpe.[];cTaBHTeJI5IX Cropoa, BX0.[1;5IIIJ,Hx B KOMHTeT

3KCrrepTOB, .[l;OJI)KHa 6hITb aanpaanena B ITHCbMeHHOM BH.[l;e rro .[l;HITJIOMaTHqecKHM xananaa.

CTaTb5I 10

Ilo rrHCbMeHHOMY cornameamo Cropon B HaCT05IIIJ,ee

B rnoőoe BpeM5I MoryT 6bITb naecemr H3MeHeHH5I H .[l;OITOJIHeHH5I.

Cornanrenne

CTaTb5I 11 
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Bce cnopsi, xacaroumeca TOJIKOBamrn H npaxreaenns nacrosmcro Cornamenaa,
paspenrarorcs nyrexr KOHCYJihTaIJ,HH H neperoaopos Me)Kny CTopoHaMH.

CTaTh51 12

1. Hacroamee Cornamenae 3aKJIIOqaeTC51 Ha aeonpezteneanuü cpoK

H scrynaer B cnny Ha TpttnIJ,aThiií neHh e ztaru nonyaenna nocnermero nacsueanoro

ynenosorenns 0 BhIITOJIHeHHH CTopoHaMH nnyrparocynapcrsennux rrpoueztyp,
aeoőxonmnax nn51 ero BCTyrrneHH51 B CHJIY, nanpaanemroro rro nttnJIOMaTHqecKHM xananau.

2. Ka)Kna51 H3 Cropon nnpase npexparars zteűcrnae nacroautcro Cornanreuas, aanpaaas
ztpyroii Cropone rro nttrrJIOMaTHqecKHM xaaanau IlHChMeHHOe yaeztounenae 06 3TOM.

Cornamenae npexpamaer csoe neücrane xepes 12 MeC51IJ,eB nocne nony-renna zrpyroii
Croponoíi raxoro ysenoanenaa,

3. Ilpexpamenae neticrsas nacrosrucro Cornamenas ne sarparnnaer peurenaű o rrpH3HaHHH

o6pa30BaHH51 H KBaJIH<pHKaIJ,HH, yneaux crerreneü, npHH51ThIX no ztarsr npexpamenaa ero

neiíCTBH51.

4. IloJIO)KeHH51 nacrosutcro Cornanrenaa őynyr rrpHMeH51ThC51 TaK)Ke

K o6pa30BaHHIO H KBaJIH(pHKaIJ,HH, nonysenusra JIHIJ,aMH, xoropsre nanann CBOe oőysenne B 

o6pa30BaTeJihHhIX H nayuastx opraHH3aIJ,H51X BeHrpHH H PocCHHCKOH <l>enepaIJ,HH, JIH6o K

yqeHhIM CTerreH51M, npncyacaeaasns JIHIJ,aM, xoropsre npencrasana ztnccepraumo Ha 

COHCKaHHe yqeHOH crenena K saunrre B ycTaHOBJieHHOM 3aKOHonaTeJihCTBOM Cropon
nopaaxe no npexpamenas zteűcrsaa nacrosrncro Cornamenaa.

CTaTh51 13

Co nH51 ncryrineuas B CHJIY aacroautero Cornanremra s OTHorneHH51X Me)Kny Bearpneü H

PocCHHCKOH <l>enepaIJ,Heií npetcpantaer neiíCTBHe Cornamenae O B3aHMHOM rrpH3HaHHH 

3KBHBaJieHTHOCTH noKyMeHTOB 06 o6pa30BaHHH H ysensrx crenensx, BhinasaeMhIX B

Benrepcxoü Ilapozmoű Pecnyőrmxe H Co103e CoseTCKHX CoIJ,HaJIHCTHqecKHX Pecuyőnnx,
rronnttcaHHOro Br. MoCKBe 11 OKrn6p51 1974 rona.

CoseprneHo B r. EynarrernTe Ha 22 H0516p51 2018 rona B nsyx rronnttHHhIX 3K3eMrrn51pax,

Ka)Knh1ií Ha BeHrepcKOM H pyccKOM 513hIKax,

rrpH 3TOM o6a TeKCTa HMeIOT onttHaKOBYIO CHJiy.

3a ITpaBHTeJihCTBO

BettrpHH

3a f1paBHTeJihCTBO

PoccttiícKoií <l>enepaIJ,tttt"
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4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő
napon lép hatályba.

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

(3) Az Egyezmény, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének 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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