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Az Európai Közösség csatlakozik  

a Hágai Nemzetközi Magánjogi 

Konferenciához 
 

A Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia egy 

globális kiterjedésű, kormányközi szervezet, 

amelynek koncepciója a nemzetközi magánjogi 

szabályok szisztematikus összefoglalása és 

egységesítése. A szervezet célja érdekében 

többféle jogi eszközt dolgoz ki, és igyekszik 

újításait lehetőségeihez mérten kiterjeszteni. 

Azok az országok, melyek tagjai a szervezetnek, 

az új jogi eszközöket kötelezővé teszik, 

jogrendjükbe beépítik. 



A Hágai Konferencia 91 taggal bír, ebbe 90 

állam tartozik bele és az Európai Unió. A 

Konferencia és tagjai polgári jogi 

kérdésekben egyeznek meg egymással. 

Többek között az iratok kézbesítésének, a 

külföldön történő bizonyításfelvételnek, az 

igazságszolgáltatás jogának, a gyermekek 

jogellenes külföldre vitelének, az országok 

közötti örökbefogadásnak, a 

végintézkedések formaságainak 

egyeztetésének, a tartási kötelezettségek, a 

házasságfelbontás elismerésének, a 

közokirat-hamisítás kérdéseivel 

kapcsolatban. 

Az Európai Unió az együttműködéssel a 

polgári viszonyok területén nyújtott magas 

fokú jogbiztonság garantálását, a polgárok 

számára az igazságszolgáltatáshoz való 

egyszerű és biztos hozzáférés 

megteremtését, a nemzeti bíróságok közötti 

kapcsolat könnyebbítését, a bírák, az 

ügyészek és az igazságszolgáltatási 

alkalmazottak képzésének támogatását 

kívánta elérni. 



 

A Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia épülete 

 

Az Európai Unió úgy határozott az Európai 

Unióról szóló szerződésének 12. 

cikkelyében, hogy minden feldolgozás alatt 

lévő jogalkotási aktusról értesíti a nemzeti 

parlamenteket. A tagállamoknak joguk van 

kifogásolni az egyes rendelkezéseket, 

leginkább abban az esetben, ha az több 

államra vonatkozó családjogi kérdéseket 

érintő határozattal megy szembe. A 

Konferencia döntését az Unión belül csak 

akkor lehet kinyilatkoztatni, ha azt minden 

egyes tagállam elfogadta. 

 

 

 

 

 

 



Az Európa Tanács 2002. november 28-án 

felkérte az Európai Bizottságot, hogy 

kezdjen tárgyalásokat a Hágai Nemzetközi 

Magánjogi Konferenciához való 

csatlakozásról, érintve annak módjait és 

feltételeit. Az együttműködés érdekében a 

Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia 

alapokmányát is megváltoztatták, annak 

érdekében, hogy az idomuljon az Európai 

Unió jellegéhez, keretéhez és 

szervezeteihez. 2005 júniusában a 

nemzetközi szervezet diplomáciai 

értekezlete megegyezés útján beleegyezett 

a módosításokba. A tárgyalások lezárásával 

és abszolválásával az Európa Tanács egy 

javaslatot nyújtott be az Európai Unió Hágai 

Nemzetközi Magánjogi Konferenciához való 

csatlakozására vonatkozó tanácsi 

határozatra. Az Európai Parlament 2006 

szeptemberében fejezte ki egyetértését, és 

fogadta el végérvényesen a Bizottság 

előterjesztését. 

Az Európai Unió végül 2007. április 3-án 

csatlakozott a Hágai Nemzetközi Magánjogi 

Konferenciához. 

 



A Konferencia 2018-ban ünnepelte 125. évfordulóját 

Források 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al16016 

https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu

/FTU_4.2.5.pdf 

https://assets.hcch.net/docs/daed22fa-

58b4-415d-a7f8-a8f3732ea833.pdf 

http://acta.bibl.u-

szeged.hu/49980/1/juridpol_forum_004_00

2_085-095.pdf 
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