
A szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló 593/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet (Róma I.) 26. cikkének (1) bekezdése szerinti értesítések 

(2010/C 343/04) 

EGYEZMÉNYEK JEGYZÉKE 

BELGIUM 

(nem érkezett értesítés) 

BULGÁRIA 

Megállapodás a Bolgár Népköztársaság és a Mongol Népköztár
saság között a kölcsönös polgári, családjogi és bűnügyi jogse
gély nyújtásáról, kelt Szófiában, 1968. november 27-én 

Megállapodás a Bolgár Népköztársaság és a Szovjet Szocialista 
Köztársaságok Szövetsége között a polgári, családjogi és 
bűnügyi jogsegélyről, kelt Moszkvában, 1975. február 19-én 

Megállapodás a Bolgár Népköztársaság és a Kubai Köztársaság 
között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegélyről, kelt Havan
nában, 1979. április 11-én 

Megállapodás a Bolgár Népköztársaság és a Vietnami Szocialista 
Köztársaság között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegélyről, 
kelt Szófiában, 1986. október 3-án 

2001. június 22-i budapesti egyezmény a belvízi árufuvarozási 
szerződésről (CMNI) 

CSEH KÖZTÁRSASÁG 

Szerződés a Csehszlovák Szocialista Köztársaság és a Jugoszláv 
Szocialista Szövetségi Köztársaság között a jogi kapcsolatokról 
polgári, családjogi és büntetőügyekben, kelt Belgrádban, 1964. 
január 20-án ( 1 ) 

Egyezmény a nemzetközi közúti utas- és poggyászfuvarozási 
szerződésről (CVR), Genf, 1973. március 1. 

Szerződés a Csehszlovák Szocialista Köztársaság és Mongólia 
között a jogsegély nyújtásáról és a jogi kapcsolatokról polgári, 
családjogi és büntetőügyekben, Ulánbátor, 1976. október 15. 

Szerződés a Csehszlovák Szocialista Köztársaság és a Kubai 
Köztársaság között a kölcsönös segítségnyújtásról polgári, 
családjogi és büntetőügyekben, Prága, 1980. április 18. 

Szerződés a Csehszlovák Szocialista Köztársaság és a Szovjet 
Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a jogsegélyről és a 

jogi kapcsolatokról polgári, családjogi és büntetőügyekben, 
Moszkva, 1982. augusztus 12 ( 2 ). 

Szerződés a Csehszlovák Szocialista Köztársaság és Vietnam 
között a polgári és bűnügyi jogsegélyről, Prága, 1982. október 
12. 

Szerződés a Cseh Köztársaság és Ukrajna közötti jogsegélyről a 
polgári ügyekben, Kijev, 2001. május 28. 

2001. június 22-i budapesti egyezmény a belvízi árufuvarozási 
szerződésről (CMNI) 

Szerződés a Cseh Köztársaság és az Üzbég Köztársaság között a 
jogsegélyről és a jogi kapcsolatokról polgári és büntető
ügyekben, Taskent, 2002. január 18. 

NÉMETORSZÁG 

2001. június 22-i budapesti egyezmény a belvízi árufuvarozási 
szerződésről (CMNI) 

ÉSZTORSZÁG 

Megállapodás Észtország és az Orosz Föderáció között a jogse
gélyről és a jogi kapcsolatokról polgári, családjogi és büntető
ügyekben, 1993 

Megállapodás Észtország és Ukrajna között a jogsegélyről és a 
jogi kapcsolatokról polgári, családjogi és büntetőügyekben, 
1995 

GÖRÖGORSZÁG 

Értesítés: nincs a rendelet 25. cikkében említett, bejelentendő 
egyezmény 

SPANYOLORSZÁG 

(nem érkezett értesítés) 

FRANCIAORSZÁG 

1955. június 15-i hágai egyezmény az ingó dolgok nemzetközi 
adásvételére alkalmazandó jogról 

1978. március 14-i hágai egyezmény a közvetítői és képviseleti 
szerződésekre és a képviseletre alkalmazandó jogról 

2001. június 22-i budapesti egyezmény a belvízi árufuvarozási 
szerződésről (CMNI)
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( 1 ) A Cseh Köztársaság vonatkozásában ez a szerződés Horvátországra, 
Szerbiára, Bosznia-Hercegovinára, Montenegróra és Macedónia Volt 
Jugoszláv Köztársaságra nézve kötelező. 

( 2 ) A Cseh Köztársaság vonatkozásában ez a szerződés Belaruszra, Kirgi
zisztánra, Moldovára és Oroszországra nézve kötelező.



ÍRORSZÁG 

Értesítés: nincs a rendelet 25. cikkében említett, bejelentendő 
egyezmény 

OLASZORSZÁG 

Értesítés: nincs a rendelet 25. cikkében említett, bejelentendő 
egyezmény 

CIPRUS 

Megállapodás a Ciprusi Köztársaság kormánya és a Fülöp-szige
teki Köztársaság kormánya között a kereskedelmi hajózásról, 
kelt 1984. szeptember 7-én, hatályba lépett 1985. június 6-án 

Megállapodás a Ciprusi Köztársaság kormánya és a Kínai 
Népköztársaság kormánya között a tengeri szállításról, kelt 
1990. augusztus 29-én, hatályba lépett 1991. május 9-én 

Megállapodás a Ciprusi Köztársaság kormánya és a Szovjet 
Szocialista Köztársaságok Szövetsége kormánya között a keres
kedelmi hajózásról, kelt 1985. június 12-én, hatályba lépett 
1985. november 1-jén. Ez a megállapodás 1992. január 19- 
től kötelező az Orosz Föderációra nézve. 

Megállapodás a Ciprusi Köztársaság kormánya és Srí Lanka 
Demokratikus Szocialista Köztársaság kormánya között az 
együttműködésről a kereskedelmi hajózás terén, kelt 2000. 
június 30-án, hatályba lépett 2001. május 2-án 

Megállapodás a Ciprusi Köztársaság kormánya és az Algériai 
Demokratikus és Népi Köztársaság kormánya között a kereske
delmi hajózásról, kelt 1997. november 11-én, hatályba lépett 
2003. február 28-án 

Megállapodás a Ciprusi Köztársaság kormánya és a Kubai 
Köztársaság kormánya között a kereskedelmi hajózásról, kelt 
2000. május 16-án, hatályba lépett 2003. december 25-én 

Megállapodás a Ciprusi Köztársaság kormánya és a Szíriai Arab 
Köztársaság kormánya között az együttműködésről a kereske
delmi hajózás terén, kelt 2004. február 12-én, hatályba lépett 
2005. február 11-én 

Megállapodás levélváltás formájában a Ciprusi Köztársaság 
kormánya és Norvégia kormánya közötti a norvég katonai és 
polgári személyzetnek és Norvégia egyéb alkalmazottainak a 
Ciprusi Köztársaság szuverén területén való tartózkodáshoz 
való jogáról, a felségvizeken való hajózásról és a légtér és a 
közutak légi és földi járművek általi használatáról, hatályba 
lépett 2006. december 1-jén 

Megállapodás a Ciprusi Köztársaság kormánya és az Egyiptomi 
Arab Köztársaság kormánya között a kereskedelmi hajózásról, 
kelt 2006. november 26-án, hatályba lépett 2007. július 17-én 

Megállapodás a Ciprusi Köztársaság és az Egyesült Nemzetek 
között a fegyveres erők jogállásáról az Egyesült Nemzetek ideig
lenes libanoni erőinek támogatásához, kiegészítéséhez és 
megerősítéséhez kapcsolódóan, hatályba lépett 2008. február 
25-én 

LETTORSZÁG 

1973. március 1-jei genfi egyezmény a nemzetközi közúti utas- 
és poggyászfuvarozási szerződésről (CVR) 

1993. február 3-i megállapodás a Lett Köztársaság és az Orosz 
Föderáció között a jogsegélyről és a jogi kapcsolatokról polgári, 
családjogi és büntetőügyekben 

1993. április 14-i megállapodás a Moldovai Köztársaság és a 
Lett Köztársaság között a jogsegélyről és a jogi kapcsolatokról 
polgári, családjogi és büntetőügyekben 

1994. február 21-i megállapodás a Lett Köztársaság és a Bela
rusz Köztársaság között a jogsegélyről és a jogi kapcsolatokról 
polgári, családjogi és büntetőügyekben 

1995. május 23-i megállapodás a Lett Köztársaság és Ukrajna 
között a jogsegélyről és a jogi kapcsolatokról polgári, családjogi, 
munkajogi és büntetőügyekben 

1995. november 21-i megállapodás a Lett Köztársaság 
kormánya és Ukrajna kormánya között a Lettországban, illetve 
Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező személyek foglalkoz
tatásáról és szociális védelméről a másik szerződő fél területén 

1996. május 23-i megállapodás a Lett Köztársaság és az Üzbég 
Köztársaság között a jogsegélyről és a jogi kapcsolatokról 
polgári, családjogi és büntetőügyekben 

1997. április 10-i megállapodás a Lett Köztársaság és a Kirgiz 
Köztársaság között a jogsegélyről és a jogi kapcsolatokról 
polgári, családjogi és büntetőügyekben 

1998. február 26-i megállapodás a Lett Köztársaság és Ukrajna 
között az együttműködésről a szociális biztonság terén 

2005. június 29-i megállapodás a Lett Köztársaság és Kanada 
között a szociális biztonságról 

2006. szeptember 25-i megállapodás a Lett Köztársaság 
kormánya és Kanada kormánya között a fiatal polgárok cseré
iről 

LITVÁNIA 

Megállapodás a Litván Köztársaság és a Belarusz Köztársaság 
között a jogsegélyről és a jogi kapcsolatokról polgári, családjogi 
és büntetőügyekben, 1993. július 11.
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Megállapodás a Litván Köztársaság és Ukrajna között a jogse
gélyről és a jogi kapcsolatokról polgári, családjogi és büntető
ügyekben, 1994. november 20. 

Megállapodás a Litván Köztársaság és az Orosz Föderáció között 
a jogsegélyről és a jogi kapcsolatokról polgári, családjogi és 
büntetőügyekben, 1995. január 21. 

Megállapodás a Litván Köztársaság és a Moldovai Köztársaság 
között a jogsegélyről és a jogi kapcsolatokról polgári, családjogi 
és büntetőügyekben, 1995. február 18. 

Megállapodás a Litván Köztársaság és az Üzbég Köztársaság 
között a jogsegélyről és a jogi kapcsolatokról polgári, családjogi 
és büntetőügyekben, 1998. július 10. 

Megállapodás a Litván Köztársaság és a Kazah Köztársaság 
között a jogsegélyről és a jogi kapcsolatokról polgári, családjogi 
és büntetőügyekben, 1999. április 8. 

Megállapodás a Litván Köztársaság és Azerbajdzsán Köztársaság 
között a jogsegélyről és a jogi kapcsolatokról polgári, családjogi 
és büntetőügyekben, 2002. november 22. 

Megállapodás a Litván Köztársaság és az Örmény Köztársaság 
között a jogsegélyről és a jogi kapcsolatokról polgári, családjogi 
és büntetőügyekben, 2005. július 8. 

LUXEMBURG 

2001. június 22-i budapesti egyezmény a belvízi árufuvarozási 
szerződésről (CMNI) 

MAGYARORSZÁG 

Szerződés a Magyar Köztársaság és a Jugoszláv Szövetségi 
Szocialista Köztársaság között a kölcsönös jogsegélyről, kelt 
Belgrádban, 1968. március 7-én, módosítva és kiegészítve az 
1986. évi szerződéssel 

2001. június 22-i budapesti egyezmény a belvízi árufuvarozási 
szerződésről (CMNI) 

MÁLTA 

Értesítés: nincs a rendelet 25. cikkében említett, bejelentendő 
egyezmény 

HOLLANDIA 

2001. június 22-i budapesti egyezmény a belvízi árufuvarozási 
szerződésről (CMNI) 

AUSZTRIA 

Megállapodás az Osztrák Köztársaság és az Argentin Köztár
saság között a kártérítésről ipari balesetek esetén, 1926. március 
22. 

LENGYELORSZÁG 

Megállapodás a Lengyel Népköztársaság és a Jugoszláv Szövet
ségi Népköztársaság között a jogi kapcsolatokról polgári és 
büntetőügyekben, kelt Varsóban, 1960. február 6-án 

Megállapodás a Lengyel Népköztársaság és a Kubai Köztársaság 
között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegélyről, kelt Havan
nában, 1982. november 18-án 

Megállapodás a Lengyel Népköztársaság és a Koreai Népi 
Demokratikus Köztársaság között a polgári, családjogi és 
bűnügyi jogsegélyről, kelt Phenjanban, 1986. szeptember 28-án 

Megállapodás a Lengyel Köztársaság és a Vietnami Szocialista 
Köztársaság között a jogsegélyről és a jogi kapcsolatokról 
polgári, családjogi és büntetőügyekben, kelt Varsóban, 1993. 
március 22-én 

Megállapodás a Lengyel Köztársaság és Ukrajna között a jogse
gélyről és a jogi kapcsolatokról polgári és büntetőügyekben, kelt 
Kijevben, 1993. május 24-én 

Megállapodás a Lengyel Köztársaság és a Belarusz Köztársaság 
között a jogsegélyről és a jogi kapcsolatokról polgári, családjogi, 
munkajogi és büntetőügyekben, kelt Minszkben, 1994. október 
26-án 

Megállapodás a Lengyel Köztársaság és az Orosz Föderáció 
között a jogsegélyről és a jogi kapcsolatokról polgári és bünte
tőügyekben, kelt Varsóban, 1996. szeptember 16-án 

PORTUGÁLIA 

Egyezmény a képviseletre alkalmazandó jogról, kelt Hágában, 
1978. március 14-én 

ROMÁNIA 

Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Egyezmény (CIM), Bern, 
1961. február 25. 

Nemzetközi Vasúti Személy- és Poggyászfuvarozási Egyezmény 
(CIV), Bern, 1961. február 25. 

A CIM és a CIV A. jegyzőkönyve, kelt Bernben, 1966. február 
26-án 

Az 1961. február 25-i Nemzetközi Vasúti Személy- és 
Poggyászfuvarozási Egyezmény (CIV) kiegészítő egyezménye a 
vasútnak az utasok halála vagy megsérülése esetén fennálló 
felelősségéről, Bern, 1966. február 26. 

A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Egyezmény (CIM) és a 
Nemzetközi Vasúti Személy- és Poggyászfuvarozási Egyezmény 
(CIV) kiegészítő jegyzőkönyve, kelt Bernben, 1970. február 7-én
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A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Egyezmény (CIM) és a 
Nemzetközi Vasúti Személy- és Poggyászfuvarozási Egyezmény 
(CIV) hatályba léptetése céljából összehívott diplomáciai konfe
rencia által készített, 1970. február 7-i 2. jegyzőkönyv az 1961. 
évi CIV-hez fűzött, a vasútnak az utasok halála vagy megsérü
lése esetén fennálló felelősségéről szóló, 1966. február 26-án 
aláírt kiegészítő egyezmény érvényességi idejének meghosszab
bításáról, Bern, 1973. november 9. 

Megállapodás Románia kormánya és Magyarország kormánya 
között az államhatáron keresztül megvalósuló vasúti határfor
galom lebonyolításáról, Budapest, 1997. március 12. 

2000. november 29-én, Münchenben elfogadott aktus az 
európai szabadalmak megadásáról szóló egyezmény (Európai 
Szabadalmi Egyezmény), München, 1973. október 5., valamint 
az európai szabadalmak megadásáról szóló egyezmény (Európai 
Szabadalmi Egyezmény) felülvizsgálatáról 

Többoldalú megállapodás az Európai Közösség és tagállamai és 
az Albán Köztársaság, a Bolgár Köztársaság, Bosznia-Hercego
vina, az Egyesült Nemzetek Ideiglenes Koszovói Közigazgatási 
Missziója, a Horvát Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, Mace
dónia Volt Jugoszláv Köztársaság, a Montenegrói Köztársaság, a 
Norvég Királyság, Románia és a Szerb Köztársaság között 
európai közös légtér (EKLT) létrehozásáról, Luxembourg, 
2006. június 9. 

SZLOVÉNIA 

Értesítés: nincs a rendelet 25. cikkében említett, bejelentendő 
egyezmény 

SZLOVÁKIA 

Szerződés a Csehszlovák Szocialista Köztársaság és a Jugoszláv 
Szocialista Szövetségi Köztársaság között a jogi kapcsolatokról 
polgári, családjogi és büntetőügyekben, Belgrád, 1964. január 
20 ( 1 ). 

Szerződés a Csehszlovák Szocialista Köztársaság és a Mongol 
Népköztársaság között a kölcsönös jogsegélyről és a jogi 
kapcsolatokról polgári, családjogi és büntetőügyekben, Ulán
bátor, 1976. október 15. 

Szerződés a Csehszlovák Szocialista Köztársaság és a Kubai 
Köztársaság között a kölcsönös jogsegélyről polgári, családjogi 
és büntetőügyekben, Prága, 1980. április 18. 

Szerződés a Csehszlovák Szocialista Köztársaság és a Szovjet 
Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a kölcsönös jogse
gélyről és a jogi kapcsolatokról polgári, családjogi és büntető
ügyekben, Moszkva, 1982. augusztus 12 ( 2 ). 

Szerződés a Csehszlovák Szocialista Köztársaság és Vietnam 
között a polgári és bűnügyi jogsegélyről, Prága, 1982. október 
12. 

2001. június 22-i budapesti egyezmény a belvízi árufuvarozási 
szerződésről (CMNI) 

FINNORSZÁG 

1955. június 15-i hágai egyezmény az ingó dolgok nemzetközi 
adásvételére alkalmazandó jogról 

SVÉDORSZÁG 

1955. június 15-i hágai egyezmény az ingó dolgok nemzetközi 
adásvételére alkalmazandó jogról 

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 

Értesítés: nincs a rendelet 25. cikkében említett, bejelentendő 
egyezmény
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( 1 ) Ez a szerződés továbbra is hatályos Szerbia, Montenegró, Bosznia- 
Hercegovina és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság (FYROM) 
vonatkozásában. 

( 2 ) Ez a szerződés továbbra is hatályos Oroszország, Örményország, 
Azerbajdzsán, Belarusz, Kazahsztán, Moldova, Tádzsikisztán, Türk
menisztán, Ukrajna és Üzbegisztán vonatkozásában.


