
A szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jogról szóló 864/2007/EK rendelet (Róma 
II.) 29. cikkének (1) bekezdése szerinti értesítések 

(2010/C 343/05) 

EGYEZMÉNYEK JEGYZÉKE 

BELGIUM 

(nem érkezett értesítés) 

BULGÁRIA 

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

CSEH KÖZTÁRSASÁG 

Egyezmény a közúti balesetekre alkalmazandó jogról, Hága, 
1971. május 4. 

Egyezmény az európai szabadalmak megadásáról (Európai 
Szabadalmi Egyezmény), München, 1973. október 5. 

Szerződés a Csehszlovák Szocialista Köztársaság és a Svájci 
Államszövetség között a származási jelzések, eredetmegjelölések 
és egyéb földrajzi nevek védelméről, Bern, 1973. november 16. 

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. ( 1 ). 

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

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

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

NÉMETORSZÁG 

1933. május 29-i egyezmény a légi jármű elővigyázatosságból 
történő lefoglalása egyes szabályainak egységesítéséről 

1952. május 10-i nemzetközi egyezmény a tengerjáró hajók 
feltartóztatásáról 

1967. március 7-i szerződés a Németországi Szövetségi Köztár
saság és a Svájci Államszövetség között a származási jelzések és 
egyéb földrajzi jelzések védelméről 

1968. szeptember 24-i egyezmény a Németországi Szövetségi 
Köztársaság és az Európai Űrkutatási Szervezet (ESRO) között 
az Európai Űrkutatási Irányítóközpontról 

Egyezmény az európai szabadalmak megadásáról (Európai 
Szabadalmi Egyezmény), München, 1973. október 5. 

1977. április 25-i szerződés a Svájci Államszövetség és a 
Németországi Szövetségi Köztársaság között a Lörrach és Weil 
am Rhein közötti, svájci területen található közútról 

Nemzetközi egyezmény a mentésről, London, 1989. április 28. 

1990. augusztus 23-i egyezmény a Németországi Szövetségi 
Köztársaság kormánya és az Európai Űrügynökség között az 
Európai Űrhajósközpontról 

ÉSZTORSZÁG 

Egyezmény az európai szabadalmak megadásáról (Európai 
Szabadalmi Egyezmény), München, 1973. október 5. 

Nemzetközi egyezmény a mentésről, London, 1989. április 28. 

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 

Nemzetközi egyezmény a mentésről, London, 1989. április 28. 

SPANYOLORSZÁG 

Egyezmény a közúti balesetekre alkalmazandó jogról, Hága, 
1971. május 4. 

1973. október 2-i hágai egyezmény a termékfelelősségre alkal
mazandó jogról 

FRANCIAORSZÁG 

1952. május 10-i nemzetközi egyezmény a tengerjáró hajók 
feltartóztatásáról
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( 1 ) A Cseh Köztársaság vonatkozásában ez a szerződés Belaruszra, Kirgi
zisztánra, Moldovára és Oroszországra nézve kötelező.



Egyezmény a közúti balesetekre alkalmazandó jogról, Hága, 
1971. május 4. 

1973. október 2-i hágai egyezmény a termékfelelősségre alkal
mazandó jogról 

Egyezmény az európai szabadalmak megadásáról (Európai 
Szabadalmi Egyezmény), München, 1973. október 5. 

ÍRORSZÁG 

Egyezmény és aláírási jegyzőkönyv a tengeri segítségnyújtásra és 
mentésre vonatkozó egyes jogszabályok egységesítéséről, Brüsz
szel, 1910. szeptember 23. 

1952. május 10-i nemzetközi egyezmény a tengerjáró hajók 
feltartóztatásáról 

Egyezmény az európai szabadalmak megadásáról (Európai 
Szabadalmi Egyezmény), München, 1973. október 5. 

Nemzetközi egyezmény a mentésről, London, 1989. április 28. 

OLASZORSZÁG 

Értesítés: nincs a rendelet 28. cikke (1) bekezdésében említett, 
bejelentendő egyezmény 

CIPRUS 

Egyezmény és aláírási jegyzőkönyv a tengeri segítségnyújtásra és 
mentésre vonatkozó egyes jogszabályok egységesítéséről, Brüsz
szel, 1910. szeptember 23. 

Egyezmény az európai szabadalmak megadásáról (Európai 
Szabadalmi Egyezmény), München, 1973. október 5. 

Egyezmény az öröklési vagyonkezelőkre és azok elismerésére 
alkalmazandó jogról, Hága, 1985. július 1. 

2005. július 25-i megállapodás a Ciprusi Köztársaság kormánya 
és az Amerikai Egyesült Államok kormánya között a tömeg
pusztító fegyverek, azok hordozóeszközei és a kapcsolódó 
anyagok tengeri úton történő elterjedésének visszaszorítására 
irányuló együttműködésről 

LETTORSZÁG 

1928. április 20-i barátsági, kereskedelmi és konzuli jogi szer
ződés Lettország és az Amerikai Egyesült Államok között 

Nemzetközi egyezmény a tengerjáró hajók feltartóztatására 
vonatkozó egyes szabályok egységesítéséről, 1952. május 10. 

1971. május 4-i hágai egyezmény a közúti balesetekre alkalma
zandó jogról 

Egyezmény az európai szabadalmak megadásáról (Európai 
Szabadalmi Egyezmény), 1973. október 5. 

1989. április 28-i nemzetközi egyezmény a mentésről 
(SALVAGE) 

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 

1993. június 2-i megállapodás a Lett Köztársaság kormánya és 
az Orosz Föderáció kormánya között az áttelepülési folyamat 
szabályozásáról és az áttelepültek jogainak védelméről 

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 

LITVÁNIA 

Hágai egyezmény a közúti balesetekre alkalmazandó jogról, 
1971 

Egyezmény az európai szabadalmak megadásáról (Európai 
Szabadalmi Egyezmény), München, 1973 

Nemzetközi egyezmény a mentésről, London, 1989 

Megállapodás a Litván Köztársaság és a Belarusz Köztársaság 
között a jogsegélyről és a jogi kapcsolatokról polgári, családjogi 
és büntetőügyekben, 1993. július 11. 

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.
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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 a Kazah Köztársaság 
között a jogsegélyről és a jogi kapcsolatokról polgári, családjogi 
és büntetőügyekben, 1995. április 27. 

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

Egyezmény az európai szabadalmak megadásáról (Európai 
Szabadalmi Egyezmény), München, 2000 

Megállapodás a Litván Köztársaság és az Azerbajdzsán Köztár
saság 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 

1952. május 10-i nemzetközi egyezmény a tengerjáró hajók 
feltartóztatásáról 

Egyezmény a közúti balesetekre alkalmazandó jogról, Hága, 
1971. május 4. 

1973. október 2-i hágai egyezmény a termékfelelősségre alkal
mazandó jogról 

Egyezmény az európai szabadalmak megadásáról (Európai 
Szabadalmi Egyezmény), München, 1973. október 5. 

MAGYARORSZÁG 

1933. május 29-i egyezmény a légi jármű elővigyázatosságból 
történő lefoglalása egyes szabályainak egységesítéséről 

Megállapodás a Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocia
lista Szövetségi Köztársaság között a kölcsönös jogsegélyről, kelt 
Belgrádban, 1968. március 7-én 

Egyezmény a közúti balesetekre alkalmazandó jogról, Hága, 
1971. május 4. 

Megállapodás a Magyar Népköztársaság és a Vietnami Szocia
lista Köztársaság között a polgári, családjogi és bűnügyi jogse
gélyről, kelt Hanoiban, 1985. január 18-án 

Megállapodás a Magyar Köztársaság kormánya és Ukrajna 
kormánya között az államhatáron keresztül megvalósuló vasúti 
forgalomról, kelt Kijevben, 1995. május 19-én 

Megállapodás a Magyar Köztársaság és Ukrajna között a 
magyar–ukrán államhatár rendjéről, a határkérdésekben való 
együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról, kelt Kijevben, 
1995. május 19-én 

MÁLTA 

Egyezmény az európai szabadalmak megadásáról (Európai 
Szabadalmi Egyezmény), München, 1973. október 5. 

HOLLANDIA 

1952. május 10-i nemzetközi egyezmény a tengerjáró hajók 
feltartóztatásáról 

Egyezmény a közúti balesetekre alkalmazandó jogról, Hága, 
1971. május 4. 

1973. október 2-i hágai egyezmény a termékfelelősségre alkal
mazandó jogról 

AUSZTRIA 

Egyezmény a tengeri segítségnyújtásra és mentésre vonatkozó 
egyes jogszabályok egységesítéséről, kelt Brüsszelben, 1910. 
szeptember 23-án 

Egyezmény a közúti balesetekre alkalmazandó jogról, Hága, 
1971. május 4. 

Egyezmény az európai szabadalmak megadásáról (Európai 
Szabadalmi Egyezmény), München, 1973. október 5. 

LENGYELORSZÁG 

Megállapodás a Lengyel Népköztársaság és a Jugoszláv Szövet
ségi Népköztársaság között a jogi kapcsolatokról polgári és 
büntetőügyekben, kelt Varsóban, 1960. február 6-án (Jogi 
Közlöny, 27. szám, 1963. június 28., 162. pont) 

Egyezmény a közúti balesetekre alkalmazandó jogról, Hága, 
1971. május 4. 

Megállapodás a Lengyel Népköztársaság és a Koreai Népi 
Demokratikus Köztársaság között a polgári, családjogi és 
bűnügyi jogsegélyről, kelt Phenjanban, 1986. szeptember 28- 
án (Jogi Közlöny, 24. szám, 1987. augusztus 18., 135. pont) 

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 (Jogi Közlöny, 55. szám, 1995. május 29., 
289. pont) 

Megállapodás a Lengyel Köztársaság és Ukrajna között a jogse
gélyről és a jogi kapcsolatokról polgári és büntetőügyekben, kelt 
Kijevben, 1993. május 24-én (Jogi Közlöny, 96. szám, 1994. 
szeptember 14., 465. pont) 

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 (Jogi Közlöny, 128. szám, 1995. november 15., 
619. pont) 

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 (Jogi 
Közlöny, 83. szám, 2002. június 24., 750. pont)
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PORTUGÁLIA 

Egyezmény a tengeri segítségnyújtásra és mentésre vonatkozó 
egyes jogszabályok egységesítéséről, kelt Brüsszelben, 1910. 
szeptember 23-án 

Nemzetközi egyezmény a tengerjáró hajók feltartóztatásáról, 
1952. május 10. 

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

ROMÁNIA 

Egyezmény és aláírási jegyzőkönyv a tengeri segítségnyújtásra és 
mentésre vonatkozó egyes jogszabályok egységesítéséről, Brüsz
szel, 1910. szeptember 23. 

(11. sz.) Egyezmény az egyesülési jogról (mezőgazdaság), Genf, 
1921. november 12. 

Egyezmény a légi járművek által harmadik feleknek a felszínen 
okozott kárra vonatkozó egyes szabályok egységesítéséről, 
Róma, 1933. május 29. 

1933. május 29-i egyezmény a légi jármű elővigyázatosságból 
történő lefoglalása egyes szabályainak egységesítéséről 

Egyezmény a nemzetközi polgári repülésről, Chicago, 1944. 
december 7. 

Egyezmény a légi járművel kapcsolatos jogok nemzetközi elis
meréséről, Genf, 1948. június 19. 

(87. sz.) Egyezmény az egyesülési szabadság és a szervezkedési 
jog védelméről, San Francisco, 1948. július 9. 

(98. sz.) Egyezmény a szervezkedési és a kollektív tárgyalási 
jogról, Genf, 1949. július 1. 

1952. május 10-i nemzetközi egyezmény a tengerjáró hajók 
feltartóztatásáról 

Nemzetközi Eurocontrol-egyezmény a légi közlekedés biztonsá
gával kapcsolatos együttműködésről, Brüsszel, 1960. 
december 13. 

Egyezmény a légi járművek fedélzetén elkövetett bűncselekmé
nyekről és egyéb cselekményekről, Tokió, 1963. szeptember 14. 

Egyezmény a légi járművek jogellenes hatalomba kerítésének 
leküzdéséről, Hága, 1970. december 16. 

(135. sz.) Egyezmény a munkavállalók üzemi képviselőiről, 
Genf, 1971. június 23. és (143. sz.) ajánlás a munkavállalók 
üzemi képviselőiről, Genf, 1971. június 23. 

Egyezmény a polgári repülés biztonsága elleni jogellenes cselek
mények leküzdéséről, Montreal, 1971. szeptember 23. 

Egyezmény az európai szabadalmak megadásáról (Európai 
Szabadalmi Egyezmény), München, 1973. október 5. 

Egyezmény a tengeri biztosítási kárigény tekintetében fennálló 
felelősség korlátozásáról (LLMC), London, 1976. november 19. 

Megállapodás a polgári légi járművek kereskedelméről, Genf, 
1979. április 12. 

Többoldalú megállapodás az útvonaldíjakról, Brüsszel, 1981. 
február 12. 

(154. sz.) Egyezmény a kollektív tárgyalásokról Genf, 1981. 
június 19. és (163. sz.) ajánlás a kollektív tárgyalásokról, 
Genf, 1981. június 19. 

A polgári repülés biztonsága elleni jogellenes cselekmények 
leküzdéséről szóló egyezményt kiegészítő, a nemzetközi polgári 
repülést szolgáló repülőterek elleni jogellenes és erőszakos 
cselekmények visszaszorításáról szóló jegyzőkönyv, Montreal, 
1988. február 24. 

Nemzetközi egyezmény a mentésről, London, 1989. április 28. 

Egyezmény a plasztikus robbanóanyagok megjelöléséről azok 
felderítése céljából, Montreal, 1991. március 1. 

A tengeri biztosítási kárigény tekintetében fennálló felelősség 
korlátozásáról szóló, 1976. november 19-i egyezményt módo
sító jegyzőkönyv, 1996. május 2. 

Megállapodás Románia és Moldova között a polgári és bűnügyi 
jogsegélyről, Chișinău, 1996. július 6. 
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( 1 ) Ez a szerződés továbbra is hatályos Oroszország, Örményország, 
Azerbajdzsán, Belarusz, Kazahsztán, Moldova, Tádzsikisztán, Türk
menisztán, Ukrajna és Üzbegisztán vonatkozásában.


