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Bevezetés 
 

 

Napjainkban a polgári ügyekben történő igazságügyi együttműködés egyre nagyobb 

jelentőségre tesz szert, hiszen a globalizáció, a személyek és a javak fokozódó mobilitása a 

nemzetközi elemet tartalmazó magánjogi jogviszonyok számának emelkedését vonja maga 

után, amire természetesen a jogi szabályozásnak is figyelemmel kell lennie. Nem véletlen 

tehát, hogy az Európai Unióban az Amszterdami Szerződés hatálybalépése óta e területen 

intenzív jogalkotás folyik. A nemzetközi színtéren nem tapasztalható ilyen jogalkotási 

lendület, ugyanakkor a már meglévő egyezményekhez folyamatosan csatlakoznak újabb és 

újabb államok.  

 

Mindez megnehezíti annak nyomon követését, hogy az egyes területeket aktuálisan milyen 

jogforrások is szabályozzák hazánk és más államok viszonylatában. Erre figyelemmel a jelen 

tájékoztató célja, hogy a Magyarország és más államok között hatályban lévő, a polgári 

ügyekben történő igazságügyi együttműködés területét szabályozó uniós jogforrásokról és 

nemzetközi egyezményekről naprakész információt nyújtson mind a jogalkalmazó szervek, 

mind a jogkereső közönség számára.  

 

Megjegyzések a lista használatát illetően 

 

A lista az egyes államokkal hatályban lévő valamennyi egyezményt tartalmazza, függetlenül 

attól, hogy azokat egészében vagy részben kell-e ténylegesen alkalmazni. Ha például 

valamely EU-tagállam és Magyarország között hatályban van egy többoldalú nemzetközi 

egyezmény, de a hatálya alá tartozó területet uniós rendelet is szabályozza, értelemszerűen 

csak a rendelet alkalmazható.  

 

Az EU-tagállamok vonatkozásában alkalmazandó uniós jogszabályokat a lista nem 

tartalmazza az egyes tagállamoknál, hanem minden EU-tagállam esetében utalás történik arra, 

hogy az uniós joganyag alkalmazandó. Ez alól kivétel lehet Dánia, az Egyesült Királyság 

vagy Írország, amelyek speciális helyzetben van e területen. Ugyancsak kivételt jelent a 

megerősített együttműködés keretében elfogadott ún. Róma III rendelet (1259/2010/EK 

rendelet). A kivételeket külön jelezzük az érintett tagállamoknál. 

 

A lista nem tartalmazza az érintett jogforrások Magyarország tekintetében történő 

hatálybalépésének időpontját. Az időbeli hatályra vonatkozó információk a mellékletben 

szereplő honlapokon, illetve megkeresésre a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

Nemzetközi Magánjogi Főosztálya is tájékoztatás nyújt azokról.  

 

E dokumentum célja naprakész és pontos lista rendelkezésre bocsátása tájékoztató jelleggel, 

ugyanakkor előfordulhat, hogy az eltér a valóságos helyzettől, az ebből következő károkért 

felelősséget pedig nem vállalunk. Célszerű a Melléklet III. pontjában felsorolt honlapokon 

minden esetben ellenőrizni az aktuális helyzetet, további kétség esetén pedig írásban 

tájékoztatást kérni a Nemzetközi Magánjogi Főosztálytól. 
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Hatályos jogforrások listája államonkénti bontásban  
 

Afganisztán 
 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Albánia 

 

- A Magyar Népköztársaság és az Albán Népköztársaság között a polgári, családjogi és 

bűnügyi jogsegély tárgyában Tiranában 1960. évi január hó 12. napján aláírt szerződés 

(kihirdette az 1960. évi 25. tvr.) 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

- A szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos 

együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, 

elismerésről és végrehajtásról szóló, Hágában, 1996. október 19-én kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi CXL. törvény)   

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok 

külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi XXXVI. törvény) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben külföldön történő bizonyításfelvételről szóló, Hágában, 

1970. március 17. napján kelt egyezmény (kihirdette a 2004. évi CXVI. törvény) 

- A polgári eljárásra vonatkozó, Hágában az 1954. évi március hó 1. napján kelt nemzetközi 

egyezmény (kihirdette az 1966. évi 8. tvr.) 

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény (kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény Strasbourgban, 1978. március 15. napján aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyve 

(kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

- A nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodásról szóló, Genfben 1961. április 21-én kelt 

Európai Egyezmény (kihirdette az 1964. évi 8. törvényerejű rendelet) 

 

Algéria 

 

- A Magyar Népköztársaság és az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság között az 

Algírban az 1976. évi február hó 7. napján aláírt, a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegélyről 

szóló szerződés (kihirdette az 1985. évi 15. tvr.) 

- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 
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Amerikai Egyesült Államok 
 

- Viszonosság a tartási ügyekben (Viszonossági nyilatkozat: Igazságügyi Közlöny 2007. 

február 28-i számában; 8001/2007 (IK 2.) IRM Tájékoztató) 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) – Amerikai Szamoa, Guam, Északi Mariana-szigetek, Puerto 

Rico és az Amerikai Virgin-szigetek esetében is alkalmazandó 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok 

külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi XXXVI. törvény) – az Északi Mariana-szigetek, Guam, Puerto Rico és 

az Amerikai Virgin-szigetek esetében is alkalmazandó 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben külföldön történő bizonyításfelvételről szóló, Hágában, 

1970. március 17. napján kelt egyezmény (kihirdette a 2004. évi CXVI. törvény) - Guam, 

Puerto Rico és az Amerikai Virgin-szigetek esetében is alkalmazandó 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) – 

minden olyan területre alkalmazandó, amelynek nemzetközi kapcsolataiért az Egyesült 

Államok felelős 
 

Andorra 

 

- A gyermekek feletti felügyeleti jogot érintő határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, 

valamint a felügyeleti viszonyok helyreállításáról szóló, 1980. május 20. napján 

Luxemburgban kelt európai egyezmény (kihirdette a 2004. évi LXVIII. törvény) 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.)  

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

 

Antigua és Barbuda 

 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok 

külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi XXXVI. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Argentína 

 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 
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- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.) 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok 

külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi XXXVI. törvény) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben külföldön történő bizonyításfelvételről szóló, Hágában, 

1970. március 17. napján kelt egyezmény (kihirdette a 2004. évi CXVI. törvény) 

- A polgári eljárásra vonatkozó, Hágában az 1954. évi március hó 1. napján kelt nemzetközi 

egyezmény (kihirdette az 1966. évi 8. tvr.)  

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Ausztrália 

 

- A polgári jogsegély tárgyában Budapesten, 1935. évi szeptember hó 25-én kelt magyar-brit 

egyezmény (kihirdette az 1936. évi XIII. törvény) 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

- A szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos 

együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, 

elismerésről és végrehajtásról szóló, Hágában, 1996. október 19-én kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi CXL. törvény)  

- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.) – a Norfolk-sziget esetében is 

alkalmazandó 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) - minden olyan területre alkalmazandó, amelynek nemzetközi 

kapcsolataiért Ausztrália felelős 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok 

külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi XXXVI. törvény) – az Ashmore és Cartier szigetek, az Antarktisz 

ausztrál területei, Karácsony-sziget, Cocos-sziget, Korall-tengeri szigetek, Heard és 

McDonald szigetek, Norfolk-sziget esetében is alkalmazandó  

- A polgári és kereskedelmi ügyekben külföldön történő bizonyításfelvételről szóló, Hágában, 

1970. március 17. napján kelt egyezmény (kihirdette a 2004. évi CXVI. törvény) - minden 

olyan területre alkalmazandó, amelynek nemzetközi kapcsolataiért Ausztrália felelős 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) - minden olyan területre alkalmazandó, amelynek nemzetközi 

kapcsolataiért Ausztrália felelős 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) - 

minden olyan területre alkalmazandó, amelynek nemzetközi kapcsolataiért Ausztrália felelős 
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Ausztria 

 

- EU jogforrások 

- A szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, Rómában, 1980. június 19-én 

aláírásra megnyitott egyezmény és jegyzőkönyvei (kihirdette a 2006. évi XXVIII. törvény) 

- A Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a kölcsönös polgári 

jogsegélyforgalomról és az okiratokról Bécsben, az 1965. évi április hónap 9. napján aláírt 

szerződés (kihirdette az 1967. évi 24. tvr.)  

- A Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a hagyatéki ügyek 

szabályozásáról Bécsben, az 1965. évi április hó 9. napján aláírt szerződés (kihirdette az 1967. 

évi 25. tvr.) 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

-  A szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos 

együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, 

elismerésről és végrehajtásról szóló, Hágában, 1996. október 19-én kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi CXL. törvény)   

- A gyermekek feletti felügyeleti jogot érintő határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, 

valamint a felügyeleti viszonyok helyreállításáról szóló, 1980. május 20. napján 

Luxemburgban kelt európai egyezmény (kihirdette a 2004. évi LXVIII. törvény) 

- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.) 

- A gyermektartási kötelezettség tárgyában hozott határozatok elismeréséről és 

végrehajtásáról Hágában, az 1958. évi április hó 15-én aláírt egyezmény (kihirdette az 1965. 

évi 7. tvr.) 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A polgári eljárásra vonatkozó, Hágában az 1954. évi március hó 1. napján kelt nemzetközi 

egyezmény (kihirdette az 1966. évi 8. tvr.)  

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény (kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény Strasbourgban, 1978. március 15. napján aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyve 

(kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

- A nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodásról szóló, Genfben 1961. április 21-én kelt 

Európai Egyezmény (kihirdette az 1964. évi 8. törvényerejű rendelet) 

 

Azerbajdzsán 

 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 
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- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény (kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

- A nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodásról szóló, Genfben 1961. április 21-én kelt 

Európai Egyezmény (kihirdette az 1964. évi 8. törvényerejű rendelet) 

 

Bahama 

 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok 

külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi XXXVI. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Bahrein 

 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Banglades 

 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Barbados 

 

- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.) 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok 

külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi XXXVI. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 
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Belorusszia 

 

- A Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a 

polgári, családjogi és bűnügyi jogsegély tárgyában Moszkvában, 1958. évi július hó 15. 

napján aláírt szerződés (kihirdette az 1958. évi 38. tvr.), valamint az ezt kiegészítő és 

módosító, Budapesten 1971. évi október hó 19. napján aláírt jegyzőkönyv (kihirdette az 1972. 

évi 18. tvr.)  

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.) 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok 

külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi XXXVI. törvény) 

- A polgári eljárásra vonatkozó, Hágában az 1954. évi március hó 1. napján kelt nemzetközi 

egyezmény (kihirdette az 1966. évi 8. tvr.)  

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény (kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény Strasbourgban, 1978. március 15. napján aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyve 

(kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.)  

- A nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodásról szóló, Genfben 1961. április 21-én kelt 

Európai Egyezmény (kihirdette az 1964. évi 8. törvényerejű rendelet) 

 

Belgium 

 

- EU jogforrások 

- A szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, Rómában, 1980. június 19-én 

aláírásra megnyitott egyezmény és jegyzőkönyvei (kihirdette a 2006. évi XXVIII. törvény) 

- a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Belga Királyság Kormánya között a polgári 

eljárásról szóló, Hágában az 1954. évi március hó 1-jén kelt Egyezmény alkalmazásának 

megkönnyítésére irányuló, Brüsszelben 1983. évi május hó 11. napján aláírt Megállapodás 

(kihirdette a 64/1984. (XII. 21.) MT rendelet) 

- Egyezmény a jogi tájékoztatáscseréről a Magyar Népköztársaság és a Belga Királyság 

között (aláírva Budapesten 1983. szeptember 5-én, közzétéve: Magyar Közlöny 1985. évi 33. 

szám, 1985/14. Nemzetközi Szerződés az igazságügyminisztertől) 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 



 13 

- A gyermekek feletti felügyeleti jogot érintő határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, 

valamint a felügyeleti viszonyok helyreállításáról szóló, 1980. május 20. napján 

Luxemburgban kelt európai egyezmény (kihirdette a 2004. évi LXVIII. törvény) 

- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.) 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok 

külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi XXXVI. törvény) 

- A polgári eljárásra vonatkozó, Hágában az 1954. évi március hó 1. napján kelt nemzetközi 

egyezmény (kihirdette az 1966. évi 8. tvr.)  

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény (kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény Strasbourgban, 1978. március 15. napján aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyve 

(kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

- A nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodásról szóló, Genfben 1961. április 21-én kelt 

Európai Egyezmény (kihirdette az 1964. évi 8. törvényerejű rendelet) 

 

Beliz  

 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok 

külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi XXXVI. törvény) 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

 

Benin 

 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Bolívia 

 

- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.) 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 
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- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Bosznia és Hercegovina 

 

- A Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság között a 

kölcsönös jogsegélyről szóló, Belgrádban, az 1968. évi március hó 7. napján aláírt szerződés 

(kihirdette az 1969. évi 1. tvr.), valamint az ezt módosító és kiegészítő, Budapesten 1986. évi 

április hó 25. napján aláírt szerződés (kihirdette az 1988. évi 1. tvr.) 

- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.) 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok 

külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi XXXVI. törvény) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben külföldön történő bizonyításfelvételről szóló, Hágában, 

1970. március 17. napján kelt egyezmény (kihirdette a 2004. évi CXVI. törvény)  

- A polgári eljárásra vonatkozó, Hágában az 1954. évi március hó 1. napján kelt nemzetközi 

egyezmény (kihirdette az 1966. évi 8. tvr.)  

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

- A nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodásról szóló, Genfben 1961. április 21-én kelt 

Európai Egyezmény (kihirdette az 1964. évi 8. törvényerejű rendelet) 

 

Botswana 

 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok 

külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi XXXVI. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Brazília 

 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.) 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 
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Brunei 

 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Bulgária 

 

- EU jogforrások 

- A szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, Rómában, 1980. június 19-én 

aláírásra megnyitott egyezmény és jegyzőkönyvei (kihirdette a 2006. évi XXVIII. törvény) 

- A Magyar Népköztársaság és a Bolgár Népköztársaság között a polgári, családjogi és 

bűnügyi jogsegély tárgyában Szófiában, az 1966. évi május hó 16. napján aláírt szerződés 

(kihirdette az 1967. évi 6. tvr.), valamint az ezt módosító és kiegészítő Budapesten, 1981. évi 

szeptember hó 15-én aláírt jegyzőkönyv (kihirdette az 1983. évi 2. tvr.) 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

- A szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos 

együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, 

elismerésről és végrehajtásról szóló, Hágában, 1996. október 19-én kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi CXL. törvény)  

- A gyermekek feletti felügyeleti jogot érintő határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, 

valamint a felügyeleti viszonyok helyreállításáról szóló, 1980. május 20. napján 

Luxemburgban kelt európai egyezmény (kihirdette a 2004. évi LXVIII. törvény) 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok 

külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi XXXVI. törvény) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben külföldön történő bizonyításfelvételről szóló, Hágában, 

1970. március 17. napján kelt egyezmény (kihirdette a 2004. évi CXVI. törvény) 

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény (kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet)  

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény Strasbourgban, 1978. március 15. napján aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyve 

(kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

- A nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodásról szóló, Genfben 1961. április 21-én kelt 

Európai Egyezmény (kihirdette az 1964. évi 8. törvényerejű rendelet) 
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Burkina Faso 

 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.) 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

- A nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodásról szóló, Genfben 1961. április 21-én kelt 

Európai Egyezmény (kihirdette az 1964. évi 8. törvényerejű rendelet) 

 

Burundi 

 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

 

Chile 

 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.) 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Ciprus 

 

- EU jogforrások, a Róma III rendelet kivételével 

- A szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, Rómában, 1980. június 19-én 

aláírásra megnyitott egyezmény és jegyzőkönyvei (kihirdette a 2006. évi XXVIII. törvény) 

- A Magyar Népköztársaság és a Ciprusi Köztársaság között a Budapesten, 1981. november 

30-án aláírt, a polgári és bűnügyi jogsegélyről szóló szerződés (kihirdette az 1983. évi 19. 

tvr.) 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

- A szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos 

együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, 

elismerésről és végrehajtásról szóló, Hágában, 1996. október 19-én kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi CXL. törvény)  

- A gyermekek feletti felügyeleti jogot érintő határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, 

valamint a felügyeleti viszonyok helyreállításáról szóló, 1980. május 20. napján 

Luxemburgban kelt európai egyezmény (kihirdette a 2004. évi LXVIII. törvény) 
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- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.) 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok 

külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi XXXVI. törvény) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben külföldön történő bizonyításfelvételről szóló, Hágában, 

1970. március 17. napján kelt egyezmény (kihirdette a 2004. évi CXVI. törvény) 

- A polgári eljárásra vonatkozó, Hágában az 1954. évi március hó 1. napján kelt nemzetközi 

egyezmény (kihirdette az 1966. évi 8. tvr.)  

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény (kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet)  

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény Strasbourgban, 1978. március 15. napján aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyve 

(kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Cook-szigetek 

 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Costa Rica 

 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény (kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Cseh Köztársaság 

 

- EU jogforrások, a Róma III rendelet kivételével 

- A szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, Rómában, 1980. június 19-én 

aláírásra megnyitott egyezmény és jegyzőkönyvei (kihirdette a 2006. évi XXVIII. törvény) 
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- A Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság között a jogsegélyről, 

valamint a polgári jogi, családjogi és a büntetőügyekre vonatkozó jogi kapcsolatok 

szabályozásáról szólóan létrejött, Bratislavában, az 1989. évi március hó 28. napján aláírt 

szerződés (kihirdette az 1991. évi LXI. törvény) 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

- A szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos 

együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, 

elismerésről és végrehajtásról szóló, Hágában, 1996. október 19-én kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi CXL. törvény)  

- A gyermekek feletti felügyeleti jogot érintő határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, 

valamint a felügyeleti viszonyok helyreállításáról szóló, 1980. május 20. napján 

Luxemburgban kelt európai egyezmény (kihirdette a 2004. évi LXVIII. törvény) 

- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.) 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok 

külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi XXXVI. törvény) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben külföldön történő bizonyításfelvételről szóló, Hágában, 

1970. március 17. napján kelt egyezmény (kihirdette a 2004. évi CXVI. törvény) 

- A polgári eljárásra vonatkozó, Hágában az 1954. évi március hó 1. napján kelt nemzetközi 

egyezmény (kihirdette az 1966. évi 8. tvr.)  

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény (kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény Strasbourgban, 1978. március 15. napján aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyve 

(kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

- A nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodásról szóló, Genfben 1961. április 21-én kelt 

Európai Egyezmény (kihirdette az 1964. évi 8. törvényerejű rendelet) 

 

Dánia 

 

- Az Európai Parlament és a Tanács 1393/2007/EK rendelete (2007. november 13.) a 

tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok 

kézbesítéséről („iratkézbesítés”), és az 1348/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 

helyezéséről (Az Európai Közösség és a Dán Királyság között a polgári és kereskedelmi 

ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szóló Megállapodás alapján) 

- A Tanács 44/2001/EK rendelete (2000. december 22.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a 

joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról (Az Európai Közösség 

és a Dán Királyság között a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról és a 

határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló Megállapodás alapján) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről 

és végrehajtásáról szóló, 2007. október 30-án Luganóban aláírt egyezmény (kihirdette a 

2009/430/EK tanácsi határozat) 
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- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

- A szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos 

együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, 

elismerésről és végrehajtásról szóló, Hágában, 1996. október 19-én kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi CXL. törvény)  

- A gyermekek feletti felügyeleti jogot érintő határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, 

valamint a felügyeleti viszonyok helyreállításáról szóló, 1980. május 20. napján 

Luxemburgban kelt európai egyezmény (kihirdette a 2004. évi LXVIII. törvény) 

- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.) 

- A gyermektartási kötelezettség tárgyában hozott határozatok elismeréséről és 

végrehajtásáról Hágában, az 1958. évi április hó 15-én aláírt egyezmény (kihirdette az 1965. 

évi 7. tvr.)  

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok 

külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi XXXVI. törvény) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben külföldön történő bizonyításfelvételről szóló, Hágában, 

1970. március 17. napján kelt egyezmény (kihirdette a 2004. évi CXVI. törvény)  

- A polgári eljárásra vonatkozó, Hágában az 1954. évi március hó 1. napján kelt nemzetközi 

egyezmény (kihirdette az 1966. évi 8. tvr.)  

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény (kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény Strasbourgban, 1978. március 15. napján aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyve 

(kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) – a Feröer-szigetekre és Grönlandra is alkalmazandó 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) - – a 

Feröer-szigetekre és Grönlandra is alkalmazandó 

- A nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodásról szóló, Genfben 1961. április 21-én kelt 

Európai Egyezmény (kihirdette az 1964. évi 8. törvényerejű rendelet) - – a Feröer-szigetekre 

és Grönlandra is alkalmazandó 

 

Dél-Afrikai Köztársaság  

 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 
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Djibuti 

 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Dominika 

 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Dominikai Köztársaság 

 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

- A szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos 

együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, 

elismerésről és végrehajtásról szóló, Hágában, 1996. október 19-én kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi CXL. törvény)  

- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.) 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Ecuador 

 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

- A szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos 

együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, 

elismerésről és végrehajtásról szóló, Hágában, 1996. október 19-én kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi CXL. törvény)  

- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.) 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 
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Egyesült Királyság 

 

- EU jogforrások, kivéve a Róma III rendeletet és a tartási kötelezettségekre alkalmazandó 

jogról szóló, 2007. november 23-i hágai jegyzőkönyvet (kihirdette a Tanács 2009/941/EK 

határozata) 

- A polgári jogsegély tárgyában Budapesten, 1935. évi szeptember hó 25-én kelt magyar-brit 

egyezmény (kihirdette az 1936. évi XIII. törvény) 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) – Anguilla, Bermuda, 

Falkland-szigetek, Jersey, Kajmán-szigetek, Man, Montserrat esetében is alkalmazandó  

- A gyermekek feletti felügyeleti jogot érintő határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, 

valamint a felügyeleti viszonyok helyreállításáról szóló, 1980. május 20. napján 

Luxemburgban kelt európai egyezmény (kihirdette a 2004. évi LXVIII. törvény) – Anguilla, 

Falkland-szigetek, Jersey, Man, Kajmán-szigetek és Montserrat esetében is alkalmazandó 

- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.) – Jersey és Man esetében is 

alkalmazandó 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) – Gibraltár, Anguilla, Bermuda-szigetek, Kajmán-szigetek, 

Falkland-szigetek, Guernsey, Man, Jersey, Montserrat, St-Helen, Turk és Caicos-szigetek, 

Brit-Virgin-szigetek és az Antarktisz brit területei esetében is alkalmazandó 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok 

külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi XXXVI. törvény) – Gibraltár, Anguilla, Bermuda-szigetek, Kajmán-

szigetek, Falkland-szigetek, Guernsey, Man, Jersey, Montserrat, Pitcairn, St-Helen, Turk és 

Caicos-szigetek, Brit-Virgin-szigetek esetében is alkalmazandó 

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény (kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) – Jersey esetében is 

alkalmazandó 

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény Strasbourgban, 1978. március 15. napján aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyve 

(kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) – Man esetében is alkalmazandó 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) – 

Gibraltár, Man, Bermuda, Kajmán-szigetek, Guernsey és Jersey esetében is alkalmazandó 

 

Egyesült Arab Emirátusok 

 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Egyiptom 

 

- A Magyar Köztársaság és az Egyiptomi Arab Köztársaság között a polgári és kereskedelmi 

jogsegélyről szóló, Kairóban, 1996. március 26. napján aláírt Egyezmény (kihirdette az 1999. 

évi CII. törvény) 
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- A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok 

külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi XXXVI. törvény) 

- A polgári eljárásra vonatkozó, Hágában az 1954. évi március hó 1. napján kelt nemzetközi 

egyezmény (kihirdette az 1966. évi 8. tvr.)  

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Elefántcsontpart 

 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Észtország 

 

- EU jogforrások, a Róma III rendelet kivételével 

- A szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, Rómában, 1980. június 19-én 

aláírásra megnyitott egyezmény és jegyzőkönyvei (kihirdette a 2006. évi XXVIII. törvény) 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

- A szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos 

együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, 

elismerésről és végrehajtásról szóló, Hágában, 1996. október 19-én kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi CXL. törvény)  

- A gyermekek feletti felügyeleti jogot érintő határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, 

valamint a felügyeleti viszonyok helyreállításáról szóló, 1980. május 20. napján 

Luxemburgban kelt európai egyezmény (kihirdette a 2004. évi LXVIII. törvény) 

- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.) 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok 

külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi XXXVI. törvény) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben külföldön történő bizonyításfelvételről szóló, Hágában, 

1970. március 17. napján kelt egyezmény (kihirdette a 2004. évi CXVI. törvény) 

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény (kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény Strasbourgban, 1978. március 15. napján aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyve 

(kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Fidzsi-szigetek 

 

- A polgári jogsegély tárgyában Budapesten, 1935. évi szeptember hó 25-én kelt magyar-brit 

egyezmény (kihirdette az 1936. évi XIII. törvény) 
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- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Finnország 

 

- EU jogforrások, a Róma III rendelet kivételével 

- A szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, Rómában, 1980. június 19-én 

aláírásra megnyitott egyezmény és jegyzőkönyvei (kihirdette a 2006. évi XXVIII. törvény) 

- A Magyar Népköztársaság és a Finn Köztársaság között Budapesten, az 1981. évi május hó 

22-én aláírt, a polgári, családjogi és büntető ügyekben nyújtandó jogvédelemről és 

jogsegélyről szóló szerződés (kihirdette az 1982. évi 25. tvr.) 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

-  A szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos 

együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, 

elismerésről és végrehajtásról szóló, Hágában, 1996. október 19-én kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi CXL. törvény)   

- A gyermekek feletti felügyeleti jogot érintő határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, 

valamint a felügyeleti viszonyok helyreállításáról szóló, 1980. május 20. napján 

Luxemburgban kelt európai egyezmény (kihirdette a 2004. évi LXVIII. törvény) 

- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.) 

- A gyermektartási kötelezettség tárgyában hozott határozatok elismeréséről és 

végrehajtásáról Hágában, az 1958. évi április hó 15-én aláírt egyezmény (kihirdette az 1965. 

évi 7. tvr.) 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok 

külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi XXXVI. törvény) 

- A polgári eljárásra vonatkozó, Hágában az 1954. évi március hó 1. napján kelt nemzetközi 

egyezmény (kihirdette az 1966. évi 8. tvr.)  

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény (kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény Strasbourgban, 1978. március 15. napján aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyve 

(kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Franciaország 
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Megjegyzés: Franciaország esetében az uniós jogforrások hatálya az európai területekre, a 

tengerentúli megyékre (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion – a közelmúltban 

tengerentúli megyévé alakult Mayotte-ra azonban még nem) illetve Saint Barthélemy és Saint 

Martin szigeteire terjed ki. A nemzetközi egyezmények esetében külön kerül megjelölésre, 

hogy melyik nem európai területekre terjed ki azok hatálya. A „Francia Köztársaság teljes 

területe” megjelölés magába foglalja az európai területeket, a tengerentúli megyéket 

(Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte), illetve a tengerentúli közösségeket is 

(Saint Barthélemy, Saint Martin, Francia-Polinézia, Új-Kaledónia, Saint Pierre és Miquelon, 

Wallis és Futuna, Déli és Antarktiszi francia területek)  

 

- EU jogforrások 

- A szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, Rómában, 1980. június 19-én 

aláírásra megnyitott egyezmény és jegyzőkönyvei (kihirdette a 2006. évi XXVIII. törvény) - a 

Francia Köztársaság teljes területén alkalmazandó 

- A Magyar Népköztársaság és a Francia Köztársaság között Budapesten, az 1980. évi július 

hó 31. napján aláírt, a polgári és a családjogi jogsegélyről, a határozatok elismeréséről és 

végrehajtásáról, valamint a bűnügyi jogsegélyről és a kiadatásról szóló szerződés (kihirdette 

az 1982. évi 3. tvr.) 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) – a Francia 

Köztársaság teljes területén alkalmazandó 

- A szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos 

együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, 

elismerésről és végrehajtásról szóló, Hágában, 1996. október 19-én kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi CXL. törvény)   

- A gyermekek feletti felügyeleti jogot érintő határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, 

valamint a felügyeleti viszonyok helyreállításáról szóló, 1980. május 20. napján 

Luxemburgban kelt európai egyezmény (kihirdette a 2004. évi LXVIII. törvény) 

- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.) – a tengerentúli megyékre, 

továbbá Francia-Polinéziára, Új-Kaledóniára, Saint Pierre és Miquelonra is alkalmazandó 

- A gyermektartási kötelezettség tárgyában hozott határozatok elismeréséről és 

végrehajtásáról Hágában, az 1958. évi április hó 15-én aláírt egyezmény (kihirdette az 1965. 

évi 7. tvr.) - tengerentúli megyéken túl Francia-Polinézia, Új-Kaledónia, Saint Pierre és 

Miquelon, Wallis és Futuna, Déli és Antarktiszi francia területek esetében is alkalmazandó  

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) - a Francia Köztársaság teljes területén alkalmazandó 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben külföldön történő bizonyításfelvételről szóló, Hágában, 

1970. március 17. napján kelt egyezmény (kihirdette a 2004. évi CXVI. törvény) - a Francia 

Köztársaság teljes területén alkalmazandó  

- A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok 

külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi XXXVI. törvény) - a Francia Köztársaság teljes területén 

alkalmazandó 

- A polgári eljárásra vonatkozó, Hágában az 1954. évi március hó 1. napján kelt nemzetközi 

egyezmény (kihirdette az 1966. évi 8. tvr.) – a tengerentúli megyéken túl Francia-

Polinéziára, illetve Saint-Pierre és Miquelonra is alkalmazandó 

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény (kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) – a Francia Köztársaság 

teljes területén alkalmazandó 
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- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény Strasbourgban, 1978. március 15. napján aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyve 

(kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) - a 

Francia Köztársaság teljes területén alkalmazandó 

- A nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodásról szóló, Genfben 1961. április 21-én kelt 

Európai Egyezmény (kihirdette az 1964. évi 8. törvényerejű rendelet) 

 

Fülöp-szigetek 
 

- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.) 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Gabon 

 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Ghána 

 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Görögország 

 

- EU jogforrások, a Róma III rendelet kivételével 

- A szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, Rómában, 1980. június 19-én 

aláírásra megnyitott egyezmény és jegyzőkönyvei (kihirdette a 2006. évi XXVIII. törvény) 

- A Magyar Népköztársaság és a Görög Köztársaság között Budapesten, az 1979. október hó 

8. napján aláírt, a polgári és bűnügyi jogsegélyről szóló szerződés (kihirdette az 1981. évi 21. 

tvr.) 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

- A szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos 

együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, 

elismerésről és végrehajtásról szóló, Hágában, 1996. október 19-én kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi CXL. törvény) - 2012. június 1.-től 

-A gyermekek feletti felügyeleti jogot érintő határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, 

valamint a felügyeleti viszonyok helyreállításáról szóló, 1980. május 20. napján 

Luxemburgban kelt európai egyezmény (kihirdette a 2004. évi LXVIII. törvény) 

- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.) 
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- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben külföldön történő bizonyításfelvételről szóló, Hágában, 

1970. március 17. napján kelt egyezmény (kihirdette a 2004. évi CXVI. törvény) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok 

külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi XXXVI. törvény) 

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény (kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet))  

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény Strasbourgban, 1978. március 15. napján aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyve 

(kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Grenada 

 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

 

Grúzia 

 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény (kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény Strasbourgban, 1978. március 15. napján aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyve 

(kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Guatemala 

 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.) 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 
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- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Guinea 

 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Haiti 

 

- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Hollandia 

 

- EU jogforrások, a Róma III rendelet kivételével 

- A szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, Rómában, 1980. június 19-én 

aláírásra megnyitott egyezmény és jegyzőkönyvei (kihirdette a 2006. évi XXVIII. törvény) – 

Hollandia karibi területei (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Curaçao, Sint Maarten és Aruba 

esetében is alkalmazandó 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) - Hollandia karibi 

területei (Bonaire, Sint Eustatius, Saba) esetében is alkalmazandó 

- A szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos 

együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, 

elismerésről és végrehajtásról szóló, Hágában, 1996. október 19-én kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi CXL. törvény) - Hollandia karibi területei (Bonaire, Sint Eustatius, 

Saba) és, Curaçao esetében is alkalmazandó  

- A gyermekek feletti felügyeleti jogot érintő határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, 

valamint a felügyeleti viszonyok helyreállításáról szóló, 1980. május 20. napján 

Luxemburgban kelt európai egyezmény (kihirdette a 2004. évi LXVIII. törvény) 

- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.) - Hollandia karibi területei 

(Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Curaçao és Sint Maarten esetében is alkalmazandó 

- A gyermektartási kötelezettség tárgyában hozott határozatok elismeréséről és 

végrehajtásáról Hágában, az 1958. évi április hó 15-én aláírt egyezmény (kihirdette az 1965. 

évi 7. tvr.) - Hollandia karibi területei (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Curaçao, Sint Maarten 

és Aruba esetében is alkalmazandó 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) – Hollandia karibi területei (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), 

Curaçao, Sint Maarten és Aruba esetében is alkalmazandó 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok 

külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi XXXVI. törvény) – Aruba esetében is alkalmazandó 
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- A polgári és kereskedelmi ügyekben külföldön történő bizonyításfelvételről szóló, Hágában, 

1970. március 17. napján kelt egyezmény (kihirdette a 2004. évi CXVI. törvény) – Aruba 

esetében is alkalmazandó 

- A polgári eljárásra vonatkozó, Hágában az 1954. évi március hó 1. napján kelt nemzetközi 

egyezmény (kihirdette az 1966. évi 8. tvr.) – Hollandia karibi területei (Bonaire, Sint 

Eustatius, Saba), Curaçao, Sint Maarten és Aruba esetében is alkalmazandó 

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény (kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) – Aruba esetében is 

alkalmazandó 

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény Strasbourgban, 1978. március 15. napján aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyve 

(kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) – Aruba esetében is alkalmazandó 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) - Hollandia karibi területei (Bonaire, Sint Eustatius, Saba) 

esetében is alkalmazandó 

-A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) - 

Hollandia karibi területei (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Curaçao és Sint Maarten esetében 

is alkalmazandó 

 

Honduras 

 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Horvátország 

 

- A Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság között a 

kölcsönös jogsegélyről szóló, Belgrádban, az 1968. évi március hó 7. napján aláírt szerződés 

(kihirdette az 1969. évi 1. tvr.), valamint az ezt módosító és kiegészítő, Budapesten 1986. évi 

április hó 25. napján aláírt szerződés (kihirdette az 1988. évi 1. tvr.) 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

- A szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos 

együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, 

elismerésről és végrehajtásról szóló, Hágában, 1996. október 19-én kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi CXL. törvény)  

- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.) 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok 

külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi XXXVI. törvény) 
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- A polgári és kereskedelmi ügyekben külföldön történő bizonyításfelvételről szóló, Hágában, 

1970. március 17. napján kelt egyezmény (kihirdette a 2004. évi CXVI. törvény)  

- A polgári eljárásra vonatkozó, Hágában az 1954. évi március hó 1. napján kelt nemzetközi 

egyezmény (kihirdette az 1966. évi 8. tvr.)  

-A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

- A nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodásról szóló, Genfben 1961. április 21-én kelt 

Európai Egyezmény (kihirdette az 1964. évi 8. törvényerejű rendelet) 

 

India 

 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok 

külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi XXXVI. törvény)  

- A polgári és kereskedelmi ügyekben külföldön történő bizonyításfelvételről szóló, Hágában, 

1970. március 17. napján kelt egyezmény (kihirdette a 2004. évi CXVI. törvény)  

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Indonézia 

 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Irán 

 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Irak 

 

- A Magyar Népköztársaság és az Iraki Köztársaság között a jogsegély nyújtásáról 

Budapesten, az 1977. évi március hó 4. napján aláírt szerződés (kihirdette az 1978. évi 11. 

tvr.) 

 

Írország 

 

- EU jogforrások, a Róma III rendelet kivételével 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

- A szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos 

együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, 

elismerésről és végrehajtásról szóló, Hágában, 1996. október 19-én kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi CXL. törvény)  
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- A gyermekek feletti felügyeleti jogot érintő határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, 

valamint a felügyeleti viszonyok helyreállításáról szóló, 1980. május 20. napján 

Luxemburgban kelt európai egyezmény (kihirdette a 2004. évi LXVIII. törvény) 

- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.) 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok 

külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi XXXVI. törvény) 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Izland 

 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről 

és végrehajtásáról szóló, 2007. október 30-án Luganóban aláírt egyezmény (kihirdette a 

2009/430/EK tanácsi határozat) 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

- A gyermekek feletti felügyeleti jogot érintő határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, 

valamint a felügyeleti viszonyok helyreállításáról szóló, 1980. május 20. napján 

Luxemburgban kelt európai egyezmény (kihirdette a 2004. évi LXVIII. törvény) 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok 

külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi XXXVI. törvény)  

- A polgári és kereskedelmi ügyekben külföldön történő bizonyításfelvételről szóló, Hágában, 

1970. március 17. napján kelt egyezmény (kihirdette a 2004. évi CXVI. törvény) 

- A polgári eljárásra vonatkozó, Hágában az 1954. évi március hó 1. napján kelt nemzetközi 

egyezmény (kihirdette az 1966. évi 8. tvr.) 

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény (kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény Strasbourgban, 1978. március 15. napján aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyve 

(kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 
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Izrael 

 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.) 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok 

külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi XXXVI. törvény) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben külföldön történő bizonyításfelvételről szóló, Hágában, 

1970. március 17. napján kelt egyezmény (kihirdette a 2004. évi CXVI. törvény) 

- A polgári eljárásra vonatkozó, Hágában az 1954. évi március hó 1. napján kelt nemzetközi 

egyezmény (kihirdette az 1966. évi 8. tvr.)  

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Jamaica 

 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Japán 

 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok 

külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi XXXVI. törvény) 

- A polgári eljárásra vonatkozó, Hágában az 1954. évi március hó 1. napján kelt nemzetközi 

egyezmény (kihirdette az 1966. évi 8. tvr.)  

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Jordánia 

 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Kambodzsa 

 

- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.) 
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- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Kamerun 

 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Kanada 

 

- A polgári jogsegély tárgyában Budapesten, 1935. évi szeptember hó 25-én kelt magyar-brit 

egyezmény (kihirdette az 1936. évi XIII. törvény) 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok 

külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi XXXVI. törvény) 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Katar 

 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Kazahsztán 

 

- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.) 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény)  

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

- A nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodásról szóló, Genfben 1961. április 21-én kelt 

Európai Egyezmény (kihirdette az 1964. évi 8. törvényerejű rendelet) 

 

Kenya 

 

- A polgári jogsegély tárgyában Budapesten, 1935. évi szeptember hó 25-én kelt magyar-brit 

egyezmény (kihirdette az 1936. évi XIII. törvény)  



 33 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Kínai Népköztársaság 

 

- A Magyar Köztársaság és a Kínai Népköztársaság között a polgári és kereskedelmi 

ügyekben történő kölcsönös jogsegélyről szóló, Pekingben, 1995. év október hónap 9. napján 

aláírt szerződés (kihirdette az 1997. évi LXII. tv.) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok 

külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi XXXVI. törvény) 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

 Hongkong 

 

 - A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli 

 hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján 

 kelt egyezmény (kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

 - A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok 

 külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt 

 Egyezmény (kihirdette a 2005. évi XXXVI. törvény) 

 - A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen 

 ügyekben történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt 

 Egyezmény (kihirdette a 2005. évi LXXX. törvény) 

 - A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

 Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. 

 tvr.) 

 

 Makaó 

 

 - A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, 

 Hágában 1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

 - A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli 

 hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján 

 kelt egyezmény (kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

 - A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok 

 külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt 

 Egyezmény (kihirdette a 2005. évi XXXVI. törvény) 

 - A polgári eljárásra vonatkozó, Hágában az 1954. évi március hó 1. napján kelt 

 nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1966. évi 8. tvr.)  

 - A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen 

 ügyekben történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt 

 Egyezmény (kihirdette a 2005. évi LXXX. törvény) 
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 - A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

 Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. 

 tvr.) 

 

Kirgizisztán 

 

- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.) 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A polgári eljárásra vonatkozó, Hágában az 1954. évi március hó 1. napján kelt nemzetközi 

egyezmény (kihirdette az 1966. évi 8. tvr.)  

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Kolumbia 

 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.) 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Koreai Köztársaság 

 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.)  

- A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok 

külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi XXXVI. törvény)  

- A polgári és kereskedelmi ügyekben külföldön történő bizonyításfelvételről szóló, Hágában, 

1970. március 17. napján kelt egyezmény (kihirdette a 2004. évi CXVI. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Koreai NDK 

 

- A Magyar Népköztársaság és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság között a polgári, 

családjogi és bűnügyi jogsegélyről szóló, Phenjanban az 1970. évi október hó 5. napján aláírt 

szerződés (kihirdette az 1971. évi 12. tvr.) 
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Közép-Afrikai Köztársaság 

 

- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Kuba 

 

- A Magyar Népköztársaság és a Kubai Köztársaság között a polgári, családjogi és bűnügyi 

jogsegély tárgyában Havannában, az 1982. évi november hó 27. napján aláírt szerződés 

(kihirdette az 1984. évi 4. tvr.) 

- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.) 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

- A nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodásról szóló, Genfben 1961. április 21-én kelt 

Európai Egyezmény (kihirdette az 1964. évi 8. törvényerejű rendelet) 

 

Kuvait 

 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok 

külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi XXXVI. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Laosz 

 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Lengyelország 

 

- EU jogforrások, a Róma III rendelet kivételével 

- A szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, Rómában, 1980. június 19-én 

aláírásra megnyitott egyezmény és jegyzőkönyvei (kihirdette a 2006. évi XXVIII. törvény)  

- A Magyar Népköztársaság és a Lengyel Népköztársaság között a polgári, családjogi és 

bűnügyi jogsegély tárgyában, Budapesten, 1959. évi március hó 6. napján aláírt szerződés 

(kihirdette az 1960. évi 5. tvr.), valamint az ezt kiegészítő és módosító, Varsóban 1980. évi 

szeptember hó 18. napján aláírt jegyzőkönyv (kihirdette az 1981. évi 24. tvr.) 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

- A szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos 

együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, 

elismerésről és végrehajtásról szóló, Hágában, 1996. október 19-én kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi CXL. törvény) 
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- A gyermekek feletti felügyeleti jogot érintő határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, 

valamint a felügyeleti viszonyok helyreállításáról szóló, 1980. május 20. napján 

Luxemburgban kelt európai egyezmény (kihirdette a 2004. évi LXVIII. törvény) 

- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.) 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben külföldön történő bizonyításfelvételről szóló, Hágában, 

1970. március 17. napján kelt egyezmény (kihirdette a 2004. évi CXVI. törvény) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok 

külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi XXXVI. törvény) 

- A polgári eljárásra vonatkozó, Hágában az 1954. évi március hó 1. napján kelt nemzetközi 

egyezmény (kihirdette az 1966. évi 8. tvr.)  

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény (kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény Strasbourgban, 1978. március 15. napján aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyve 

(kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

- A nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodásról szóló, Genfben 1961. április 21-én kelt 

Európai Egyezmény (kihirdette az 1964. évi 8. törvényerejű rendelet) 

 

Lesotho 

 

- A polgári jogsegély tárgyában Budapesten, 1935. évi szeptember hó 25-én kelt magyar-brit 

egyezmény (kihirdette az 1936. évi XIII. törvény)  

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Lettország 

 

- EU jogforrások 

- A szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, Rómában, 1980. június 19-én 

aláírásra megnyitott egyezmény és jegyzőkönyvei (kihirdette a 2006. évi XXVIII. törvény) 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

- A szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos 

együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, 

elismerésről és végrehajtásról szóló, Hágában, 1996. október 19-én kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi CXL. törvény)  

- A gyermekek feletti felügyeleti jogot érintő határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, 

valamint a felügyeleti viszonyok helyreállításáról szóló, 1980. május 20. napján 

Luxemburgban kelt európai egyezmény (kihirdette a 2004. évi LXVIII. törvény) 
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- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok 

külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi XXXVI. törvény) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben külföldön történő bizonyításfelvételről szóló, Hágában, 

1970. március 17. napján kelt egyezmény (kihirdette a 2004. évi CXVI. törvény) 

- A polgári eljárásra vonatkozó, Hágában az 1954. évi március hó 1. napján kelt nemzetközi 

egyezmény (kihirdette az 1966. évi 8. tvr.)  

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény (kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet))  

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény Strasbourgban, 1978. március 15. napján aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyve 

(kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet). 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

- A nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodásról szóló, Genfben 1961. április 21-én kelt 

Európai Egyezmény (kihirdette az 1964. évi 8. törvényerejű rendelet) 

 

Libanon 

 

- A polgári eljárásra vonatkozó, Hágában az 1954. évi március hó 1. napján kelt nemzetközi 

egyezmény (kihirdette az 1966. évi 8. tvr.)  

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Libéria 

 

- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.) 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Liechtenstein 

 

- A gyermekek feletti felügyeleti jogot érintő határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, 

valamint a felügyeleti viszonyok helyreállításáról szóló, 1980. május 20. napján 

Luxemburgban kelt európai egyezmény (kihirdette a 2004. évi LXVIII. törvény) 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben külföldön történő bizonyításfelvételről szóló, Hágában, 

1970. március 17. napján kelt egyezmény (kihirdette a 2004. évi CXVI. törvény) 

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény (kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet)  
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- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény Strasbourgban, 1978. március 15. napján aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyve 

(kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény)  

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Litvánia 

 

- EU jogforrások, a Róma III rendelet kivételével 

- A szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, Rómában, 1980. június 19-én 

aláírásra megnyitott egyezmény és jegyzőkönyvei (kihirdette a 2006. évi XXVIII. törvény) 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

- A szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos 

együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, 

elismerésről és végrehajtásról szóló, Hágában, 1996. október 19-én kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi CXL. törvény)  

- A gyermekek feletti felügyeleti jogot érintő határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, 

valamint a felügyeleti viszonyok helyreállításáról szóló, 1980. május 20. napján 

Luxemburgban kelt európai egyezmény (kihirdette a 2004. évi LXVIII. törvény) 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok 

külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi XXXVI. törvény) 

- A polgári eljárásra vonatkozó, Hágában az 1954. évi március hó 1. napján kelt nemzetközi 

egyezmény (kihirdette az 1966. évi 8. tvr.)  

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény (kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény Strasbourgban, 1978. március 15. napján aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyve 

(kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Luxemburg 

 

- EU jogforrások 

- A szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, Rómában, 1980. június 19-én 

aláírásra megnyitott egyezmény és jegyzőkönyvei (kihirdette a 2006. évi XXVIII. törvény) 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

- A szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos 

együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, 
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elismerésről és végrehajtásról szóló, Hágában, 1996. október 19-én kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi CXL. törvény)   

- A gyermekek feletti felügyeleti jogot érintő határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, 

valamint a felügyeleti viszonyok helyreállításáról szóló, 1980. május 20. napján 

Luxemburgban kelt európai egyezmény (kihirdette a 2004. évi LXVIII. törvény) 

- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.) 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok 

külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi XXXVI. törvény) 

- A polgári eljárásra vonatkozó, Hágában az 1954. évi március hó 1. napján kelt nemzetközi 

egyezmény (kihirdette az 1966. évi 8. tvr.)  

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény (kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény Strasbourgban, 1978. március 15. napján aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyve 

(kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

- A nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodásról szóló, Genfben 1961. április 21-én kelt 

Európai Egyezmény (kihirdette az 1964. évi 8. törvényerejű rendelet) 

 

Macedónia 

 

- A Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság között a 

kölcsönös jogsegélyről szóló, Belgrádban, az 1968. évi március hó 7. napján aláírt szerződés 

(kihirdette az 1969. évi 1. tvr.), valamint az ezt módosító és kiegészítő, Budapesten 1986. évi 

április hó 25. napján aláírt szerződés (kihirdette az 1988. évi 1. tvr.) 

- A gyermekek feletti felügyeleti jogot érintő határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, 

valamint a felügyeleti viszonyok helyreállításáról szóló, 1980. május 20. napján 

Luxemburgban kelt európai egyezmény (kihirdette a 2004. évi LXVIII. törvény) 

- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.) 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok 

külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi XXXVI. törvény) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben külföldön történő bizonyításfelvételről szóló, Hágában, 

1970. március 17. napján kelt egyezmény (kihirdette a 2004. évi CXVI. törvény)  

- A polgári eljárásra vonatkozó, Hágában az 1954. évi március hó 1. napján kelt nemzetközi 

egyezmény (kihirdette az 1966. évi 8. tvr.)  

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény (kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 
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- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény Strasbourgban, 1978. március 15. napján aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyve 

(kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény)  

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

- A nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodásról szóló, Genfben 1961. április 21-én kelt 

Európai Egyezmény (kihirdette az 1964. évi 8. törvényerejű rendelet) 

 

Madagaszkár 

 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Malajzia 

 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Malawi 

 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok 

külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi XXXVI. törvény) 

 

Mali 

 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Málta 

 

- EU jogforrások 

- A szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, Rómában, 1980. június 19-én 

aláírásra megnyitott egyezmény és jegyzőkönyvei (kihirdette a 2006. évi XXVIII. törvény) 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

- A szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos 

együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, 

elismerésről és végrehajtásról szóló, Hágában, 1996. október 19-én kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi CXL. törvény)   
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- A gyermekek feletti felügyeleti jogot érintő határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, 

valamint a felügyeleti viszonyok helyreállításáról szóló, 1980. május 20. napján 

Luxemburgban kelt európai egyezmény (kihirdette a 2004. évi LXVIII. törvény) 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok 

külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi XXXVI. törvény)  

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény (kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény Strasbourgban, 1978. március 15. napján aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyve 

(kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Marokkó 

 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.)  

- A szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos 

együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, 

elismerésről és végrehajtásról szóló, Hágában, 1996. október 19-én kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi CXL. törvény)  

- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok 

külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi XXXVI. törvény) 

- A polgári eljárásra vonatkozó, Hágában az 1954. évi március hó 1. napján kelt nemzetközi 

egyezmény (kihirdette az 1966. évi 8. tvr.)  

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Marshall-szigetek 

 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Mauritánia 

 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 
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Mauritius 

 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Mexikó 

 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.) 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok 

külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi XXXVI. törvény) 

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény (kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény Strasbourgban, 1978. március 15. napján aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyve 

(kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Moldávia 

 

- A Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a 

polgári, családjogi és bűnügyi jogsegély tárgyában Moszkvában, 1958. évi július hó 15. 

napján aláírt szerződés (kihirdette az 1958. évi 38. tvr.), valamint az ezt kiegészítő és 

módosító, Budapesten 1971. évi október hó 19. napján aláírt jegyzőkönyv (kihirdette az 1972. 

évi 18. tvr.) – 2007. évi CXIII. tv. alapján 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

- A gyermekek feletti felügyeleti jogot érintő határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, 

valamint a felügyeleti viszonyok helyreállításáról szóló, 1980. május 20. napján 

Luxemburgban kelt európai egyezmény (kihirdette a 2004. évi LXVIII. törvény) 

- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.) 

- A polgári eljárásra vonatkozó, Hágában az 1954. évi március hó 1. napján kelt nemzetközi 

egyezmény (kihirdette az 1966. évi 8. tvr.)  



 43 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény (kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény Strasbourgban, 1978. március 15. napján aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyve 

(kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

- A nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodásról szóló, Genfben 1961. április 21-én kelt 

Európai Egyezmény (kihirdette az 1964. évi 8. törvényerejű rendelet) 

 

Monaco 

 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

- A szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos 

együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, 

elismerésről és végrehajtásról szóló, Hágában, 1996. október 19-én kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi CXL. törvény)  

- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.) 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok 

külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi XXXVI. törvény)  

- A polgári és kereskedelmi ügyekben külföldön történő bizonyításfelvételről szóló, Hágában, 

1970. március 17. napján kelt egyezmény (kihirdette a 2004. évi CXVI. törvény)  

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Mongólia 

 

- A Magyar Népköztársaság és a Mongol Népköztársaság között a polgári, családjogi és 

bűnügyi jogsegélyről szóló, Budapesten az 1968. évi november hó 22. napján aláírt szerződés 

(kihirdette az 1969. évi 11. tvr.) 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.)  

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 
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- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Montenegró 

 

- A Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság között a 

kölcsönös jogsegélyről szóló, Belgrádban, az 1968. évi március hó 7. napján aláírt szerződés 

(kihirdette az 1969. évi 1. tvr.), valamint az ezt módosító és kiegészítő, Budapesten 1986. évi 

április hó 25. napján aláírt szerződés (kihirdette az 1988. évi 1. tvr.) 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

- A gyermekek feletti felügyeleti jogot érintő határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, 

valamint a felügyeleti viszonyok helyreállításáról szóló, 1980. május 20. napján 

Luxemburgban kelt európai egyezmény (kihirdette a 2004. évi LXVIII. törvény) 

- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.) 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok 

külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi XXXVI. törvény) – 2012. szeptember 1.-től 

- A polgári eljárásra vonatkozó, Hágában az 1954. évi március hó 1. napján kelt nemzetközi 

egyezmény (kihirdette az 1966. évi 8. tvr.) 

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény (kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény Strasbourgban, 1978. március 15. napján aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyve 

(kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

- A nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodásról szóló, Genfben 1961. április 21-én kelt 

Európai Egyezmény (kihirdette az 1964. évi 8. törvényerejű rendelet) 

 

Mozambik 

 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Namíbia 

 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

 

Németország 

 

- EU jogforrások 

- A szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, Rómában, 1980. június 19-én 

aláírásra megnyitott egyezmény és jegyzőkönyvei (kihirdette a 2006. évi XXVIII. törvény) 

- Viszonosság az 1992. február 26. napja után jogerőre emelkedett, polgári és kereskedelmi 

ügyekben vagyonjogi igények tekintetében hozott bírósági határozatok kölcsönös elismerése 
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és végrehajtása tárgyában (A viszonossági nyilatkozat megjelent Magyarországon az 

Igazságügyi Közlöny 1992. évi 4. számában; az NSZK-ban a Bundesgesetzblatt 1992. évi 27. 

számában) 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

- A szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos 

együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, 

elismerésről és végrehajtásról szóló, Hágában, 1996. október 19-én kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi CXL. törvény) 

- A gyermekek feletti felügyeleti jogot érintő határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, 

valamint a felügyeleti viszonyok helyreállításáról szóló, 1980. május 20. napján 

Luxemburgban kelt európai egyezmény (kihirdette a 2004. évi LXVIII. törvény) 

- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.) 

- A gyermektartási kötelezettség tárgyában hozott határozatok elismeréséről és 

végrehajtásáról Hágában, az 1958. évi április hó 15-én aláírt egyezmény (kihirdette az 1965. 

évi 7. tvr.)  

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok 

külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi XXXVI. törvény) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben külföldön történő bizonyításfelvételről szóló, Hágában, 

1970. március 17. napján kelt egyezmény (kihirdette a 2004. évi CXVI. törvény) 

- A polgári eljárásra vonatkozó, Hágában az 1954. évi március hó 1. napján kelt nemzetközi 

egyezmény (kihirdette az 1966. évi 8. tvr.)  

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény (kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény Strasbourgban, 1978. március 15. napján aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyve 

(kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

- A nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodásról szóló, Genfben 1961. április 21-én kelt 

Európai Egyezmény (kihirdette az 1964. évi 8. törvényerejű rendelet) 

 

Nepál 

 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Nicaragua 

 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 
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Niger 

 

- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Nigéria 

 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Niue 

 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

 

Norvégia 

 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről 

és végrehajtásáról szóló, 2007. október 30-án Luganóban aláírt egyezmény (kihirdette a 

2009/430/EK tanácsi határozat) 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

- A gyermekek feletti felügyeleti jogot érintő határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, 

valamint a felügyeleti viszonyok helyreállításáról szóló, 1980. május 20. napján 

Luxemburgban kelt európai egyezmény (kihirdette a 2004. évi LXVIII. törvény) 

- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.) 

- A gyermektartási kötelezettség tárgyában hozott határozatok elismeréséről és 

végrehajtásáról Hágában, az 1958. évi április hó 15-én aláírt egyezmény (kihirdette az 1965. 

évi 7. tvr.)  

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok 

külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi XXXVI. törvény) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben külföldön történő bizonyításfelvételről szóló, Hágában, 

1970. március 17. napján kelt egyezmény (kihirdette a 2004. évi CXVI. törvény) 

- A polgári eljárásra vonatkozó, Hágában az 1954. évi március hó 1. napján kelt nemzetközi 

egyezmény (kihirdette az 1966. évi 8. tvr.)  

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény (kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény Strasbourgban, 1978. március 15. napján aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyve 

(kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 
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- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Olaszország 

 

- EU jogforrások 

- A szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, Rómában, 1980. június 19-én 

aláírásra megnyitott egyezmény és jegyzőkönyvei (kihirdette a 2006. évi XXVIII. törvény) 

- A Magyar Népköztársaság és az Olasz Köztársaság között Budapesten az 1977. évi május 

hó 26. napján aláírt, a kölcsönös polgári jogsegélyről szóló egyezmény (kihirdette az 1981. 

évi 11. tvr.) 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

- A gyermekek feletti felügyeleti jogot érintő határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, 

valamint a felügyeleti viszonyok helyreállításáról szóló, 1980. május 20. napján 

Luxemburgban kelt európai egyezmény (kihirdette a 2004. évi LXVIII. törvény) 

- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.) 

- A gyermektartási kötelezettség tárgyában hozott határozatok elismeréséről és 

végrehajtásáról Hágában, az 1958. évi április hó 15-én aláírt egyezmény (kihirdette az 1965. 

évi 7. tvr.) 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok 

külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi XXXVI. törvény) 

- A polgári eljárásra vonatkozó, Hágában az 1954. évi március hó 1. napján kelt nemzetközi 

egyezmény (kihirdette az 1966. évi 8. tvr.)  

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény (kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény Strasbourgban, 1978. március 15. napján aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyve 

(kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

- A nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodásról szóló, Genfben 1961. április 21-én kelt 

Európai Egyezmény (kihirdette az 1964. évi 8. törvényerejű rendelet) 

 

Omán 

 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.)  

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 
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Oroszország 

 

- A Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a 

polgári, családjogi és bűnügyi jogsegély tárgyában Moszkvában, 1958. évi július hó 15. 

napján aláírt szerződés (kihirdette az 1958. évi 38. tvr.), valamint az ezt kiegészítő és 

módosító, Budapesten 1971. évi október hó 19. napján aláírt jegyzőkönyv (kihirdette az 1972. 

évi 18. tvr.)  

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok 

külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi XXXVI. törvény) 

- A polgári eljárásra vonatkozó, Hágában az 1954. évi március hó 1. napján kelt nemzetközi 

egyezmény (kihirdette az 1966. évi 8. tvr.)  

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény (kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

- A nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodásról szóló, Genfben 1961. április 21-én kelt 

Európai Egyezmény (kihirdette az 1964. évi 8. törvényerejű rendelet) 

 

Örményország 

 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.)  

- A szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos 

együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, 

elismerésről és végrehajtásról szóló, Hágában, 1996. október 19-én kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi CXL. törvény)  

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A polgári eljárásra vonatkozó, Hágában az 1954. évi március hó 1. napján kelt nemzetközi 

egyezmény (kihirdette az 1966. évi 8. tvr.)  

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Pakisztán 

 

- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok 

külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi XXXVI. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 
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Panama 

 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Paraguay 

 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Peru 

 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.)  

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Portugália 

 

- EU jogforrások 

- A szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, Rómában, 1980. június 19-én 

aláírásra megnyitott egyezmény és jegyzőkönyvei (kihirdette a 2006. évi XXVIII. törvény) 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

- A szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos 

együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, 

elismerésről és végrehajtásról szóló, Hágában, 1996. október 19-én kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi CXL. törvény)   

- A gyermekek feletti felügyeleti jogot érintő határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, 

valamint a felügyeleti viszonyok helyreállításáról szóló, 1980. május 20. napján 

Luxemburgban kelt európai egyezmény (kihirdette a 2004. évi LXVIII. törvény) 

- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.) 
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- A gyermektartási kötelezettség tárgyában hozott határozatok elismeréséről és 

végrehajtásáról Hágában, az 1958. évi április hó 15-én aláírt egyezmény (kihirdette az 1965. 

évi 7. tvr.)  

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok 

külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi XXXVI. törvény) 

- A polgári eljárásra vonatkozó, Hágában az 1954. évi március hó 1. napján kelt nemzetközi 

egyezmény (kihirdette az 1966. évi 8. tvr.)  

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény (kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet 

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény Strasbourgban, 1978. március 15. napján aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyve 

(kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Románia 

 

- EU jogforrások 

- A szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, Rómában, 1980. június 19-én 

aláírásra megnyitott egyezmény és jegyzőkönyvei (kihirdette a 2006. évi XXVIII. törvény) 

- A Magyar Népköztársaság és a Román Népköztársaság között a polgári, családjogi és 

bűnügyi jogsegély tárgyában Bukarestben 1958. évi október hó 7. napján aláírt szerződés 

(kihirdette az 1959. évi 19. tvr.) 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

- A szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos 

együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, 

elismerésről és végrehajtásról szóló, Hágában, 1996. október 19-én kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi CXL. törvény)   

- A gyermekek feletti felügyeleti jogot érintő határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, 

valamint a felügyeleti viszonyok helyreállításáról szóló, 1980. május 20. napján 

Luxemburgban kelt európai egyezmény (kihirdette a 2004. évi LXVIII. törvény) 

- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.) 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok 

külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi XXXVI. törvény) 

- A polgári eljárásra vonatkozó, Hágában az 1954. évi március hó 1. napján kelt nemzetközi 

egyezmény (kihirdette az 1966. évi 8. tvr.)  

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény (kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 
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- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény Strasbourgban, 1978. március 15. napján aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyve 

(kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

- A nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodásról szóló, Genfben 1961. április 21-én kelt 

Európai Egyezmény (kihirdette az 1964. évi 8. törvényerejű rendelet) 

 

Ruanda 

 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Salvador 

 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.) 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Saint Lucia 

 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

 

Saint Vincent és Grenadine szigetek 

 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok 

külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi XXXVI. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 



 52 

 

 

 

Szamoa 

 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

 

San Marino 

 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.)  

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok 

külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi XXXVI. törvény) 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Saint Kitts és Nevis 

 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

 

Sao Tomé és Principe 

 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

 

Seychelles-szigetek 

 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.)  

- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.)  

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok 

külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi XXXVI. törvény) 
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- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

 

Spanyolország 

 

- EU jogforrások 

- A szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, Rómában, 1980. június 19-én 

aláírásra megnyitott egyezmény és jegyzőkönyvei (kihirdette a 2006. évi XXVIII. törvény) 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

- A szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos 

együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, 

elismerésről és végrehajtásról szóló, Hágában, 1996. október 19-én kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi CXL. törvény)   

- A gyermekek feletti felügyeleti jogot érintő határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, 

valamint a felügyeleti viszonyok helyreállításáról szóló, 1980. május 20. napján 

Luxemburgban kelt európai egyezmény (kihirdette a 2004. évi LXVIII. törvény) 

- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.) 

- A gyermektartási kötelezettség tárgyában hozott határozatok elismeréséről és 

végrehajtásáról Hágában, az 1958. évi április hó 15-én aláírt egyezmény (kihirdette az 1965. 

évi 7. tvr.) 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok 

külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi XXXVI. törvény) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben külföldön történő bizonyításfelvételről szóló, Hágában, 

1970. március 17. napján kelt egyezmény (kihirdette a 2004. évi CXVI. törvény) 

- A polgári eljárásra vonatkozó, Hágában az 1954. évi március hó 1. napján kelt nemzetközi 

egyezmény (kihirdette az 1966. évi 8. tvr.)  

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény (kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény Strasbourgban, 1978. március 15. napján aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyve 

(kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

- A nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodásról szóló, Genfben 1961. április 21-én kelt 

Európai Egyezmény (kihirdette az 1964. évi 8. törvényerejű rendelet) 

 

Sri Lanka 

 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.) 
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- A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok 

külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi XXXVI. törvény) 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Suriname 

 

- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.) 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A polgári eljárásra vonatkozó, Hágában az 1954. évi március hó 1. napján kelt nemzetközi 

egyezmény (kihirdette az 1966. évi 8. tvr.) 

 

Svájc 

 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről 

és végrehajtásáról szóló, 2007. október 30-án Luganóban aláírt egyezmény (kihirdette a 

2009/430/EK tanácsi határozat) 

- A szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos 

együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, 

elismerésről és végrehajtásról szóló, Hágában, 1996. október 19-én kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi CXL. törvény)   

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

- A gyermekek feletti felügyeleti jogot érintő határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, 

valamint a felügyeleti viszonyok helyreállításáról szóló, 1980. május 20. napján 

Luxemburgban kelt európai egyezmény (kihirdette a 2004. évi LXVIII. törvény) 

- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.) 

- A gyermektartási kötelezettség tárgyában hozott határozatok elismeréséről és 

végrehajtásáról Hágában, az 1958. évi április hó 15-én aláírt egyezmény (kihirdette az 1965. 

évi 7. tvr.) 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok 

külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi XXXVI. törvény) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben külföldön történő bizonyításfelvételről szóló, Hágában, 

1970. március 17. napján kelt egyezmény (kihirdette a 2004. évi CXVI. törvény) 

- A polgári eljárásra vonatkozó, Hágában az 1954. évi március hó 1. napján kelt nemzetközi 

egyezmény (kihirdette az 1966. évi 8. tvr.)  

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény (kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 
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- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény Strasbourgban, 1978. március 15. napján aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyve 

(kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Svédország 

 

- EU jogforrások, a Róma III rendelet kivételével 

- A szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, Rómában, 1980. június 19-én 

aláírásra megnyitott egyezmény és jegyzőkönyvei (kihirdette a 2006. évi XXVIII. törvény) 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

- A gyermekek feletti felügyeleti jogot érintő határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, 

valamint a felügyeleti viszonyok helyreállításáról szóló, 1980. május 20. napján 

Luxemburgban kelt európai egyezmény (kihirdette a 2004. évi LXVIII. törvény) 

- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.) 

- A gyermektartási kötelezettség tárgyában hozott határozatok elismeréséről és 

végrehajtásáról Hágában, az 1958. évi április hó 15-én aláírt egyezmény (kihirdette az 1965. 

évi 7. tvr.) 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok 

külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi XXXVI. törvény) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben külföldön történő bizonyításfelvételről szóló, Hágában, 

1970. március 17. napján kelt egyezmény (kihirdette a 2004. évi CXVI. törvény) 

- A polgári eljárásra vonatkozó, Hágában az 1954. évi március hó 1. napján kelt nemzetközi 

egyezmény (kihirdette az 1966. évi 8. tvr.)  

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény (kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény Strasbourgban, 1978. március 15. napján aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyve 

(kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Szaúd-Arábia 

 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 
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Szenegál 

 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Szerbia  

 

- A Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság között a 

kölcsönös jogsegélyről szóló, Belgrádban, az 1968. évi március hó 7. napján aláírt szerződés 

(kihirdette az 1969. évi 1. tvr.), valamint az ezt módosító és kiegészítő, Budapesten 1986. évi 

április hó 25. napján aláírt szerződés (kihirdette az 1988. évi 1. tvr.)  

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

- A gyermekek feletti felügyeleti jogot érintő határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, 

valamint a felügyeleti viszonyok helyreállításáról szóló, 1980. május 20. napján 

Luxemburgban kelt európai egyezmény (kihirdette a 2004. évi LXVIII. törvény) 

- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.) 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok 

külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi XXXVI. törvény) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben külföldön történő bizonyításfelvételről szóló, Hágában, 

1970. március 17. napján kelt egyezmény (kihirdette a 2004. évi CXVI. törvény)  

- A polgári eljárásra vonatkozó, Hágában az 1954. évi március hó 1. napján kelt nemzetközi 

egyezmény (kihirdette az 1966. évi 8. tvr.)  

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény (kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet  

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény Strasbourgban, 1978. március 15. napján aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyve 

(kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

- A nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodásról szóló, Genfben 1961. április 21-én kelt 

Európai Egyezmény (kihirdette az 1964. évi 8. törvényerejű rendelet) 

 

Szíria 

 

- A Magyar Népköztársaság és a Szíriai Arab Köztársaság között a polgári és bűnügyi 

jogsegélyről szóló 1986. május 1-jén Damaszkuszban aláírt egyezmény (kihirdette az 1988. 

évi 9. tvr.) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 



 57 

 

Szingapúr 

 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Szlovákia 

 

- EU jogforrások, a Róma III rendelet kivételével 

- A szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, Rómában, 1980. június 19-én 

aláírásra megnyitott egyezmény és jegyzőkönyvei (kihirdette a 2006. évi XXVIII. törvény) 

- A Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság között a jogsegélyről, 

valamint a polgári jogi, családjogi és a büntetőügyekre vonatkozó jogi kapcsolatok 

szabályozásáról szólóan létrejött, Bratislavában, az 1989. évi március hó 28. napján aláírt 

szerződés (kihirdette az 1991. évi LXI. törvény) 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

- A szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos 

együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, 

elismerésről és végrehajtásról szóló, Hágában, 1996. október 19-én kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi CXL. törvény)  

- A gyermekek feletti felügyeleti jogot érintő határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, 

valamint a felügyeleti viszonyok helyreállításáról szóló, 1980. május 20. napján 

Luxemburgban kelt európai egyezmény (kihirdette a 2004. évi LXVIII. törvény) 

- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.) 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok 

külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi XXXVI. törvény) 

- A polgári eljárásra vonatkozó, Hágában az 1954. évi március hó 1. napján kelt nemzetközi 

egyezmény (kihirdette az 1966. évi 8. tvr.)  

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény (kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény Strasbourgban, 1978. március 15. napján aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyve 

(kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

- A nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodásról szóló, Genfben 1961. április 21-én kelt 

Európai Egyezmény (kihirdette az 1964. évi 8. törvényerejű rendelet) 
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Szlovénia 

 

- EU jogforrások 

- A szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, Rómában, 1980. június 19-én 

aláírásra megnyitott egyezmény és jegyzőkönyvei (kihirdette a 2006. évi XXVIII. törvény) 

- A Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság között a 

kölcsönös jogsegélyről szóló, Belgrádban, az 1968. évi március hó 7. napján aláírt szerződés 

(kihirdette az 1969. évi 1. tvr.), valamint az ezt módosító és kiegészítő, Budapesten 1986. évi 

április hó 25. napján aláírt szerződés (kihirdette az 1988. évi 1. tvr.) 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

- A szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos 

együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, 

elismerésről és végrehajtásról szóló, Hágában, 1996. október 19-én kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi CXL. törvény)  

- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.) 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok 

külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi XXXVI. törvény) 

- A polgári eljárásra vonatkozó, Hágában az 1954. évi március hó 1. napján kelt nemzetközi 

egyezmény (kihirdette az 1966. évi 8. tvr.)  

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény (kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

- A nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodásról szóló, Genfben 1961. április 21-én kelt 

Európai Egyezmény (kihirdette az 1964. évi 8. törvényerejű rendelet) 

 

Szváziföld 

 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

 

Tanzánia 

 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 
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Thaiföld 

 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Togo 

 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

 

Tonga 

 

- A polgári jogsegély tárgyában Budapesten, 1935. évi szeptember hó 25-én kelt magyar-brit 

egyezmény (kihirdette az 1936. évi XIII. törvény)  

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

 

Törökország 

 

- A Magyar Népköztársaság és a Török Köztársaság között a polgári és kereskedelmi 

jogsegélyről szólóan létrejött, Ankarában, 1988. évi június 6. napján aláírt szerződés 

(kihirdette az 1992. évi LVII. tv.) 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

- A gyermekek feletti felügyeleti jogot érintő határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, 

valamint a felügyeleti viszonyok helyreállításáról szóló, 1980. május 20. napján 

Luxemburgban kelt európai egyezmény (kihirdette a 2004. évi LXVIII. törvény) 

- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.) 

- A gyermektartási kötelezettség tárgyában hozott határozatok elismeréséről és 

végrehajtásáról Hágában, az 1958. évi április hó 15-én aláírt egyezmény (kihirdette az 1965. 

évi 7. tvr.)  

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok 

külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi XXXVI. törvény) 

- A polgári eljárásra vonatkozó, Hágában az 1954. évi március hó 1. napján kelt nemzetközi 

egyezmény (kihirdette az 1966. évi 8. tvr.)  

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény (kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 
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- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény Strasbourgban, 1978. március 15. napján aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyve 

(kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

- A nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodásról szóló, Genfben 1961. április 21-én kelt 

Európai Egyezmény (kihirdette az 1964. évi 8. törvényerejű rendelet) 

 

Trinidad és Tobago 

 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Tunézia 

 

- A Magyar Népköztársaság és a Tunéziai Köztársaság között Budapesten, az 1982. évi 

december hó 6. napján aláírt, a polgári és bűnügyi jogsegély, a bírói határozatok elismerése és 

végrehajtása, valamint a kiadatásról szóló szerződés (kihirdette az 1985. évi 2. tvr.) 

- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Türkmenisztán 

 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

 

Uganda 

 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Ukrajna 

 

- A Magyar Köztársaság és Ukrajna között a polgári ügyekben történő kölcsönös jogsegélyről 

szóló, Budapesten, 2001. augusztus 2-án aláírt szerződés (kihirdette a 2002. évi XVI. törvény) 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

- A szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos 

együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, 

elismerésről és végrehajtásról szóló, Hágában, 1996. október 19-én kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi CXL. törvény)  
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- A gyermekek feletti felügyeleti jogot érintő határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, 

valamint a felügyeleti viszonyok helyreállításáról szóló, 1980. május 20. napján 

Luxemburgban kelt európai egyezmény (kihirdette a 2004. évi LXVIII. törvény) 

- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.) 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok 

külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi XXXVI. törvény) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben külföldön történő bizonyításfelvételről szóló, Hágában, 

1970. március 17. napján kelt egyezmény (kihirdette a 2004. évi CXVI. törvény) 

- A polgári eljárásra vonatkozó, Hágában az 1954. évi március hó 1. napján kelt nemzetközi 

egyezmény (kihirdette az 1966. évi 8. tvr.)  

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény (kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 

- A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt 

Európai Egyezmény Strasbourgban, 1978. március 15. napján aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyve 

(kihirdette: 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

- A nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodásról szóló, Genfben 1961. április 21-én kelt 

Európai Egyezmény (kihirdette az 1964. évi 8. törvényerejű rendelet) 

 

Új-Zéland 

 

- A polgári jogsegély tárgyában Budapesten, 1935. évi szeptember hó 25-én kelt magyar-brit 

egyezmény (kihirdette az 1936. évi XIII. törvény) 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.) 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Uruguay 

 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

- A szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos 

együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, 

elismerésről és végrehajtásról szóló, Hágában, 1996. október 19-én kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi CXL. törvény)  

- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.) 
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- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Üzbegisztán 

 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) – 2012. április 15.-től 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

- A polgári eljárásra vonatkozó, Hágában az 1954. évi március hó 1. napján kelt nemzetközi 

egyezmény (kihirdette az 1966. évi 8. tvr.)  

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Vatikán 

 

- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.) 

- A polgári eljárásra vonatkozó, Hágában az 1954. évi március hó 1. napján kelt nemzetközi 

egyezmény (kihirdette az 1966. évi 8. tvr.)  

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Vanuatu 

 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

 

Venezuela 

 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok 

külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi XXXVI. törvény) 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 
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Vietnam 

 

- A Magyar Népköztársaság és a Vietnami Szocialista Köztársaság között a polgári, a 

családjogi és a bűnügyi jogsegély tárgyában Hanoiban 1985. évi január hó 18. napján aláírt 

szerződés (kihirdette az 1986. évi 8. tvr.) 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Zambia 

 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Zimbabwe 

 

- A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.) 

- A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.) 

 

Zöld-foki szigetek 

 

- A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 

kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.) 

- A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

- A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 
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Mellékletek 
 

I. A polgári ügyekben történő igazságügyi együttműködés területén hatályos EU-

joganyag: 

 

Megjegyzés: Az EU-tagállamok esetében az alkalmazandó joganyag területi hatálya az 

Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 355. cikke szerint alakul. Erre is figyelemmel 

azok hatálya az alábbi területekre nem terjed ki: 

 

- Ciprus török része 

- Dánia esetében: Feröer-szigetek 

- az Egyesült Királyság esetében: Akrotiri és Dhekelia, Anguilla, Bermuda-szigetek, 

Kajmán-szigetek, Falkland-szigetek, Guernsey, Man, Jersey, Montserrat, Pitcairn, St-

Helen, Turk és Caicos-szigetek, Brit-Virgin-szigetek 

- Franciaország esetében: Mayotte, Új-Kaledónia, Francia-Polinézia, Saint-Pierre és 

Miquelon, Wallis-és-Futuna (kiterjed viszont Franciaország tengerentúli megyéire, 

így Guadeloupe-ra, Francia Guyanára, Martinique-re, Réunionra illetve Saint-

Barthélemy-re és Saint-Martinre),  

- Hollandia esetében: Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius és Saba (együtt 

korábban Holland-Antillák) és Aruba. 

 

 

A Tanács 44/2001/EK rendelete (2000. december 22.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a 

joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról (ún. Brüsszel I 

rendelet) 

 

A Tanács 2201/2003/EK rendelete (2003. november 27.) a házassági ügyekben és a szülői 

felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és 

végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (ún. Brüsszel 

IIa rendelet) (A Tanács 1347/2000/EK rendelete (2000. május 29.) a házassági ügyekben és a 

házastársaknak a közös gyermekekkel kapcsolatos szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a 

joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról (Brüsszel II) 
 

A Tanács 4/2009/EK rendelete (2008. december 18.) a tartással kapcsolatos ügyekben a 

joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, 

valamint az e területen folytatott együttműködésről 

 

A tartási kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 2007. november 23-i hágai 

jegyzőkönyv (kihirdette a Tanács 2009/941/EK határozata) 

 

Az Európai Parlament és a Tanács 593/2008/EK rendelete (2008. június 17.) a szerződéses 

kötelezettségekre alkalmazandó jogról (ún. Róma I rendelet) 

 

Az Európai Parlament és a Tanács 864/2007/EK rendelete (2007. július 11.) a szerződésen 

kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jogról („Róma II.”)  

 

A Tanács 1259/2010/EU rendelete (2010. december 20.) a házasság felbontására és a 

különválásra alkalmazandó jog területén létrehozandó megerősített együttműködés 

végrehajtásáról („Róma III”) 

 

A Tanács 2000. május 29-i 1346/2000/EK rendelete a fizetésképtelenségi eljárásról 
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Az Európai Parlament és a Tanács 805/2004/EK rendelete (2004. április 21.) a nem vitatott 

követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról 

 

Az Európai Parlament és a Tanács 1896/2006/EK rendelete (2006. december 12.) az európai 

fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról  

 

Az Európai Parlament és a Tanács 861/2007/EK rendelete (2007. július 11.) a kis értékű 

követelések európai eljárásának bevezetéséről  

 

A Tanács 2001. május 28-i 1206/2001/EK rendelete a polgári és kereskedelmi ügyekben a 

bizonyításfelvétel tekintetében történő, a tagállamok bíróságai közötti együttműködéséről 

 

Az Európai Parlament és a Tanács 1393/2007/EK rendelet (2007. november 13.) a 

tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok 

kézbesítéséről („iratkézbesítés”), és az 1348/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 

helyezéséről (A Tanács 1348/2000/EK rendelete (2000. május 29.) a tagállamokban a polgári és 

kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről) 
 

Az Európai Parlament és a Tanács 662/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a szerződéses és 

szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jog bizonyos kérdéseit érintő, a 

tagállamok és harmadik országok között létrejövő megállapodásokkal kapcsolatos 

tárgyalásokra és e megállapodások megkötésére vonatkozó eljárás létrehozásáról 

 

A Tanács 664/2009/EK rendelete (2009. július 7.) a házassági ügyekben, a szülői felelősségre 

vonatkozó eljárásokban, valamint a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, valamint 

a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, továbbá a tartással kapcsolatos ügyekben 

alkalmazandó jogról szóló, a tagállamok és harmadik országok között létrejövő 

megállapodásokkal kapcsolatos tárgyalásokra és e megállapodások megkötésére vonatkozó 

eljárás létrehozásáról 

 

A Tanács határozata (2001. május 28.) polgári és kereskedelmi ügyekben egy Európai 

Igazságügyi Hálózat létrehozásáról (2001/470/EK) – Az Európai Parlament és a Tanács 

568/2009/EK határozata (2009. június 18.) a polgári és kereskedelmi ügyekben az Európai 

Igazságügyi Hálózat létrehozásáról szóló 2001/470/EK tanácsi határozat módosításáról 

 

A Tanács 2004/80/EK irányelve (2004. április 29.) a bűncselekmények áldozatainak 

kárenyhítéséről 

 

A Tanács 2003/8/EK irányelve (2003. január 27.) a határon átnyúló vonatkozású jogviták 

esetén az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében az ilyen ügyekben 

alkalmazandó költségmentességre vonatkozó közös minimumszabályok megállapításáról 

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/52/EK irányelve (2008. május 21.) a polgári és 

kereskedelmi ügyekben végzett közvetítés egyes szempontjairól 

 

Együttes fellépés (1996. április 22.) amelyet a Tanács az Európai Unióról szóló szerződés 

K.3. cikke alapján fogadott el, az összekötő tisztviselőknek az  Európai Unió tagállamai 

közötti igazságügyi együttműködés javítása céljából történő cseréjére vonatkozó 

keretrendszerről 

 



 66 

A Tanács 743/2002/EK rendelete (2002. április 25.) a polgári ügyekben folytatott igazságügyi 

együttműködés végrehajtását előmozdító tevékenységek általános közösségi 

keretszabályozásának létrehozásáról 

 

II. Többoldalú nemzetközi egyezmények listája:  

 

A szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, Rómában, 1980. június 19-én 

aláírásra megnyitott egyezmény és jegyzőkönyvei (kihirdette a 2006. évi XXVIII. törvény) 

 

A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és 

végrehajtásáról szóló, 2007. október 30-án Luganóban aláírt egyezmény (kihirdette a 

2009/430/EK tanácsi határozat) 

 

A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 

1980. október 25-én kelt egyezmény (kihirdette az 1986. évi 14. tvr.); Végrehajtási 

jogszabály: 7/1988. (VIII. 1.) IM rendelet 

 

A szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos 

együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, 

elismerésről és végrehajtásról szóló, Hágában, 1996. október 19-én kelt Egyezmény 

(kihirdette a 2005. évi CXL. törvény) 

 

A gyermekek feletti felügyeleti jogot érintő határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, 

valamint a felügyeleti viszonyok helyreállításáról szóló, 1980. május 20. napján 

Luxemburgban kelt európai egyezmény (kihirdette a 2004. évi LXVIII. törvény) 

 

A tartásdíjak külföldön való behajtásáról New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján kelt 

nemzetközi egyezmény (kihirdette az 1957. évi 53. tvr.); végrehajtási jogszabály: 7/1961. 

(XII. 23.) IM rendelettel módosított 9/1957. (IX. 13.) IM rendelet 

 

A gyermektartási kötelezettség tárgyában hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról 

Hágában, az 1958. évi április hó 15-én aláírt egyezmény (kihirdette az 1965. évi 7. tvr.) 

 

A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 

(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény 

(kihirdette az 1973. évi 11. tvr.) 

 

A polgári és kereskedelmi ügyekben külföldön történő bizonyításfelvételről szóló, Hágában, 

1970. március 17. napján kelt egyezmény (kihirdette a 2004. évi CXVI. törvény) 

 

A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok külföldön 

történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi XXXVI. törvény) 

 

A polgári eljárásra vonatkozó, Hágában az 1954. évi március hó 1. napján kelt nemzetközi 

egyezmény (kihirdette az 1966. évi 8. tvr.); végrehajtási jogszabály: 4/1966. (VI. 15.) IM 

rendelet 

 

A külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt Európai 

Egyezmény, valamint a Strasbourgban, 1978. március 15. napján aláírt Egyezmény 

Kiegészítő Jegyzőkönyv (kihirdette a 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet). 
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A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (kihirdette 

a 2005. évi LXXX. törvény) 

 

A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New 

Yorkban, 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény (kihirdette az 1962. évi 25. tvr.); 

végrehajtási jogszabály: 12/1962. (X. 31.) IM rendelet 

 

A nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodásról szóló, Genfben 1961. április 21-én kelt 

Európai Egyezmény (kihirdette az 1964. évi 8. törvényerejű rendelet) 

 

III. Hasznos linkek 

 

- A Külügyminisztérium nyilvántartása kétoldalú egyezményeinkről 

 

http://www.kulugyminiszterium.hu/szerzodes/main.aspx 

 

- Eur-lex (az Európai Unió joga) 

 

http://eur-lex.europa.eu/hu/index.htm 

 

- Az Európai Unió által kötött egyezmények nyilvántartása (angol, francia) 

 

http://www.consilium.europa.eu/policies/agreements/search-the-agreements-

database.aspx?lang=hu 

 

- A Hágai Nemzetközi Magánjogi Értekezlet keretében kidolgozott egyezmények listája 

(angol, francia) 

 

http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.listing 

 

- Az Európa Tanács keretében kidolgozott egyezmények listája (angol, francia, német, olasz, 

orosz) 

 

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeTraites.asp?CM=8&CL=ENG 

 

- Az ENSZ nemzetközi egyezményekről fennálló adatbázisa (angol, francia) 

 

http://treaties.un.org/Pages/ParticipationStatus.aspx 
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http://www.consilium.europa.eu/policies/agreements/search-the-agreements-database.aspx?lang=hu
http://www.consilium.europa.eu/policies/agreements/search-the-agreements-database.aspx?lang=hu
http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.listing
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeTraites.asp?CM=8&CL=ENG
http://treaties.un.org/Pages/ParticipationStatus.aspx

