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LUXEMBURGI JEGYZ KÖNYV A MOBIL BERENDEZÉSEKKEL KAPCSOLATOS NEMZETKÖZI ÉRDEKEKR L 
SZÓLÓ EGYEZMÉNY SÍNPÁLYÁHOZ KÖTÖTT JÁRM VEKKEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEIR L 

A JEGYZ KÖNYVET ALÁÍRÓ RÉSZES ÁLLAMOK 

SZÜKSÉGESNEK ÍTÉLVE a mobil berendezésekkel kapcsolatos 
érdekekr l szóló egyezmény (a továbbiakban: az „egyezmény”) 
átültetését a sínpályához kötött járm vekre is, figyelemmel az 
egyezmény preambulumában megállapított célokra, 

SZEM EL TT TARTVA annak szükségességét, hogy az egyezményt 
a sínpályához kötött járm vek és azok finanszírozásának sajátos 
követelményeihez igazítsák, 

MEGÁLLAPODTAK a sínpályához kötött járm vekkel kapcsolatos 
következ  rendelkezésekben: 

I. FEJEZET 

HATÁLY ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

I. cikk 

Meghatározott fogalmak 

1. Az ezen jegyz könyvben használt kifejezések jelentése 
megegyezik az egyezményben megállapított jelentéssel, kivéve, 
ha a szöveg más jelentést tesz indokolttá. 

2. Az ebben a jegyz könyvben használt alábbi kifejezések 
jelentése a következ : 

a) „garanciaszerz dés”: egy személy mint garant r által kötött 
szerz dés; 

b) „garant r”: az a személy, aki abból a célból, hogy valamely, 
hitelbiztosítási megállapodással biztosított vagy más megálТ
lapodás alapján fennálló kötelezettségnek a hitelez  javára 
történ  teljesítését biztosítsa, feltétel nélküli garanciát, 
készenléti akkreditívet vagy más hitelbiztosítékot vállal, 
illetve bocsát ki; 

c) „fizetésképtelenség bekövetkezésével kapcsolatos esemény”: 

i. a fizetésképtelenségi eljárás megindítása; vagy 

ii. az adós kinyilvánított szándéka a fizetések felfüggesztéТ
sére, illetve a fizetések tényleges felfüggesztése, amenyТ
nyiben jogszabály vagy állami intézkedés megakaТ
dályozza vagy felfüggeszti a hitelez  adóssal szembeni 
fizetésképtelenségi eljárás megindításához való jogának 
gyakorlását vagy az egyezmény szerinti intézkedések 
igénybevételét; 

d) „els dleges fizetésképtelenségi hatáskör”: az a Szerz d  
Állam, amelyben az adós els dleges érdekeinek helye találТ
ható, amely ezen egyezmény alkalmazásában – eltér  rendelТ
kezés hiányában – az adós létesít  okirat szerinti székhelye, 
illetve – ennek hiányában – az a hely, ahol az adóst bejeТ
gyezték vagy ahol az adós megalakult; 

e) „sínpályához kötött járm ”: az a gépjárm , amely rögzített 
vasúti sínen, vagy közvetlenül pályán, pálya fölött vagy pálya 
alatt mozgatható, azokkal a vontatási rendszerekkel, motoТ
rokkal, fékm vekkel, tengelyekkel, forgóvázakkal, áramszeТ
d kkel, kiegészít kkel és más elemekkel, felszerelésekkel és 
alkatrészekkel együtt, amelyeket a gépjárm be minden 
esetben beszereltek vagy beépítettek, valamint az ezekre 
vonatkozó összes adattal, kézikönyvvel és tanúsítvánnyal 
együtt. 

II. cikk 

Az egyezmény alkalmazása sínpályához kötött járm vekre 

1. Az egyezmény az ebben a jegyz könyvben foglalt feltéteТ
lekkel alkalmazandó sínpályához kötött járm vekre. 

2. Az egyezmény és ez a jegyz könyv a mobil berendezéТ
sekkel kapcsolatos nemzetközi érdekekr l szóló egyezmény 
sínpályához kötött járm vekre alkalmazandó szabályokat tartalТ
mazza. 

III. cikk 

Eltérés 

A felek írásbeli megállapodással kizárhatják a IX. cikk alkalmaТ
zását, és egymás közötti jogviszonyukban – a VII. cikk (3) és (4) 
bekezdése kivételével – eltérhetnek e jegyz könyv rendelkezéseТ
it l, illetve megváltoztathatják azok hatását. 

IV. cikk 

A képvisel  jogosultsága 

A személy megbízottként, vagyonkezel ként vagy képvisel i 
min ségében a sínpályához kötött járm vek vonatkozásában 
megállapodást köthet, az egyezmény 16. cikkének (3) bekezdéТ
sében meghatározottak alapján bejegyzést tehet, továbbá jogoТ
sult az egyezmény értelmében jogokat és érdekeltséget köveТ
telni.
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V. cikk 

A sínpályához kötött járm vek azonosítása a 
megállapodásban 

1. Az egyezmény 7. cikkének c) pontja és ezen jegyz könyv 
XVIII. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában a sínpályához 
kötött járm  leírása elégséges a sínpályához kötött járm  azonoТ
sításához, ha az tartalmazza a következ ket: 

a) a sínpályához kötött járm  tételes leírását; 

b) a sínpályához kötött járm  típus szerinti leírását; 

c) nyilatkozatot arról, hogy a megállapodás magában foglal 
minden jelenlegi és jöv beli sínpályához kötött járm vet; 
vagy 

d) nyilatkozatot arról, hogy a megállapodás meghatározott téteТ
leket vagy típusokat kivéve magában foglal minden jelenlegi 
és jöv beli sínpályához kötött járm vet. 

2. Az egyezmény 7. cikke alkalmazásában az el z  bekezТ
désnek megfelel en azonosított jöv beli sínpályához kötött 
járm ben való érdek nemzetközi érdeknek min sül, amint az 
adós, a feltételes eladó vagy a lízingbe adó jogosulttá válik a 
sínpályához kötött járm vel rendelkezni, anélkül, hogy új átruТ
házó okiratra lenne szükség. 

VI. cikk 

Jogválasztás 

1. Ez a cikk kizárólag akkor alkalmazandó, ha a Szerz d  
Állam nyilatkozatot tett a XXVII. cikk szerint. 

2. A megállapodásban, illet leg az erre vonatkozó garanciaТ
szerz désben vagy hátrasorolási megállapodásban szerepl  felek 
megállapodhatnak arról a jogról, amely szerz déses jogaikat és 
kötelezettségeiket – teljes egészében vagy részben – szabályozza. 

3. Eltér  megállapodás hiányában az el z  bekezdésben 
foglalt, a felek által választott jogra való hivatkozás a megneveТ
zett állam hazai jogi rendelkezéseit, vagy ha az adott állam több 
területi egységb l áll, a megnevezett területi egység hazai jogát 
jelenti. 

II. FEJEZET 

MULASZTÁSOK ORVOSLÁSA, ELS BBSÉGEK ÉS ÁTRUHÁТ
ZÁSOK 

VII. cikk 

A mulasztások orvoslására vonatkozó rendelkezések 
módosítása 

1. Az egyezmény III. fejezetében meghatározott intézkedéТ
seken kívül a hitelez , az adós korábbi beleegyezését l és a 
III. fejezetben meghatározott körülményekt l függ en, exportálТ
hatja a sínpályához kötött járm vet arról a területr l, ahol a 
termék található, és fizikailag is átruházhatja azt. 

2. A hitelez  a vele szemben els bbséget élvez  bejegyzett 
érdek jogosultjának el zetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem 
veheti igénybe az el z  bekezdésben említett intézkedéseket. 

3. Az egyezmény 8. cikkének (3) bekezdése nem alkalmaТ
zandó a sínpályához kötött járm vekre. Az egyezmény által a 
sínpályához kötött járm vekre vonatkozóan nyújtott intézkedést 
üzleti szempontból ésszer en kell igénybe venni. A jogorvoslat 
akkor min sül üzleti szempontból ésszer en igénybe vettnek, 
ha a megállapodás rendelkezésének megfelel en élnek vele – 
kivéve, ha a rendelkezés nyilvánvalóan ésszer tlen. 

4. Az az el nyös kielégítésre jogosított hitelez , aki az egyezТ
mény 8. cikkének (4) bekezdésében el írt tizennégy naptári 
nappal el re értesíti az érdekelteket a jöv beli értékesítésr l 
vagy lízingr l, úgy tekintend , mint aki teljesítette az egyezТ
mény 8. cikkének (4) bekezdésében el írt „ésszer  id vel 
korábban” történ  értesítés követelményét. Nincs azonban 
akadálya annak, hogy az el nyös kielégítésre jogosított hitelez  
és az adós vagy a garant r hosszabb értesítési határid ben állaТ
podjanak meg. 

5. A Szerz d  Állam – a vonatkozó biztonsági jogszabályok 
és el írások betartásával – gondoskodik arról, hogy az illetékes 
közigazgatási hatóságok gyorsan együttm ködjenek a hiteТ
lez vel, és az 1. bekezdésben meghatározott intézkedések igényТ
bevételéhez a szükséges mértékben segítséget nyújtsanak 
számára. 

6. A sínpályához kötött járm  (1) bekezdés szerinti exportját 
nem bírósági végzés alapján javasoló jogosított hitelez  köteles 
ésszer  id vel korábban írásbeli értesítést küldeni a tervezett 
exportról a következ knek: 

a) az egyezmény 1. cikke (m) bekezdésének (i) és (ii) pontjában 
meghatározott érdekeltek részére; és 

b) az egyezmény 1. cikke (m) bekezdésének (iii) pontjában 
meghatározott érdekeltek részére, akik az export el tt 
ésszer  id vel értesítésben tájékoztatták az el nyös kieléТ
gítésre jogosított hitelez t jogaikról. 

VIII. cikk 

A joger s döntésig igénybe vehet  jogorvoslatokra 
vonatkozó rendelkezések módosítása 

1. Ez a cikk kizárólag olyan Szerz d  Államban – és olyan 
mértékben, amelyet a felek az alább említett nyilatkozatban 
meghatároznak – alkalmazandó, amelyik nyilatkozatot tett a 
XXVII. cikk szerint. 

2. Az egyezmény 13. cikkének (1) bekezdése alkalmazásában 
a „gyorsított” szó a jogorvoslat megszerzésével kapcsolatban azt 
jelenti, hogy a jogorvoslati kérelem benyújtásának napjától 
számított annyi naptári napon belül, amelyet a Szerz d  
Állam abban a nyilatkozatban meghatároz, amelyben a kérelmet 
benyújtotta.
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3. Az egyezmény 13. cikkének (1) bekezdése a közvetlenül a 
d) pont után beillesztett alábbi kiegészítésekkel alkalmazandó: 

„e) ha az adós és a hitelez  bármikor kifejezetten így állaТ
podnak meg, a tárgy értékesítése és az abból származó 
jövedelem felhasználása”, 

továbbá a 43. cikk (2) bekezdése a „13. cikk (1) bekezdésének 
d) pontjában” szavak után az „és e) pontjában” szavakkal egészül 
ki. 

4. Az adós tulajdonjoga vagy más érdekeltsége vonatkozáТ
sában, amely az el z  bekezdés szerinti értékesítéssel száll át, 
nem létezik olyan egyéb érdekeltség, amellyel szemben az 
el nyös kielégítésre jogosított hitelez  nemzetközi érdeke az 
egyezmény 29. cikkének rendelkezései alapján els bbséget élvez. 

5. A hitelez  és az adós vagy más érdekelt személy írásban 
megállapodhat egymással az egyezmény 13. cikke (2) bekezdése 
alkalmazásának kizárásáról. 

6. A VII. cikk (1) bekezdésében foglalt intézkedésekre vonatТ
kozóan: 

a) az intézkedéseket a Szerz d  Államban m köd  közigazgaТ
tási hatóságok legfeljebb hét naptári nappal azt követ en 
kötelesek elérhet vé tenni, hogy a hitelez  értesíti ket a 
VII. cikk (1) bekezdésében meghatározott jogorvoslatok 
megítélésér l, illet leg – külföldi bíróság által megítélt jogorТ
voslat esetén – arról, hogy az adott Szerz d  Állam bírósága 
elismerte az intézkedést, és a hitelez  jogosult azt az egyezТ
ménynek megfelel en igénybe venni; és 

b) a vonatkozó hatóságok kötelesek gyorsan együttm ködni a 
hitelez vel, és a vonatkozó biztonsági jogszabályokkal és 
el írásokkal összhangban segítséget nyújtani számára az 
említett intézkedések igénybevételéhez. 

7. A (2) és (6) bekezdés nem érinti az alkalmazandó biztonТ
sági jogszabályokat és el írásokat. 

IX. cikk 

Intézkedések fizetésképtelenség esetén 

1. Ez a cikk kizárólag akkor alkalmazandó, ha az a Szerz d  
Állam, amely az els dleges fizetésképtelenségi hatáskörrel 
rendelkezik, nyilatkozatot tett a XXVII. cikk szerint. 

2. Az ebben a cikkben említett „felszámoló” az adott 
személyre hivatalos min ségében, nem pedig személyében utal. 

„A” alternatíva 

3. A fizetésképtelenséggel kapcsolatos esemény bekövetkezéТ
sekor a felszámoló vagy az adós – figyelemmel a (7) bekezdésre 
– köteles legkés bb az alábbi id pontok közül a korábbi 

id pontban a hitelez  birtokába adni a sínpályához kötött 
járm vet: 

a) a fizetési haladék lejártának id pontja; és 

b) az a nap, amikor a hitelez  abban az esetben jogosult a 
sínpályához kötött járm  birtokba vételére, ha ez a cikk 
nem volna alkalmazandó. 

4. E cikk alkalmazásában „fizetési haladék” az az id szak, 
amelyet az els dleges fizetésképtelenségi hatáskörrel rendelkez  
Szerz d  Állam nyilatkozatban megjelölt. 

5. Ha és amíg a hitelez  lehet séget kap a (3) bekezdésben 
említett birtokbavételre: 

a) a felszámoló vagy az adós köteles meg rizni a sínpályához 
kötött járm vet, köteles továbbá karbantartani a járm vet és 
meg rizni értékét a megállapodásnak megfelel en; és 

b) a hitelez  jogosult az alkalmazandó jog szerint igénybe 
vehet  más ideiglenes jogorvoslatért folyamodni. 

6. Az el z  bekezdés a) pontja nem zárja ki a sínpályához 
kötött járm  olyan megállapodás alapján történ  használatát, 
amely a sínpályához kötött járm  meg rzése, valamint a 
járm  karbantartására és értékének fenntartására irányul. 

7. A felszámoló vagy az adós birtokában tarthatja a sínpáТ
lyához kötött járm vet, ha a (3) bekezdésben meghatározott 
id re valamennyi mulasztását orvosolta – a fizetésképtelenségi 
eljárás megindulásához vezet  mulasztást kivéve –, és a megálТ
lapodás és az azzal kapcsolatos tranzakciós okmányok alapján 
fennálló jöv beli kötelezettségek teljesítésére is kötelezettséget 
vállalt. Az említett jöv beli kötelezettségek teljesítése során 
bekövetkez  mulasztásra vonatkozóan második teljesítési 
haladék nem adható. 

8. A VII. cikk (1) bekezdésében foglalt intézkedésekre vonatТ
kozóan: 

a) az intézkedéseket a Szerz d  Államban m köd  közigazgaТ
tási hatóságok legfeljebb hét naptári nappal azt követ en 
kötelesek elérhet vé tenni, hogy a hitelez  értesíti ket arról, 
hogy az egyezménynek megfelel en jogosult az említett 
intézkedések igénybevételére; és 

b) a vonatkozó hatóságok kötelesek gyorsan együttm ködni a 
hitelez vel, és a vonatkozó biztonsági jogszabályokkal és 
el írásokkal összhangban segítséget nyújtani számára az 
említett intézkedések igénybevételéhez. 

9. Az egyezmény vagy ezen jegyz könyv által engedélyezett 
intézkedések igénybevétele a (3) bekezdésben meghatározott 
id pontot követ en nem akadályozható meg vagy késleltethet .
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10. Az adósnak a megállapodás alapján fennálló kötelezettТ
ségei a hitelez  hozzájárulása nélkül nem módosíthatók. 

11. Az el z  bekezdés egyetlen rendelkezése sem értelmezТ
het  úgy, hogy az érinti a felszámolónak az alkalmazandó jog 
értelmében fennálló felhatalmazását a megállapodás megszünteТ
tésére. 

12. A felszámolási eljárásban egyetlen jog vagy érdek – az 
egyezmény 39. cikkének (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban 
szerepl  kategóriába tartozó jogszabályon vagy bírósági hatáТ
rozaton alapuló jogok vagy érdekek kivételével – sem élvez 
els bbséget a bejegyzett érdekekkel szemben. 

13. Az ezen jegyz könyv VII. és XXV. cikkével módosított 
egyezmény alkalmazandó az e cikk alapján rendelkezésre álló 
intézkedések igénybevételére. 

„B” alternatíva 

3. A fizetésképtelenséggel kapcsolatos esemény bekövetkezéТ
sekor a felszámoló vagy az adós – a hitelez  kérésére – köteles 
a Szerz d  Államnak a XXVII. cikk szerinti nyilatkozatában 
meghatározott id n belül értesíteni a hitelez t, hogy: 

a) orvosolja a mulasztásokat – a fizetésképtelenségi eljárás 
megindításához vezet  mulasztást kivéve –, és kötelezettséget 
vállal a megállapodás és az azzal kapcsolatos tranzakciós 
okmányok alapján fennálló valamennyi jöv beli kötelezettség 
teljesítésére; vagy 

b) lehet séget biztosít a hitelez nek a sínpályához kötött járm  
birtokba vételére az alkalmazandó jog szabályainak megfeleТ
l en. 

4. Az el z  bekezdés b) pontjában említett alkalmazandó jog 
értelmében a bíróság további lépéseket rendelhet el, illetve elrenТ
delheti kiegészít  garancia nyújtását. 

5. A hitelez  köteles igazolni követelését, és bizonyítani, 
hogy nemzetközi érdekét bejegyezték. 

6. Ha a felszámoló vagy az adós nem küld értesítést a (3) 
bekezdésben foglaltaknak megfelel en, vagy ha a felszámoló 
vagy az adós kinyilvánította, hogy lehet séget biztosít a hiteТ
lez nek a sínpályához kötött járm  birtokba vételére, azonban 
mégsem így jár el, a bíróság engedélyezheti, hogy a hitelez  a 
bíróság által meghatározott feltételekkel birtokba vegye a sínpáТ
lyához kötött járm vet, és további lépéseket rendelhet el, illetve 
elrendelheti kiegészít  garancia nyújtását. 

7. A sínpályához kötött járm  a követeléssel és a nemzetközi 
érdekkel kapcsolatban hozott bírósági határozat meghozataláig 
nem értékesíthet . 

„C” alternatíva 

3. A fizetésképtelenséggel kapcsolatos esemény bekövetkezéТ
sekor a felszámoló vagy az adós az orvoslási id szakon belül: 

a) orvosolja a mulasztásokat – a fizetésképtelenségi eljárás 
megindulásához vezet  mulasztást kivéve –, és kötelezettТ
séget vállal a megállapodás és az azzal kapcsolatos tranzakТ
ciós okmányok alapján fennálló valamennyi jöv beli köteleТ
zettség teljesítésére; vagy 

b) lehet séget biztosít a hitelez nek a sínpályához kötött járm  
birtokba vételére az alkalmazandó jog szabályainak megfeleТ
l en. 

4. Az orvoslási id szak lejárta el tt a felszámoló vagy az 
adós az orvoslási id szak lejártától kezd d  és legfeljebb a 
megállapodás vagy annak megújítása lejártáig tartó id tartam 
alatt, a bíróság által igazságosnak tartott feltételek mellett, az 
el z  bekezdés b) pontja alapján a kötelezettségét felfüggeszt  
bírósági végzésért folyamodhat („felfüggesztési id ”). Az ilyen 
végzés kötelezi, hogy a felfüggesztési id  alatt a hitelez nek 
esedékes minden összeget az esedékessé válásig a fizetésképteТ
lenségi eljárás hatálya alá tartozó vagyonból megfizetik vagy az 
adós megfizeti, valamint a felszámoló vagy az adós a felfüggeszТ
tési id  alatt keletkez  minden más kötelezettséget teljesít. 

5. Ha az el z  bekezdés alapján kérelmet nyújtanak be a 
bírósághoz, a hitelez  a bírósági végzésig nem veheti birtokba 
a sínpályához kötött járm vet. Amennyiben a bíróság a kéreТ
lemnek nem ad helyt a jogorvoslati kérelem benyújtásának 
napjától számított annyi naptári napon belül, amelyet a SzerТ
z d  Állam abban a nyilatkozatban meghatároz, amelyben a 
kérelmet benyújtotta, a kérelem visszavontnak tekintend , 
kivéve, ha a hitelez  és a felszámoló, vagy az adós, másként 
megegyezik. 

6. Ha és amíg a hitelez  lehet séget kap a (3) bekezdésben 
említett birtokbavételre: 

a) a felszámoló vagy az adós köteles meg rizni a sínpályához 
kötött járm vet, köteles továbbá karbantartani a járm vet és 
meg rizni értékét a megállapodásnak megfelel en; és 

b) a hitelez  jogosult az alkalmazandó jog szerint igénybe 
vehet  más ideiglenes jogorvoslatért folyamodni. 

7. Az el z  bekezdés a) pontja nem zárja ki a sínpályához 
kötött járm  olyan megállapodás alapján történ  használatát, 
amely a járm  meg rzésére, valamint karbantartására és értéТ
kének fenntartására irányul.
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8. Amennyiben az orvoslási id szak vagy a felfüggesztési id  
alatt a felszámoló vagy az adós valamennyi mulasztását orvoТ
solta – a fizetésképtelenségi eljárás megindulásához vezet  
mulasztást kivéve – és a megállapodás, illetve az azzal kapcsoТ
latos tranzakciós okmányok alapján fennálló jöv beli kötelezettТ
ségek teljesítésére is kötelezettséget vállal, a felszámoló vagy az 
adós birtokában tarthatja a sínpályához kötött járm vet, valaТ
mint a (4) bekezdés alapján hozott végzés hatálya megsz nik. 
Az említett jöv beli kötelezettségek teljesítése során bekövetТ
kez  mulasztásra vonatkozóan második orvoslási id szak nem 
adható. 

9. A VII. cikk (1) bekezdésében foglalt intézkedésekre vonatТ
kozóan: 

a) a jogorvoslatokat a Szerz d  Államban m köd  közigazgaТ
tási hatóságok legfeljebb hét naptári nappal azt követ en 
kötelesek elérhet vé tenni, hogy a hitelez  értesíti ket arról, 
hogy az egyezménynek megfelel en jogosult az említett 
intézkedések igénybevételére; és 

b) a vonatkozó hatóságok kötelesek gyorsan együttm ködni a 
hitelez vel, és a vonatkozó biztonsági jogszabályokkal és 
el írásokkal összhangban segítséget nyújtani számára az 
említett intézkedések igénybevételéhez. 

10. A (4), (5) és (8) bekezdésre is figyelemmel, az egyezmény 
által engedélyezett intézkedések igénybevétele az orvoslási 
id szakot követ en nem akadályozható meg vagy késleltethet . 

11. A (4), (5) és (8) bekezdésre is figyelemmel, a fizetésképТ
telenségi eljárások során az adósnak a megállapodás és azzal 
kapcsolatos tranzakciós okmányok alapján fennálló kötelezettТ
ségei a hitelez  hozzájárulása nélkül nem módosíthatók. 

12. Az el z  bekezdés egyetlen rendelkezése sem értelmezТ
het  úgy, hogy az érinti a felszámolónak az alkalmazandó jog 
értelmében fennálló felhatalmazását a megállapodás megszünteТ
tésére. 

13. A felszámolási eljárásban egyetlen jog vagy érdek – az 
egyezmény 39. cikkének (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban 
szerepl  kategóriába tartozó jogszabályon vagy bírósági hatáТ
rozaton alapuló jogok vagy érdekek kivételével – sem élvez 
els bbséget a bejegyzett érdekekkel szemben. 

14. Az ezen jegyz könyv VII. és XXV. cikkével módosított 
egyezmény alkalmazandó az e cikk alapján rendelkezésre álló 
intézkedések igénybevételére. 

15. E cikk alkalmazásában „orvoslási id szak” az a fizetésТ
képtelenséggel kapcsolatos esemény napjával kezd d  id szak, 
amelyet az els dleges fizetésképtelenségi hatáskörrel rendelkez  
Szerz d  Állam nyilatkozatban megjelölt. 

X. cikk 

Fizetésképtelenségi segítségnyújtás 

1. Ez a cikk kizárólag abban a Szerz d  Államban alkalmaТ
zandó, amelyik nyilatkozatot tett a XXVII. cikk (1) bekezdése 
szerint. 

2. Azon Szerz d  Állam bíróságai, amelyben a sínpályához 
kötött járm  található, a Szerz d  Állam joga szerint kötelesek 
a lehet  legnagyobb mértékben együttm ködni a külföldi bíróТ
ságokkal és a külföldi felszámolókkal a IX. cikk rendelkezéseТ
inek teljesítésében. 

XI. cikk 

Az adósra vonatkozó rendelkezések 

1. Az egyezmény 11. cikkében meghatározott mulasztás 
hiányában az adós jogosult a sínpályához kötött járm  – a 
megállapodásnak megfelel  – zavartalan birtoklására és hasznáТ
latára az alábbiakkal szemben: 

a) hitelez je és azon érdek jogosultja, amelyb l az adós az 
egyezmény 29. cikke (4) bekezdésének b) pontja szerint 
szabadon részesedik – az adós eltér  megállapodásának 
hiányában és e megállapodás mértékéig; és 

b) azon érdek jogosultja, amelyt l az adós joga vagy érdeke az 
egyezmény 29. cikke (4) bekezdésének a) pontja szerint függ, 
azonban kizárólag az említett jogosult beleegyezésének 
mértékéig. 

2. Az egyezmény vagy ezen jegyz könyv egyetlen rendelkeТ
zése sem érinti a hitelez nek a megállapodás megszegéséért az 
alkalmazandó jog szerint fennálló felel sségét, amennyiben az 
adott megállapodás sínpályához kötött járm vel kapcsolatos. 

III. FEJEZET 

A SÍNPÁLYÁHOZ KÖTÖTT JÁRM VEKKEL KAPCSOLATOS 
NEMZETKÖZI ÉRDEKEK BEJEGYZÉSÉRE VONATKOZÓ 

RENDELKEZÉSEK 

XII. cikk 

A felügyel  hatóság és a hivatalvezet  

1. A felügyel  hatóság képvisel kb l álló szerv, amelybe egy- 
egy képvisel t nevez ki: 

a) minden Részes Állam; 

b) a Nemzetközi Intézet a Magánjog Egységesítéséért (Unidroit) 
által kijelölt legfeljebb három másik állam; és 

c) a Nemzetközi Vasúti Fuvarozásügyi Államközi Szervezet 
(OTIF) által kijelölt legfeljebb három másik állam.
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2. Az el z  bekezdés b) és c) pontjában említett államok 
kijelölésekor tekintettel kell lenni annak szükségességére, hogy 
széles földrajzi eloszlásról gondoskodjanak. 

3. Az (1) bekezdés b) és c) pontja értelmében kinevezett 
képvisel k megbízatásának id tartama annyi id re szól, 
amennyit a kijelöl  szervezetek meghatároznak. Azon képviТ
sel k megbízatása, akik hivatalban vannak azon a napon, 
amikor e jegyz könyv a tizedik Részes Államban hatályba lép, 
legkés bb két évvel e napot követ en lejár. 

4. A felügyel  hatóság eljárási alapszabályzatát az (1) bekezТ
désben említett képvisel k elfogadják. Az elfogadáshoz a követТ
kez k megállapodása szükséges: 

a) valamennyi képvisel  többsége; és 

b) az (1) bekezdés a) pontja alapján kinevezett képvisel k többТ
sége. 

5. A felügyel  hatóság szakért i bizottságot hozhat létre, 
amely a következ kb l áll: 

a) az Aláíró és Szerz d  Államok által kijelölt, a szükséges 
képesítéssel és gyakorlattal rendelkez  személyekb l; és 

b) szükség esetén más szakért kb l, 

valamint megbízhatja a bizottságot azzal a feladattal, hogy 
segítse a felügyel  hatóságot feladatainak teljesítésében. 

6. A felügyel  hatóság irányítása alapján, a felügyel  hatóТ
ságot feladatainak teljesítésében titkárság (a továbbiakban: a 
titkárság) segíti. A titkárság szerepét az OTIF tölti be. 

7. Abban az esetben, ha a titkárság képtelenné válik, vagy 
nem hajlandó a feladatait teljesíteni, a felügyel  hatóság másik 
titkárságot jelöl ki. 

8. A titkárság, amennyiben megbizonyosodik arról, hogy a 
nemzetközi hivatal teljes mértékben m köd képes, a letéteméТ
nyesnél azonnal ilyen értelm  igazolást helyez letétbe. 

9. A titkárság jogi személlyé válik, amennyiben még nem 
lenne jogi személy, illet leg az egyezmény és ezen jegyz könyv 
szerinti feladataival kapcsolatosan ugyanazon mentességeket 
élvezi, mint amelyeket az egyezmény 27. cikkének (3) bekezТ
dése alapján a felügyel  hatóság számára, illet leg az egyezmény 
27. cikkének (4) bekezdése alapján a nemzetközi hivatal 
számára biztosítanak. 

10. A felügyel  hatóság azt az intézkedést, amely csak valaТ
mely Részes Állam vagy a Részes Államok egy csoportjának 

érdekeit érinti, akkor hozza meg, ha e Részes Állam vagy e 
Részes Államok csoportjának többsége is jóváhagyja az intézkeТ
dést. Az olyan intézkedés, amely hátrányosan érintheti valamely 
Részes Állam vagy a Részes Államok egy csoportjának érdekeit 
akkor lép hatályba a Részes Államban vagy a Részes Államok 
csoportjában, ha a Részes Állam vagy a Részes Államok 
csoportjának többsége is jóváhagyja az intézkedést. 

11. Az els  hivatalvezet t legalább öt és legfeljebb tíz éves 
id tartamra nevezik ki. Ezt követ en a hivatalvezet t egyenként 
tíz évet meg nem haladó, egymást követ  id szakokra nevezik 
ki, illetve hosszabbítják meg a kinevezését. 

XIII. cikk 

Kijelölt bejegyzési pontok 

1. A Szerz d  Állam nyilatkozatával bejegyzési pont vagy 
pontok céljára bármikor kijelölhet egy vagy több jogalanyt, 
amelyeken keresztül a bejegyzéshez szükséges adatokat – egy 
másik állam joga szerint fennálló nemzeti érdek, illetve az 
egyezmény 40. cikke szerinti jog vagy érdek közlésének bejegyТ
zését kivéve – a nemzetközi hivatalhoz kell vagy lehet továbbíТ
tani. A különböz  területeken m köd  bejegyzési pontokat 
legalább a szokásos munkaid ben m ködtetni kell. 

2. Az el z  bekezdés szerinti kijelölés engedélyezheti, de 
nem teheti kötelez vé a kijelölt bejegyzési pont vagy pontok 
információszerzésre történ  igénybevételét az értékesítési felhíТ
vások bejegyeztetéséhez szükséges információk vonatkozásában. 

XIV. cikk 

A sínpályához kötött járm  bejegyeztetés céljából történ  
azonosítása 

1. Az el írások az egyezmény 18. cikke (1) bekezdése a) 
pontjának alkalmazásában a hivatalvezet  számára az azonosíТ
tószámok kiosztásához olyan rendszert írnak el , amely a sínpáТ
lyához kötött járm b l álló tételek egyedi azonosítását lehet vé 
teszik. Az azonosítószámot: 

a) a sínpályához kötött járm b l álló tételen fel kell tüntetni; 

b) a nemzetközi hivatalnál az így megjelölt tételt a gyártó 
nevével és a gyártó azonosítószámával kapcsolatba kell 
hozni; vagy 

c) a nemzetközi hivatalnál az így feltüntetett azonosítószámot 
nemzeti vagy regionális azonosítószámmal kell kapcsolatba 
hozni.
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2. Az el z  bekezdés alkalmazásában a Szerz d  Állam 
nyilatkozatával a nemzeti vagy regionális azonosítószámokra 
vonatkozó rendszert jelölhet meg, amelyet azon, sínpályához 
kötött járm b l álló tételekre tekintettel alkalmaznak, amelyekre 
olyan nemzetközi érdek vonatkozik, amelyet a Szerz d  
Államban található adós – a megállapodás megkötésekor – 
megállapodás által keletkeztet vagy amelyik megállapodás 
rendelkezéseinek tárgyát képezi, illet leg amelyet megállapodás 
által szándékozik keletkeztetni vagy amelyr l megállapodásban 
szándékozik rendelkezni. Ez a nemzeti vagy regionális azonoТ
sító-rendszer – a felügyel  hatóság és a nyilatkozatot tev  SzerТ
z d  Állam megállapodásától függ en – biztosítja minden 
egyes, sínpályához kötött járm b l álló olyan tétel egyedi 
azonosítását, amelyre a rendszer alkalmazható. 

3. A Szerz d  Állam el z  bekezdés szerinti nyilatkozata a 
nemzeti vagy regionális azonosító-rendszer m ködésér l részТ
letes információkat tartalmaz. 

4. Azon sínpályához kötött járm b l álló tétel bejegyzésére 
vonatkozóan, amelyr l a 2. bekezdés értelmében nyilatkozatot 
tettek, a bejegyzés érvényessége érdekében valamennyi olyan 
nemzeti vagy regionális azonosítószámot meg kell határozni, 
amely ezen jegyz könyv hatálybalépése óta, a XXIII. cikk (1) 
bekezdés alapján a tételre vonatkozott, valamint azt az id tarТ
tamot, amíg az egyes számok a tételre alkalmazhatóak voltak. 

XV. cikk 

A bejegyzéssel kapcsolatos rendelkezések további 
módosításai 

1. Az egyezmény 19. cikke (6) bekezdésének alkalmazásában 
a nemzetközi hivatalnál a keresési szempontokat az el írások 
határozzák meg. 

2. Az egyezmény 25. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában 
és az ott leírt körülmények között a bejegyzett jöv beli nemzetТ
közi érdek vagy a nemzetközi érdek bejegyzett jöv beli átruháТ
zásának jogosultja legkés bb a fenti bekezdésben megjelölt 
kérés kézhezvételét l számított tíz naptári napon belül köteles 
megtenni a hatáskörében engedélyezett lépéseket a bejegyzés 
törlése iránt. 

3. Amennyiben hátrasorolást jegyeztek be és az adósnak a 
hátrasorolás kedvezményezettje felé való kötelezettségeit 
törölték, a kedvezményezett köteles – legkés bb tíz naptári 
nappal azt követ en, hogy a hátrasorolt fél írásbeli kérését 
kézbesítették vagy átvették a kedvezményezett bejegyzésben 
megjelölt címén – eljárni a bejegyzés törlése iránt. 

4. A nemzetközi hivatal centralizált feladatait a hivatalvezet  
látja el és irányítja éjjel-nappali munkarendben. 

5. A hivatalvezet  az egyezmény 28. cikkének (1) bekezdése 
alapján felel az okozott veszteségért, annak a sínpályához kötött 
járm nek az értékét meg nem haladó összeg erejéig, amelyikkel 
a veszteség kapcsolatos. Az el z  mondat ellenére, a hivatalveТ
zet  felel ssége – bármely naptári évben – nem haladhatja meg 
az 5 millió különleges lehívási jogot, vagy azt az ennél nagyobb 
összeget, aminek a kiszámítását a felügyel  hatóság id r l id re 
el írásaiban meghatározhat. 

6. Az el z  bekezdés a hivatalvezet  felel sségét nem korláТ
tozza a saját maga, valamint tisztségvisel i és alkalmazottai által 
súlyos gondatlansággal vagy szándékosan okozott veszteség 
kártérítéséért. 

7. Az egyezmény 28. cikkének (4) bekezdésében említett 
biztosítás vagy pénzügyi garancia összege nem lehet kevesebb 
a felügyel  hatóság által megfelel ként meghatározott összegnél, 
miután tekintettel volt a hivatalvezet  jöv beli felel sségére. 

8. Az egyezmény egyetlen rendelkezése sem zárhatja ki, hogy 
a hivatalvezet  biztosítást kössön vagy pénzügyi garanciát 
szerezzen be olyan eseményekre vonatkozóan, amelyekért a 
hivatalvezet  az egyezmény 28. cikke alapján nem felel s. 

XVI. cikk 

Nemzetközi bejegyzési díjak 

1. A felügyel  hatóság az el írásaival összhangban megállaТ
pítja és id r l id re módosíthatja a bejegyzésekkel, bejelenté- 
sekkel, keresésekkel és más, a nemzetközi hivatal által nyújtott 
szolgáltatásokkal kapcsolatosan fizetend  díjakat. 

2. Az el z  bekezdésben említett díjakat úgy kell meghatáТ
rozni, hogy azok a szükséges mértékben fedezzék a nemzetközi 
hivatal megalakításával, végrehajtásával és m ködtetésével 
kapcsolatos ésszer  mérték  költségeket, valamint a titkárságnak 
a feladatai teljesítésével kapcsolatos ésszer  mérték  költségeit. E 
bekezdés egyetlen rendelkezése sem zárja ki, hogy a hivatalveТ
zet  ésszer  nyereség megszerzése érdekében m ködjön. 

XVII. cikk 

Értékesítési felhívások 

Az el írások a sínpályához kötött járm vek értékesítési felhíváТ
sainak a nemzetközi hivatalnál történ  bejegyzését engedélyezik. 
E fejezet és az egyezmény V. fejezetének rendelkezései, ameny- 
nyiben vonatkoznak, a bejegyzésekre alkalmazandók. Az értéТ
kesítési felhívásra tekintettel kiadott igazolás vagy keresés, valaТ
mint bejegyzés azonban kizárólag tájékoztatás célját szolgálja és 
nem érinti más személyek jogait, illetve az egyezmény vagy 
ezen jegyz könyv alapján nincs más hatással.
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IV. FEJEZET 

JOGHATÓSÁG 

XVIII. cikk 

A szuverén mentelmi jog megvonása 

1. A (2) bekezdésre is figyelemmel, a szuverén mentelmi jog 
kivonása az egyezmény 42. vagy 43. cikkében meghatározott 
bíróságok joghatósága alól, illetve a sínpályához kötött járm Т
vekkel kapcsolatos, az egyezmény alapján fennálló jogok és 
érdekek érvényesítésér l való lemondás kötelez  erej , és – az 
említett joghatóság vagy jogérvényesítés egyéb feltételeinek teljeТ
sülése esetén – a joghatóság megállapítása és a jogérvényesítés 
szempontjából hatályos. 

2. Az el z  bekezdésben említett jogról való lemondást 
írásba kell foglalni; a lemondásnak tartalmaznia kell a sínpáТ
lyához kötött járm  ezen jegyz könyv V. cikkének (1) bekezТ
désében meghatározott leírását. 

V. FEJEZET 

KAPCSOLAT MÁS EGYEZMÉNYEKKEL 

XIX. cikk 

Kapcsolat a nemzetközi pénzügyi lízingr l szóló Unidroit- 
egyezménnyel 

Amennyiben ellentmondás merül fel, az egyezmény az irányadó 
a nemzetközi pénzügyi lízingr l szóló, 1988. május 28-án OttaТ
wában kötött Unidroit–egyezménnyel szemben. 

XX. cikk 

Kapcsolat a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezménnyel 
(COTIF) 

Amennyiben ellentmondás merül fel, az egyezmény az irányadó 
a 1980. május 9-i Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény 
(COTIF) 1999. június 3-i módosító jegyz könyv szerinti változatával 
szemben. 

VI. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

XXI. cikk 

Aláírás, meger sítés, elfogadás, jóváhagyás vagy csatlakozás 

1. Ez a jegyz könyv Luxemburgban, 2007. február 23-án 
nyílik meg aláírásra a mobil berendezésekkel kapcsolatos érdeТ
kekr l szóló egyezmény vasúti jegyz könyvének elfogadása 
céljából 2007. február 12. és 23. között Luxemburgban rendeТ
zett diplomáciai konferencián részt vev  államok számára. 
2007. február 23. után az egyezmény – a XXIII. cikknek megfeТ

lel en történ  hatálybalépéséig – valamennyi állam számára 
nyitva áll aláírásra Rómában, az Unidroit székhelyén. 

2. Ezen jegyz könyvet az azt aláíró államoknak meg kell 
er síteniük, el kell fogadniuk vagy jóvá kell hagyniuk. 

3. Az az állam, amelyik ezt a jegyz könyvet nem írja alá, 
ahhoz bármikor csatlakozhat. 

4. A meger sítést, elfogadást, jóváhagyást vagy csatlakozást 
egy ilyen célú hivatalos okiratnak a letéteményesnél történ  
letétbe helyezésével lehet végrehajtani. 

5. Az az állam, amely az egyezménynek nem Részes Állama 
vagy nem válik Részes Államává, nem csatlakozhat ehhez a 
jegyz könyvhöz. 

XXII. cikk 

Regionális gazdasági integrációs szervezet 

1. Az a szuverén államok által alapított regionális gazdasági 
integrációs szervezet, amelynek az ebben a jegyz könyvben 
szabályozott egyes kérdések a hatáskörébe tartoznak, a fentiТ
ekhez hasonlóan aláírhatja, elfogadhatja, jóváhagyhatja ezt a 
jegyz könyvet, illetve csatlakozhat hozzá. A regionális gazdasági 
integrációs szervezet ilyen esetben a Szerz d  Államot megillet  
jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik, amilyen mértékben 
az adott szervezetnek az ebben a jegyz könyvben szabályozott 
kérdések a hatáskörébe tartoznak. Ha ennek a jegyz könyvnek a 
szempontjából a Szerz d  Államok számának jelent sége van, a 
regionális gazdasági integrációs szervezet nem számít újabb 
Szerz d  Államnak a szervezet azon tagállamain felül, amelyek 
Szerz d  Államok. 

2. A regionális gazdasági integrációs szervezet az aláírás, 
elfogadás, jóváhagyás vagy csatlakozás id pontjában köteles 
nyilatkozatot tenni a letéteményes felé, amelyben megjelöli 
azokat az ebben a jegyz könyvben szabályozott kérdéseket, 
amelyek vonatkozásában a szervezet tagállamai hatáskört 
ruháztak a szervezetre. A regionális gazdasági integrációs szerТ
vezet köteles haladéktalanul értesíteni a letéteményest, ha a 
hatáskör megosztásával kapcsolatban változás áll be, újabb 
hatáskörök átruházását is beleértve, amelyr l az ebben a bekezТ
désben említett nyilatkozat rendelkezik. 

3. Ha ez a jegyz könyv a „Szerz d  Államot” vagy „SzerТ
z d  Államokat”, illetve „Részes Államot” vagy „Részes ÁllaТ
mokat” említ, az – amennyiben a szövegösszefüggés úgy kívánja 
– a regionális gazdasági integrációs szervezetre is ugyanúgy 
vonatkozik.
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XXIII. cikk 

Hatálybalépés 

1. Ez a jegyz könyv az alábbiak közül a kés bbi napon lép 
hatályba azon államok között, amelyek az a) pontban említett 
okmányokat letétbe helyezték: 

a) a negyedik meger sítési, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlaТ
kozási okirat letétbe helyezésének napját követ  harmadik 
hónap utáni hónap els  napja, vagy 

b) a titkárság által, a letéteményesnél a nemzetközi hivatal teljes 
kör  m köd képességét meger sít  igazolás letétbe helyezéТ
sének napja. 

2. Más államok számára ez a jegyz könyv a következ k 
közül a kés bbi utáni hónap els  napján lép hatályba: 

a) a meger sítési, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási 
okirat letétbe helyezésének napját követ  harmadik hónap; 
és 

b) az el z  bekezdés b) pontjában említett nap. 

XXIV. cikk 

Földrajzi egység 

1. Ha egy Szerz d  Államban olyan területi egységek 
vannak, amelyekben különböz  jogrendszerek alkalmazandók 
az ebben a jegyz könyvben szabályozott kérdésekre, a Szerz d  
Állam a ratifikáláskor, elfogadáskor, jóváhagyáskor vagy csatlaТ
kozáskor kinyilváníthatja, hogy ez a jegyz könyv valamennyi 
területi egységére kiterjed, vagy azok közül csak egyre vagy 
néhányra, és ezt a nyilatkozatot bármikor módosíthatja egy 
másik nyilatkozat benyújtásával. 

2. Az említett nyilatkozatról a letéteményest értesíteni kell és 
abban kifejezetten meg kell nevezni azokat a területi egységeket, 
amelyekre ez a jegyz könyv alkalmazandó. 

3. Ha a Szerz d  Állam nem tett az (1) bekezdésben említett 
nyilatkozatot, ez a jegyz könyv az adott állam valamennyi terüТ
leti egységére alkalmazandó. 

4. Ha a Szerz d  Állam egy vagy több területi egységére 
kiterjeszti ezen jegyz könyv alkalmazhatóságát, a jegyТ
z könyvben lehet vé tett nyilatkozatok egyes területi egységenТ
ként is megtehet k, és az egyik területi egységre vonatkozóan 
tett nyilatkozatok eltérhetnek a másik területi egységre vonatТ
kozóan tett nyilatkozatoktól. 

5. Ha ez a jegyz könyv az (1) bekezdés alapján tett nyilatТ
kozat erejénél fogva a Szerz d  Állam egy vagy több területi 
egységére kiterjed: 

a) az adós kizárólag akkor min sül egy Szerz d  Állam terüТ
letén lév nek, ha olyan területi egységben jegyezték be vagy 
alakult a területi egység hatályos joga szerint, amelyre az 
egyezmény és ez a jegyz könyv alkalmazandó, vagy ha 
bejegyzett székhelye vagy létesít  okirat szerinti székhelye, 
központi ügyvezetése vagy szokásos tartózkodási helye olyan 
területi egységben található, amelyre az egyezmény és ez a 
jegyz könyv alkalmazandó; 

b) a sínpályához kötött járm  – a Szerz d  Államban lév  – 
helyének említése a sínpályához kötött járm nek olyan terüТ
leti egységben található helyére is vonatkozik, amelyre az 
egyezmény és ez a jegyz könyv alkalmazandó; és 

c) az adott Szerz d  Állam közigazgatási hatóságainak említése 
úgy értelmezend , hogy az abban a területi egységben hatásТ
körrel rendelkez  közigazgatási hatóságokra is vonatkozik, 
amelyre az egyezmény és ez a jegyz könyv alkalmazandó. 

XXV. cikk 

Sínpályához kötött közszolgálati járm  

1. A Szerz d  Állam bármikor nyilatkozhat arról, hogy a 
nyilatkozatában meghatározott mértékig folytatja az akkor 
hatályban lév  joga szerint, olyan szabályok alkalmazását, 
amelyek azon – a letéteményeshez benyújtott – nyilatkozatában 
meghatározottak szerint kizárják, felfüggesztik vagy szabáТ
lyozzák a területén az egyezmény III. fejezetében és ezen jegyТ
z könyv VII-IX. cikkében, közérdek  szolgáltatás nyújtása 
céljából szokásosan használt sínpályához kötött járm vekkel (a 
továbbiakban: Sínpályához kötött közszolgálati járm ) kapcsoТ
latosan meghatározott intézkedések gyakorlását. 

2. Az a személy, beleértve az állami vagy más hatóságokat is, 
amelyik az el z  bekezdés alapján nyilatkozatot tev  Szerz d  
Állam jogszabályai értelmében sínpályához kötött közszolgálati 
járm  birtokba vételére, használatára vagy ellen rzésére vonatТ
kozó hatáskörét gyakorolja, a sínpályához kötött járm vet 
köteles meg rizni és karbantartani a hatáskör gyakorlásának 
id pontjától addig az id pontig, amíg a hitelez  általi birtoklást, 
használatot vagy ellen rzést visszaállítják.
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3. Az el z  bekezdésben meghatározott id tartam alatt, az 
abban a bekezdésben említett személy a hitelez  részére a 
következ k közül a nagyobb összeget szintén kifizeti vagy 
annak kifizetését behajtja: 

a) a nyilatkozatot tev  Szerz d  Állam jogszabályai alapján, az 
azon személy számára el írt, e célból kifizetend  összeget; és 

b) a sínpályához kötött járm  piaci bérletének összegét. 

Az els  kifizetést a hatáskör gyakorlásának napjától számított 
tíz naptári napon belül kell eszközölni, a kés bbi kifizetéseket 
pedig az ezt követ  egyes hónapok els  napján. Abban az 
esetben, ha valamely hónapban az esedékes összeg meghaladja 
az adós által a hitelez nek fizetend  összeget, a többletet az 
els bbségi sorrend szerint a többi hitelez nek az igényeik 
mértékéig, a fennmaradó részt pedig az adósnak kell kifizetni. 

4. Az a Szerz d  Állam, amely jogszabályai nem rendelТ
keznek a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kötelezettТ
ségekr l, nyilatkozhat arról, hogy a letéteményeshez benyújtott 
külön nyilatkozatban meghatározott mértékig a nyilatkozatban 
meghatározott sínpályához kötött járm  vonatkozásában azon 
bekezdéseket nem alkalmazza. E bekezdés egyetlen rendelkezése 
sem zárhatja ki, hogy egy személy megállapodjon a hitelez vel a 
(2) vagy (3) bekezdésben meghatározott kötelezettségek teljesíТ
tésér l, illet leg nem érintheti az ily módon megkötött megálТ
lapodás végrehajthatóságát. 

5. A Szerz d  Állam e cikk alapján tett els  vagy kés bbi 
nyilatkozata nem érintheti hátrányosan a hitelez k azon jogait 
és érdekeit, amelyek a nyilatkozat letéteményes általi átvételének 
napja el tt kötött megállapodás alapján keletkeztek. 

6. Az e cikk alapján nyilatkozatot tev  Szerz d  Állam 
köteles figyelemmel lenni a hitelez k érdekeinek védelmére, 
valamint a nyilatkozatnak a hitelek rendelkezésre állására való 
hatására. 

XXVI. cikk 

Átmeneti rendelkezések 

Sínpályához kötött járm vel kapcsolatban az egyezmény 
60. cikke következ képpen módosul: 

a) a (2) bekezdés a) pontjában az „amikor az adós” szavak után 
az „által a jog vagy érdek keletkezésekor elfoglalt” szövegТ
résszel egészül ki; 

b) a (3) bekezdés helyébe a következ  szöveg lép: 

„3. A Szerz d  Állam az (1) bekezdésben foglalt nyilatТ
kozatában meghatározhat egy napot, amely legalább három, 
de legfeljebb tíz évvel a nyilatkozat hatálybalépésének napja 
utáni id pont lehet, amikor a jegyz könyv által módosított 
és kiegészített egyezmény 29., 35. és 36. cikke – a nyilatkoТ

zatban meghatározott mértékben és módon – alkalmazanТ
dóvá válik, az olyan id pontban kötött megállapodás alapján 
korábban már fennálló jogok vagy érdekek vonatkozásában, 
amikor az adós abban az államban volt található. Ameny- 
nyiben vonatkozik, a jog vagy érdek els bbsége azon állam 
joga szerint folyamatosan fennáll, ha a jogot vagy érdeket a 
nemzetközi hivatalnál a nyilatkozatban meghatározott 
id szak lejárta el tt bejegyezték, függetlenül attól, hogy 
korábban bejegyeztek-e más jogot vagy érdeket.” 

XXVII. cikk 

Egyes rendelkezésekkel kapcsolatos nyilatkozatok 

1. A Szerz d  Állam a jegyz könyv meger sítésekor, elfogaТ
dásakor, jóváhagyásakor vagy a jegyz könyvhöz történ  csatlaТ
kozáskor kinyilváníthatja, hogy alkalmazni fogja ezen jegyТ
z könyv VI. és X. cikkét, vagy közülük az egyiket. 

2. A Szerz d  Állam a jegyz könyv meger sítésekor, elfogaТ
dásakor, jóváhagyásakor vagy a jegyz könyvhöz történ  csatlaТ
kozáskor kinyilváníthatja, hogy teljes egészében vagy részben 
alkalmazni fogja a VIII. cikket. Ha a Szerz d  Állam ezt a 
nyilatkozatot teszi, köteles meghatározni a VIII. cikk (2) bekezТ
dése által el írt id tartamot. 

3. A Szerz d  Állam a jegyz könyv meger sítésekor, elfogaТ
dásakor, jóváhagyásakor vagy a jegyz könyvhöz történ  csatlaТ
kozáskor kinyilváníthatja, hogy a IX. cikkben foglalt „A”, „B” 
vagy „C” alternatíva közül az egyiket alkalmazza teljes 
egészében; ha ilyen nyilatkozatot tesz, a Szerz d  Állam köteles 
meghatározni azokat a fizetésképtelenségieljárás-fajtákat, 
amelyekre azon alternatívát alkalmazza. Az ezen bekezdés 
szerint nyilatkozatot tev  Szerz d  Állam köteles meghatáТ
rozni, esett l függ en, a IX. cikkben foglalt „A” alternatíva (4) 
bekezdése, „B” alternatíva (3) bekezdése, vagy „C” alternatíva (5) 
és (15) bekezdése által el írt id tartamot. 

4. A Szerz d  Államok bíróságai annak a Szerz d  
Államnak a nyilatkozatával összhangban kötelesek alkalmazni 
a IX. cikket, amely az els dleges fizetésképtelenségi hatáskörrel 
rendelkezik. 

XXVIII. cikk 

Fenntartások és nyilatkozatok 

1. E jegyz könyvvel szemben nem lehet fenntartásokkal élni, 
azonban a XIII., XIV., XXIV., XXV., XXVII., XXIX. és XXX. 
cikkben engedélyezett nyilatkozatokat lehet tenni – e rendelkeТ
zéseknek megfelel en. 

2. Az ezen jegyz könyv alapján tett nyilatkozatokról, 
kés bbi nyilatkozatokról, valamint a nyilatkozat visszavonásáról 
írásban értesíteni kell e letéteményest.
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XXIX. cikk 

Az egyezmény alapján tett nyilatkozatok 

1. Eltér  rendelkezés hiányában az egyezmény alapján tett 
nyilatkozatok – a 39., 40., 50., 53., 54., 55., 57., 58. és 
60. cikk alapján tett nyilatkozatokat is beleértve – úgy tekinТ
tend k, hogy azokat e jegyz könyv alapján is tették. 

2. Az egyezmény 50. cikkének (1) bekezdése alkalmazáТ
sában, „bels  tranzakció” a sínpályához kötött járm vel kapcsoТ
latban az egyezmény 2. cikke (2) bekezdésének a)–c) pontjában 
felsorolt típusú tranzakció is, ha a vonatkozó sínpályához kötött 
járm  rendes használata során – a sínpályához kötött járm  
nyomtávja vagy a tervezés más elemei miatt – kizárólag az 
érintett Szerz d  Állam egyetlen vasúthálózatában m ködtetТ
het . 

XXX. cikk 

Kés bbi nyilatkozatok 

1. A Részes Állam – a XXIX. cikk szerint tett nyilatkozaton 
kívül – ezen jegyz könyv hatálybalépésének napját követ en – 
az egyezmény 60. cikke alapján a letéteményes értesítésével – 
kés bbi nyilatkozatot is tehet. 

2. A kés bbi nyilatkozat az értesítésnek a letéteményes által 
történ  kézhezvételét l számított hat hónapos id szak lejártát 
követ  hónap els  napján lép hatályba. Ha az értesítésben 
hosszabb hatálybelépési id szak szerepel az adott nyilatkozatra 
vonatkozólag, a nyilatkozat az említett hosszabb id szak lejártát 
követ en, az értesítés letéteményes által történ  kézhezvétele 
után lép hatályba. 

3. Az el z  bekezdések ellenére ez a jegyz könyv a kés bbi 
nyilatkozat hatálybalépésének napja el tt keletkezett jogok és 
érdekek vonatkozásában továbbra is úgy alkalmazandó, mintha 
nem tettek volna kés bbi nyilatkozatot. 

XXXI. cikk 

A nyilatkozatok visszavonása 

1. Az ezen jegyz könyv alapján nyilatkozatott tett Részes 
Állam az egyezmény 60. cikke alapján a letéteményes értesítéТ
sével bármikor visszavonhatja nyilatkozatát, a XXIX. cikk szerint 
tett nyilatkozat kivételével. A visszavonás az értesítésnek a letéТ
teményes által történ  kézhezvételét l számított hat hónapos 
id szak lejártát követ  hónap els  napján lép hatályba. 

2. Az el z  bekezdés ellenére ez a jegyz könyv a visszaТ
vonás hatálybalépésének napja el tt keletkezett jogok és érdekek 

vonatkozásában továbbra is úgy alkalmazandó, mintha a nyilatТ
kozatot nem vonták volna vissza. 

XXXII. cikk 

Felmondási eljárás 

1. Ezt a jegyz könyvet bármely Részes Állam felmondhatja a 
letéteményeshez intézett írásbeli értesítés útján. 

2. A felmondás az értesítésnek a letéteményes által történ  
kézhezvételét l számított tizenkét hónapos id szak lejártát 
követ  hónap els  napján lép hatályba. 

3. Az el z  bekezdések ellenére ez a jegyz könyv a 
felmondás hatálybalépésének napja el tt keletkezett jogok és 
érdekek vonatkozásában továbbra is úgy alkalmazandó, mintha 
nem történt volna felmondás. 

XXXIII. cikk 

Felülvizsgálati konferenciák, módosítások és kapcsolódó 
kérdések 

1. A letéteményes – a felügyel  hatósággal történ  konzulТ
tációt követ en – köteles évente vagy a körülmények szerint 
indokolt id közönként jelentést készíteni a Részes Államok 
számára az egyezményben létrehozott, a jegyz könyvben 
módosított nemzetközi rendszer gyakorlati m ködésér l. A 
jelentés készítése során a letéteményes köteles figyelembe 
venni a nemzetközi bejegyzési rendszer m ködésével kapcsoТ
latban a felügyel  hatóság által készített jelentéseket. 

2. A Részes Államok legalább huszonöt százalékának kéréТ
sére a letéteményes – a felügyel  hatósággal egyeztetve – id r l 
id re köteles összehívni a Részes Államok felülvizsgálati konfeТ
renciáját az alábbiak megvitatása céljából: 

a) az ezzel a jegyz könyvvel módosított egyezmény gyakorlati 
m ködése és hatékonysága az egyezményben tárgyalt 
termékek eszköz alapú finanszírozásának és lízingelésének 
el mozdítása szempontjából; 

b) az ebben a jegyz könyvben foglalt szerz déses feltételek és 
az el írások bírósági értelmezése és alkalmazása; 

c) a nemzetközi bejegyzési rendszer m ködése, a hivatalvezet  
teljesítménye és a felügyel  hatóság által felette gyakorolt 
felügyelet, a felügyel  hatóság jelentéseit is figyelembe véve; 
és 

d) hogy kívánatos-e ezen jegyz könyv vagy a nemzetközi hivaТ
tallal kapcsolatos szabályok módosítása.
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3. Ezen egyezmény módosítását az el z  bekezdésben emlíТ
tett konferencián részt vev  Részes Államok legalább kétharmaТ
dának jóvá kell hagynia, és a módosítás ezt követ en az azt 
meger sít , elfogadó vagy jóváhagyó államok vonatkozásában 
akkor lép hatályba, amikor azt négy állam a XXIII. cikkben 
foglalt, a módosítás hatálybalépésével kapcsolatos rendelkezéТ
seknek megfelel en meger sítette, elfogadta vagy jóváhagyta. 

XXXIV. cikk 

A letéteményes és feladatai 

1. A ratifikálással, elfogadással, jóváhagyással vagy csatlaТ
kozással kapcsolatos okiratokat a letéteményesnek kijelölt UnidТ
roit szervezetnél kell letétbe helyezni. 

2. A letéteményes: 

a) köteles tájékoztatni az összes Szerz d  Államot az alábbiТ
akról: 

i. minden ratifikálással, elfogadással, jóváhagyással vagy 
csatlakozással kapcsolatos okirat új aláírásáról vagy 
letétbe helyezésér l és annak id pontjáról; 

ii. a XXIII. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett 
igazolás letétbe helyezésének napjáról; 

iii. e jegyz könyv hatálybalépésének napjáról; 

iv. az e jegyz könyvnek megfelel en tett nyilatkozatokról és 
azok id pontjáról; 

v. valamely nyilatkozat visszavonásáról vagy módosításáról 
és annak id pontjáról; és 

vi. az ezt a jegyz könyvet felmondó értesítésr l és annak 
id pontjáról, valamint hatálybalépésének napjáról; 

b) köteles továbbítani ezen jegyz könyv hitelesített másolatait 
az összes Szerz d  Állam részére; 

c) köteles minden nyilatkozat, nyilatkozat visszavonása vagy 
módosítása meger sítési, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlaТ
kozási okmányának másolatát a letétbe helyezés napjának 
megadásával együtt, illetve a felmondásról szóló értesítés 
másolatát az értesítés napjának megadásával együtt megkülТ
deni a felügyel  hatóság és a hivatalvezet  részére az említett 
okmányokban található információkhoz való egyszer  és 
teljes kör  hozzáférés biztosítása céljából; és 

d) köteles elvégezni a letéteményesek egyéb szokásos feladatait. 

FENTIEK HITELÉÜL az alulírott teljhatalmú meghatalmazottak ezt 
a jegyz könyvet alább kézjegyükkel látták el. 

KÉSZÜLT Luxemburgban a mai napon, kett ezer-hét február 
huszonharmadikán, egy-egy eredeti példányban angol, francia 
és német nyelven, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles; 
a hitelesség a konferencia titkársága által, a konferencia elnöТ
kének felügyelete alatt történ  vizsgálatot követ en lép hatályba, 
a szövegek egymásnak való megegyezésével kapcsolatos vizsТ
gálatot ezen egyezmény keltét l számított kilencven napon 
belül megtartják.
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