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2005. évi XXXIV. törvény
a Hágában, 1955. szeptember 28-án kelt Jegyzőkönyvvel
módosított, a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes
jogszabályok egységesítése tárgyában, Varsóban, 1929. október
12-én aláírt Egyezmény módosításáról szóló, Montreálban, 1975.
szeptember 25-én aláírt 4. számú Montreali Jegyzőkönyv
kihirdetéséről1
1. § Az Országgyűlés a Hágában, 1955. szeptember 28-án kelt Jegyzőkönyvvel
módosított, a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok
egységesítése tárgyában, Varsóban, 1929. október 12-én aláírt Egyezmény
módosításáról szóló, Montreálban, 1975. szeptember 25-én aláírt 4. számú Montreali
Jegyzőkönyvet (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) e törvénnyel kihirdeti.
(A Magyar Népköztársaság ratifikációs okmányának letétbe helyezése 1987. június
30-án megtörtént, és a Jegyzőkönyv 1998. június 14-én lépett hatályba.)
2. § A Jegyzőkönyv eredeti angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű
fordítása a következő:
„MONTREAL PROTOCOL No. 4 TO AMEND THE CONVENTION FOR THE
UNIFICATION OF CERTAIN RULES RELATING TO INTERNATIONAL
CARRIAGE BY AIR SIGNED AT WARSAW ON 12 OCTOBER 1929 AS
AMENDED BY THE PROTOCOL DONE AT THE HAGUE ON 28 SEPTEMBER
1955 SIGNED AT MONTREAL ON 25 SEPTEMBER 1975
The Governments Undersigned
considering that it is desirable to amend the Convention for the Unification of
Certain Rules Relating to International Carriage by Air signed at Warsaw on 12
October 1929 as amended by the Protocol done at The Hague on 28 September 1955,
have agreed as follows:
CHAPTER I
Amendments to the Convention
Article I
The Convention which the provisions of the present Chapter modify is the Warsaw
Convention as amended at The Hague in 1955.
Article II
In Article 2 of the Convention paragraph 2 shall be deleted and replaced by the
following:
„2. In the carriage of postal items the carrier shall be liable only to the relevant
postal administration in accordance with the rules applicable to the relationship
between the carriers and the postal administrations.

1

Kihirdetve: 2005. V. 28.

2005. évi XXXIV. törvény - a Hágában, 1955. szeptember 28-án kelt Jegyzőkönyvvel
Netjogtár
módosított, a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítése tárgyában, Varsóban
Hatály: 2005.V.28. 2. oldal

3. Except as provided in paragraph 2 of this Article, the provisions of this
Convention shall not apply to the carriage of postal items.”
Article III
In Chapter II of the Convention, Section III (Articles 5 to 16) shall be deleted and
replaced by the following:
„Section III
Documentation relating to cargo
Article 5
1. In respect of the carriage of cargo an air waybill shall be delivered.
2. Any other means which would preserve a record of the carriage to be performed
may, with the consent of the consignor, be substituted for the delivery of an air
waybill. If such other means are used, the carrie shall, if so requested by the
consignor, deliver to the consignor a receipt for the cargo permitting identification of
the consignment and access to the information contained in the record preserved by
such other means.
3. The impossibility of using, at points of transit and destination, the other means
which would preserve the record of the carriage referred to in paragraph 2 of this
Article does not entitle the carrier to refuse to accept the cargo for carriage.
Article 6
1. The air waybill shall be made out by the consignor in three original parts.
2. The first part shall be marked „for the carrier”; it shall be signed by the
consignor. The second part shall be marked „for the consignee”; it shall be signed by
the consignor and by the carrier. The third part shall be signed by the carrier and
handed by him to the consignor after the cargo has been accepted.
3. The signature of the carrier and that of the consignor may be printed or stamped.
4. If, at the request of the consignor, the carrier makes out the air waybill, he shall
be deemed, subject to proof to the contrary, to have done so on behalf of the
consignor.
Article 7
When there is more than one package:
(a) the carrier of cargo has the right to require the consignor to make out separate
air waybills;
(b) the consignor has the right to require the carrier to deliver separate receipts
when the other means referred to in paragraph 2 of Article 5 are used.
Article 8
The air waybill and the receipt for the cargo shall contain:
(a) an indication of the places of departure and destination;
(b) if the places of departure and destination are within the territory of a single
High Contracting Party, one or more agreed stopping places being within the
territory of another State, an indication of at least one such stopping place; and
(c) an indication of the weight of the consignment.
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Article 9
Non-compliance with the provisions of Articles 5 to 8 shall not affect the existence
or the validity of the contract of carriage, which shall, none the less, be subject to the
rules of this Convention including those relating to limitation of liability.
Article 10
1. The consignor is responsible for the correctness of the particulars and
statements relating to the cargo inserted by him or on his behalf in the air waybill or
furnished by him or on his behalf to the carrier for insertion in the receipt for the
cargo or for insertion in the record preserved by the other means referred to in
paragraph 2 of Article 5.
2. The consignor shall indemnify the carrier against all damage suffered by him, or
by any other person to whom the carrier is liable, by reason of the irregularity,
incorrectness or incompleteness of the particulars and statements furnished by the
consignor or on his behalf.
3. Subject to the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article, the carrier shall
indemnify the consignor against all damage suffered by him, or by any other person
to whom the consignor is liable, by reason of the irregularity, incorrectness or
incompleteness of the particulars and statements inserted by the carrier or on his
behalf in the receipt for the cargo or in the record preserved by the other means
referred to in paragraph 2 of Article 5.
Article 11
1. The air waybill or the receipt for the cargo is prima facie evidence of the
conclusion of the contract, of the acceptance of the cargo and of the conditions of
carriage mentioned therein.
2. Any statements in the air waybill or the receipt for the cargo relating to the
weight, dimensions and packing of the cargo, as well as those relating to the number
of packages, are prima facie evidence of the facts stated; those relating to the
quantity, volume and condition of the cargo do not constitute evidence against the
carrier except so far as they both have been, and are stated in the air waybill to have
been, checked by him in the presence of the consignor, or relate to the apparent
condition of the cargo.
Article 12
1. Subject to his liability to carry out all his obligations under the contract of
carriage, the consignor has the right to dispose of the cargo by withdrawing it at the
airport of departure or destination, or by stopping it in the course of the journey on
any landing, or by calling for it to be delivered at the place of destination or in the
course of the journey to a person otherthan the consignee originally designated, or by
requiring it to be returned to the airport of departure. He must not exercise this right
of disposition in such a way as to prejudice the carrier or other consignors and he
must repay any expenses occasioned by the exercise of this right.
2. If it is impossible to carry out the orders of the consignor the carrier must so
inform him forthwith.
3. If the carrier obeys the orders of the consignor for the disposition of the cargo
without requiring the production of the part of the air waybill or the receipt for the
cargo delivered to the latter, he will be liable, without prejudice to his right of
recovery from the consignor, for any damage which may be caused thereby to any
person who is lawfully in possession of that part of the air waybill or the receipt for
the cargo.
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4. The right conferred on the consignor ceases at the moment when that of the
consignee begins in accordance with Article 13. Nevertheless, if the consignee
declines to accept the cargo, or if he cannot be communicated with, the consignor
resumes his right of disposition.
Article 13
1. Except when the consignor has exercised his right under Article 12, the
consignee is entitled, on arrival of the cargo at the place of destination, to require the
carrier to deliver the cargo to him, on payment of the charges due and on complying
with the conditions of carriage.
2. Unless it is otherwise agreed, it is the duty of the carrier to give notice to the
consignee as soon as the cargo arrives.
3. If the carrier admits the loss of the cargo, or if the cargo has not arrived at the
expiration of seven days after the date on which it ought to have arrived, the
consignee is entitled to enforce against the carrier the rights which flow from the
contract of carriage.
Article 14
The consignor and the consignee can respectively enforce all the rights given them
by Articles 12 and 13, each in his own name, whether he is acting in his own interest
or in the interest of another, provided that he carries out the obligations imposed by
the contract of carriage.
Article 15
1. Articles 12, 13 and 14 do not affect either the relations of the consignor and the
consignee with each other or the mutual relations of third parties whose rights are
derived either from the consignor or from the consignee.
2. The provisions of Articles 12, 13 and 14 can only be varied by express provision
in the air waybill or the receipt for the cargo.
Article 16
1. The consignor must furnish such information and such documents as are
necessary to meet the formalities of customs, octroi or police before the cargo can be
delivered to the consignee. The consignor is liable to the carrier for any damage
occasioned by the absence, insufficiency or irregularity of any such information or
documents, unless the damage is due to the fault of the carrier, his servants or
agents.
2. The carrier is under no obligation to enquire into the correctness or sufficiency
of such information or documents.”
Article IV
Article 18 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:
„Article 18
1. The carrier is liable for damage sustained in the event of the destruction or loss
of, or damage to, any registered baggage, if the occurrence which caused the damage
so sustained took place during the carriage by air.
2. The carrier is liable for damage sustained in the event of the destruction or loss
of, or damage to, cargo upon condition only that the occurrence which caused the
damage so sustained took place during the carriage by air.
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3. However, the carrier is not liable if he proves that the destruction, loss of, or
damage to, the cargo resulted solely from one or more of the following:
(a) inherent defect, quality or vice of that cargo;
(b) defective packing of that cargo performed by a person other than the carrier or
his servants or agents;
(c) an act of war or an armed conflict;
(d) an act of public authority carried out in connexion with the entry, exit or transit
of the cargo.
4. The carriage by air within the meaning of the preceding paragraphs of this
Article comprises the period during which the baggage or cargo is in the charge of
the carrier, whether in an airport or on board an aircraft, or, in the case of a landing
outside an airport, in any place whatsoever.
5. The period of the carriage by air does not extend to any carriage by land, by sea
or by river performed outside an airport. If, however, such carriage takes place in the
performance of a contract for carriage by air, for the purpose of loading, delivery or
transhipment, any damage is presumed, subject to proof to the contrary, to have been
the result of an event which took place during the carriage by air.”
Article V
Article 20 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:
„Article 20
In the carriage of passengers and baggage, and in the case of damage occasioned
by delay in the carriage of cargo, the carrier shall not be liable if he proves that he
and his servants and agents have taken all necessary measures to avoid the damage
or that it was impossible for them to take such measures.”
Article VI
Article 21 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:
„Article 21
1. In the carriage of passengers and baggage, if the carrier proves that the damage
was caused by or contributed to by the negligence of the person suffering the
damage the Court may, in accordance with the provisions of its own law, exonerate
the carrier wholly or partly from his liability.
2. In the carriage of cargo, if the carrier proves that the damage was caused by or
contributed to by the negligence or other wrongful act or omission of the person
claiming compensation, or the person from whom he derives his rights, the carrier
shall be wholly or partly exonerated from his liability to the claimant to the extent
that such negligence or wrongful act or omission caused or contributed to the
damage.”
Article VII
In Article 22 of the Convention
(a) in paragraph 2 (a) the words „and of cargo” shall be deleted,
(b) after paragraph 2 (a) the following paragraph shall be inserted:
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„(b) In the carriage of cargo, the liability of the carrier is limited to a sum of 17
Special Drawing Rights per kilogramme, unless the consignor has made, at the time
when the package was handed over to the carrier, a special declaration of interest in
delivery at destination and has paid a supplementary sum if the case so requires. In
that case the carrier will be liable to pay a sum not exceeding the declared sum,
unless he proves that the sum is greater than the consignor’s actual interest in
delivery at destination.”
(c) paragraph 2 (b) shall be designated as paragraph 2 (c),
(d) after paragraph 5 the following paragraph shall be inserted:
„6. The sums mentioned in terms of the Special Drawing Right in this Article shall
be deemed to refer to the Special Drawing Right as defined by the International
Monetary Fund. Conversion of the sums into national currencies shall, in case of
judicial proceedings, be made according to the value of such currencies in terms of
the Special Drawing Right at the date of the judgment. The value of a national
currency, in terms of the Special Drawing Right, of a High Contracting Party which is
a Member of the International Monetary Fund, shall be calculated in accordance with
the method of valuation applied by the International Monetary Fund, in effect at the
date of the judgment, for its operations and transactions. The value of a national
currency, in terms of the Special Drawing Right, of a High Contracting Party which is
not a Member of the International Monetary Fund, shall be calculated in a manner
determined by that High Contracting Party. Nevertheless, those States which are not
Members of the International Monetary Fund and whose law does not permit the
application of the provisions of paragraph 2 (b) of Article 22 may, at the time of
ratification or accession or at any time thereafter, declare that the limit of liability of
the carrier in judicial proceedings in their territories is fixed at a sum of two hundred
and fifty monetary units per kilogramme. This monetary unit corresponds to sixty-five
and a half milligrammes of gold of millesimal fineness nine hundred. This sum may be
converted into the national currency concerned in round figures. The conversion of
this sum into the national currency shall be made according to the law of the State
concerned.”
Article VIII
Article 24 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:
„Article 24
1. In the carriage of passengers and baggage, any action for damages, however
founded, can only be brought subject to the conditions and limits set out in this
Convention, without prejudice to the question as to who are the persons who have the
right to bring suit and what are their respective rights.
2. In the carriage of cargo, any action for damages, however founded, whether
under this Convention or in contract or in tort or otherwise, can only be brought
subject to the conditions and limits of liability set out in this Convention without
prejudice to the question as to who are the persons who have the right to bring suit
and what are their respective rights. Such limits of liability constitute maximum
limits and may not be exceeded whatever the circumstances which gave rise to the
liability.”
Article IX
Article 25 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:
„Article 25
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In the carriage of passengers and baggage, the limits of liability specified in Article
22 shall not apply if it is proved that the damage resulted from an act or omission of
the carrier, his servants or agents, done with intent to cause damage or recklessly
and with knowledge that damage would probably result; provided that, in the case of
such act or omission of a servant or agent, it is also proved that he was acting within
the scope of his employment.”
Article X
In Article 25 A of the Convention paragraph 3 shall be deleted and replaced by the
following:
„3. In the carriage of passengers and baggage, the provisions of paragraphs 1 and 2
of this Article shall not apply if it is proved that the damage resulted from an act or
omission of the servant or agent done with intent to cause damage or recklessly and
with knowledge that damage would probably result.”
Article XI
After Article 30 of the Convention, the following Article shall be inserted:
„Article 30 A
Nothing in this Convention shall prejudice the question whether a person liable for
damage in accordance with its provisions has a right of recourse against any other
person.”
Article XII
Article 33 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:
„Article 33
Except as provided in paragraph 3 of Article 5, nothing in this Convention shall
prevent the carrier either from refusing to enter into any contract of carriage or from
making regulations which do not conflict with the provisions of this Convention.”
Article XIII
Article 34 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:
„Article 34
The provisions of Articles 3 to 8 inclusive relating to documents of carriage shall
not apply in the case of carriage performed in extraordinary circumstances outside
the normal scope of an air carrier’s business.”
CHAPTER II
Scope of application of the Convention as amended
Article XIV
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The Warsaw Convention as amended at The Hague in 1955 and by this Protocol
shall apply to international carriage as defined in Article 1 of the Convention,
provided that the places of departure and destination referred to in that Article are
situated either in the territories of two Parties to this Protocol or within the territory
of a single Party to this Protocol with an agreed stopping place in the territory of
another State.
CHAPTER III
Final clauses
Article XV
As between the Parties to this Protocol, the Warsaw Convention as amended at The
Hague in 1955 and this Protocol shall be read and interpreted together as one single
instrument and shall be known as the Warsaw Convention as amended at The Hague,
1955, and by Protocol No. 4 of Montreal, 1975.
Article XVI
Until the date on which this Protocol comes into force in accordance with the
provisions of Article XVIII, it shall remain open for signature by any State.
Article XVII
1. This Protocol shall be subject to ratification by the signatory States.
2. Ratification of this Protocol by any State which is not a Party to the Warsaw
Convention or by any State which is not a Party to the Warsaw Convention as
amended at The Hague, 1955, shall have the effect of accession to the Warsaw
Convention as amended at The Hague, 1955, and by Protocol No. 4 of Montreal,
1975.
3. The instruments of ratification shall be deposited with the Government of the
Polish People’s Republic.
Article XVIII
1. As soon as thirty signatory States have deposited their instruments of ratification
of this Protocol, it shall come into force between them on the ninetieth day after the
deposit of the thirtieth instrument of ratification. It shall come into force for each
State ratifying thereafter on the ninetieth day after the deposit of its instrument of
ratification.
2. As soon as this Protocol comes into force it shall be registered with the United
Nations by the Government of the Polish People’s Republic.
Article XIX
1. This Protocol, after it has come into force, shall be open for accession by any
non-signatory State.
2. Accession to this Protocol by any State which is not a Party to the Warsaw
Convention or by any State which is not a Party to the Warsaw Convention as
amended at The Hague, 1955, shall have the effect of accession to the Warsaw
Convention as amended at The Hague, 1955, and by Protocol No. 4 of Montreal,
1975.
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3. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the
Government of the Polish People’s Republic and shall take effect on the ninetieth day
after the deposit.
Article XX
1. Any Party to this Protocol may denounce the Protocol by notification addressed
to the Government of the Polish People’s Republic.
2. Denunciation shall take effect six months after the date of receipt by the
Government of the Polish People’s Republic of the notification of denunciation.
3. As between the Parties to this Protocol, denunciation by any of them of the
Warsaw Convention in accordance with Article 39 thereof or of The Hague Protocol in
accordance with Article XXIV thereof shall not be construed in any way as a
denunciation of the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, and by
Protocol No. 4 of Montreal, 1975.
Article XXI
1. Only the following reservations may be made to this Protocol:
(a) a State may at any time declare by a notification addressed to the Government
of the Polish People’s Republic that the Warsaw Convention as amended at The
Hague, 1955, and by Protocol No. 4 of Montreal, 1975, shall not apply to the carriage
of persons, baggage and cargo for its military authorities on aircraft, registered in
that State, the whole capacity of which has been reserved by or on behalf of such
authorities; and
(b) any State may declare at the time of ratification of or accession to the Additional
Protocol No. 3 of Montreal, 1975, or at any time thereafter, that it is not bound by the
provisions of the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, and by
Protocol No. 4 of Montreal, 1975, in so far as they relate to the carriage of
passengers and baggage. Such declaration shall have effect ninety days after the date
of receipt of the declaration by the Government of the Polish People’s Republic.
2. Any State having made a reservation in accordance with the preceding
paragraph may at any time withdraw such reservation by notification to the
Government of the Polish People’s Republic.
Article XXII
The Government of the Polish People’s Republic shall promptly inform all States
Parties to the Warsaw Convention or to that Convention as amended, all signatory or
acceding States to the present Protocol, as well as the International Civil Aviation
Organization, of the date of each signature, the date of deposit of each instrument of
ratification or accession, the date of coming into force of this Protocol, and other
relevant information.
Article XXIII
As between the Parties to this Protocol which are also Parties to the Convention,
Supplementary to the Warsaw Convention, for the Unification of Certain Rules
Relating to International Carriage by Air Performed by a Person Other than the
Contracting Carrier, signed at Guadalajara on 18 September 1961 (hereinafter
referred to as the „Guadalajara Convention”) any reference to the „Warsaw
Convention” contained in the Guadalajara Convention shall include reference to the
Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, and by Protocol No. 4 of
Montreal, 1975, in cases where the carriage under the agreement referred to in
Article 1, paragraph (b) of the Guadalajara Convention is governed by this Protocol.
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Article XXIV
If two or more States are Parties both to this Protocol and to the Guatemala City
Protocol, 1971, or to the Additional Protocol No. 3 of Montreal, 1975, the following
rules shall apply between them:
(a) the provisions resulting from the system established by this Protocol,
concerning cargo and postal items, shall prevail over the provisions resulting from
the system established by the Guatemala City Protocol, 1971, or by the Additional
Protocol No. 3 of Montreal, 1975;
(b) the provisions resulting from the system established by the Guatemala City
Protocol, 1971, or by the Additional Protocol No. 3 of Montreal, 1975, concerning
passengers and baggage, shall prevail over the provisions resulting from the system
established by this Protocol.
Article XXV
This Protocol shall remain open for signature until 1 January 1976 at the
Headquarters of the International Civil Aviation Organization and thereafter until it
comes into force in accordance with Article XVIII at the Ministry for Foreign Affairs
of the Polish People’s Republic. The International Civil Aviation Organization shall
promptly inform the Government of the Polish People’s Republic of any signature and
the date thereof during the time that the Protocol shall be open for signature at the
Headquarters of the International Civil Aviation Organization.
In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries, having been duly authorized,
have signed this Protocol.
Done at Montreal on the twenty-fifth day of September of the year One Thousand
Nine Hundred and Seventy-five in four authentic texts in the English, French, Russian
and Spanish languages. In the case of any inconsistency, the text in the French
language, in which language the Warsaw Convention of 12 October 1929 was drawn
up, shall prevail.
A Montreálban, 1975. szeptember 25-én aláírt 4. Montreali Jegyzőkönyv a
Hágában, 1955. szeptember 28-án kelt Jegyzőkönyvvel módosított, a
nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítése
tárgyában, Varsóban, 1929. október 12-én aláírt egyezmény módosításáról
Az alulírott kormányok,
tekintettel arra, hogy a Hágában, 1955. szeptember 28-án kelt jegyzőkönyvvel
módosított, a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes szabályok egységesítése
tárgyában, Varsóban, 1929. október 12-én aláírt egyezmény módosítását
kívánatosnak tartják,
megállapodtak az alábbiakban:
I. Fejezet
Az egyezmény módosításai
I. cikk
Az egyezmény, amelyet e fejezet rendelkezései módosítanak, a Hágában 1955-ben
módosított Varsói Egyezmény.
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II. cikk 1
III. cikk2
IV. cikk3
V. cikk4
VI. cikk5
VII. cikk6
VIII. cikk7
IX. cikk8
X. cikk9
XI. cikk10
XII. cikk11
XIII. cikk12
II. Fejezet
A módosított egyezmény alkalmazásának hatálya
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törvénnyel
törvénnyel
törvénnyel
törvénnyel
törvénnyel
törvénnyel
törvénnyel

kihirdetett
kihirdetett
kihirdetett
kihirdetett
kihirdetett
kihirdetett
kihirdetett

Egyezmény
Egyezmény
Egyezmény
Egyezmény
Egyezmény
Egyezmény
Egyezmény

18. Cikk. Hatályos: 1998. VI. 14-től.
20. Cikk. Hatályos: 1998. VI. 14-től.
21. Cikk. Hatályos: 1998. VI. 14-től.
22. Cikk. Hatályos: 1998. VI. 14-től.
24. Cikk. Hatályos: 1998. VI. 14-től.
25. Cikk. Hatályos: 1998. VI. 14-től.
25/A. Cikk (3). Hatályos: 1998. VI.

1936. évi XXVIII. törvénnyel kihirdetett Egyezmény 30/A. Cikk. Hatályos: 1998. VI.
1936. évi XXVIII. törvénnyel kihirdetett Egyezmény 33. Cikk. Hatályos: 1998. VI. 14-től.
1936. évi XXVIII. törvénnyel kihirdetett Egyezmény 34. Cikk. Hatályos: 1998. VI. 14-től.
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XIV. cikk
Az 1955-ben Hágában és a jelen jegyzőkönyvvel módosított Varsói Egyezmény az
egyezmény 1. cikkében meghatározott nemzetközi fuvarozásra terjed ki, feltéve, ha
az indulás és a rendeltetési hely vagy a jelen jegyzőkönyv Szerződő Feleinek két
állama területén, vagy csak egy Szerződő Fél állama területén van, de más állam
területén közbenső leszállást irányoztak elő.
III. Fejezet
Záró rendelkezések
XV. cikk
A jelen jegyzőkönyvben részes felek között a Hágában 1955-ben módosított
egyezményt és a jelen jegyzőkönyvet együtt, egyetlen okiratnak kell tekinteni és ilyen
okiratként értelmezni; az okirat elnevezése a Hágában 1955-ben és a 4. számú
Montreali Jegyzőkönyvvel 1975-ben módosított Varsói Egyezmény.
XVI. cikk
A jelen jegyzőkönyv a XVIII. cikk rendelkezései szerinti hatálybalépéséig aláírásra
nyitva áll bármely állam számára.
XVII. cikk
1. A jelen jegyzőkönyvet az aláíró államoknak meg kell erősíteniük.
2. A jelen jegyzőkönyvnek az olyan állam részéről történő megerősítése, amely nem
részese a Varsói Egyezménynek, vagy amely nem részese a Hágában, 1955-ben
módosított Varsói Egyezménynek, a Hágában 1955-ben és a 4. számú Montreali
Jegyzőkönyvvel 1975-ben módosított Varsói Egyezményhez való csatlakozást is maga
után vonja.
3. A megerősítő okiratokat a Lengyel Népköztársaság Kormányánál1 kell letétbe
helyezni.
XVIII. cikk
1. Amint harminc aláíró állam a jelen jegyzőkönyvet megerősítő okiratát letétbe
helyezte, a jegyzőkönyv a megerősítő államok között a harmincadik megerősítő okirat
letétbe helyezésétől számított kilencvenedik napon hatályba lép. Minden később
megerősítő állam tekintetében a jegyzőkönyv a megerősítő okirata letétbe
helyezésétől számított kilencvenedik napon lép hatályba.
2. A jelen Jegyzőkönyvet a Lengyel Népköztársaság Kormánya hatálybalépésekor az
Egyesült Nemzetek Szervezeténél nyilvántartásba véteti.
XIX. cikk
1. Hatálybalépése után a jelen jegyzőkönyv a csatlakozásra nyitva áll bármely nem
aláíró állam számára.
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2. A jelen jegyzőkönyvhöz az olyan állam részéről történő csatlakozás, amely nem
részese a Varsói Egyezménynek, vagy amely nem részese a Hágában, 1955-ben
módosított Varsói Egyezménynek, a Hágában 1955-ben és a 4. számú Montreali
Jegyzőkönyvvel 1975-ben módosított Varsói Egyezményhez való csatlakozást is maga
után vonja.
3. A csatlakozást a csatlakozási okiratnak a Lengyel Népköztársaság Kormányánál
való letétbe helyezése révén lehet végrehajtani; a csatlakozás a letétbe helyezéstől
számított kilencvenedik napon lép hatályba.
XX. cikk
1. A jelen jegyzőkönyvben részes fél a jegyzőkönyvet a Lengyel Népköztársaság
Kormányához1 intézett értesítéssel mondhatja fel.
2. A felmondás a felmondó értesítésnek a Lengyel Népköztársaság Kormánya által
történt kézhezvételétől számított hat hónap elteltével válik hatályossá.
3. A jelen jegyzőkönyvben részes felek között az egyik fél által a Varsói
Egyezménynek a 39. cikk értelmében történő felmondása vagy a Hágai
Jegyzőkönyvnek a XXIV. cikke értelmében történő felmondása nem minősülhet a
Hágában 1955-ben és a 4. számú Montreali Jegyzőkönyvvel 1975-ben módosított
Varsói Egyezmény felmondásának is.
XXI. cikk
1. A jelen jegyzőkönyvvel szemben csak a következő fenntartásokkal lehet élni:
a) minden állam a Lengyel Népköztársaság Kormányához intézett értesítéssel
bármikor bejelentheti, hogy a Hágában 1955-ben és a 4. számú Montreali
Jegyzőkönyvvel 1975-ben módosított Varsói Egyezmény nem alkalmazható az olyan
személy-, poggyász- és árufuvarozásra, amelyet a szóban forgó államban
lajstromozott légi járművekkel katonai hatósága részére végeznek, ha az említett légi
járművek teljes terhelhetőségét e hatóság saját maga vagy részére más veszi igénybe,
b) minden állam a 3. számú Montreali Kiegészítő Jegyzőkönyv megerősítésekor
vagy az ahhoz való csatlakozáskor, vagy a későbbiekben bármikor nyilatkozhat arról,
hogy rá nézve nem kötelezőek a Hágában 1955-ben és a 4. számú Montreali
Jegyzőkönyvvel 1975-ben módosított Varsói Egyezmény rendelkezései, amennyiben
utas és poggyász fuvarozására vonatkoznak. Ez a nyilatkozat a Lengyel
Népköztársaság Kormánya által történt kézhezvételétől számított kilencven nap
elteltével válik hatályossá.
2. Az az állam, amely az előző bekezdéssel összhangban fenntartással élt, e
fenntartást a Lengyel Népköztársaság Kormányának küldött értesítéssel bármikor
visszavonhatja.
XXII. cikk
A Lengyel Népköztársaság Kormánya köteles haladék nélkül értesíteni a Varsói
Egyezményben vagy a módosított egyezményben részes minden államot, a jelen
jegyzőkönyvet aláíró és hozzá csatlakozó minden államot és a Nemzetközi Polgári
Repülési Szervezetet minden aláírás keltéről, minden megerősítő vagy csatlakozó
okirat letétbe helyezésének az időpontjáról, a jelen jegyzőkönyv hatálybalépésének az
időpontjáról és minden más fontos információról.
XXIII. cikk
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Az e jegyzőkönyvben részes olyan felek között, amelyek a szerződéses fuvarozótól
eltérő másik személy által végzett nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes
jogszabályok egységesítéséről szóló, Guadalajarában, 1961. szeptember 18-án aláírt,
a Varsói Egyezményt kiegészítő egyezményben (a továbbiakban: a „Guadalajarai
Egyezmény”) is részes felek, azokban az esetekben, amikor a Guadalajarai
Egyezmény 1. cikkének b) bekezdésében említett megállapodás alapján végzett
fuvarozásra nézve e jegyzőkönyv az irányadó, a Guadalajarai Egyezményben szereplő,
a Varsói Egyezményre való hivatkozások magukban foglalják a Hágában 1955-ben és
a 4. számú Montreali Jegyzőkönyvvel 1975-ben módosított Varsói Egyezményre való
hivatkozásokat is.
XXIV. cikk
Ha két vagy több állam e jegyzőkönyvben és az 1971-es Guatemala Városi
Jegyzőkönyvben vagy az 1975-ös 3. számú Montreali Kiegészítő Jegyzőkönyvben
egyaránt részes, közöttük a következő szabályokat kell alkalmazni:
a) az áru és postai küldemény tekintetében az e jegyzőkönyv által létrehozott
rendszerből eredő rendelkezések az irányadók az 1971-es Guatemala Városi
Jegyzőkönyv vagy az 1975-ös 3. számú Montreali Kiegészítő Jegyzőkönyv által
létrehozott rendszerből eredő rendelkezésekkel szemben;
b) az utas és poggyász tekintetében az 1971-es Guatemala Városi Jegyzőkönyv vagy
az 1975-ös 3. számú Montreali Kiegészítő Jegyzőkönyv által létrehozott rendszerből
eredő rendelkezések az irányadók az e jegyzőkönyv által létrehozott rendszerből
eredő rendelkezésekkel szemben.
XXV. cikk
Ez a jegyzőkönyv 1976. január 1-jéig aláírásra nyitva áll a Nemzetközi Polgári
Repülési Szervezet központjában, majd ezt követően amíg a XVIII. cikkel
összhangban hatályba nem lép, a Lengyel Népköztársaság Külügyminisztériumában1 .
A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet az alatt az idő alatt, amíg a jegyzőkönyv
aláírásra nyitva áll a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet központjában, minden
aláírásról és annak keltéről haladéktalanul tájékoztatja a Lengyel Népköztársaság
Kormányát.
Ennek hiteléül a kellően meghatalmazott alulírott teljhatalmú megbízottak a jelen
jegyzőkönyvet aláírták.
Készült Montreálban, az ezerkilencszázhetvenötödik év szeptember havának
huszonötödik napján angol, francia, orosz és spanyol nyelven megfogalmazott négy
hiteles szöveggel. Eltérés esetében a francia nyelvű szöveg, amely nyelven az 1929.
október 12-i Varsói Egyezmény készült, az irányadó.”
3. § (1) Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A törvény végrehajtásáról a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.
(3) Felhatalmazást kap a közlekedésért felelős miniszter, hogy a nemzetközi légi
fuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítése tárgyában, Varsóban, 1929.
október 12-én aláírt Egyezmény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
szövegét közzétegye.
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