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A Kormány nevében mellékelten benyújtom a Magyarország Kormánya és  a  Norvég Királyság
Kormánya között  a  Magyar  Köztársaság Kormánya és  a  Norvég Királyság  Kormánya között  a
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2022. évi ..... törvény 

a Magyarország Kormánya és a Norvég Királyság Kormánya között a Magyar Köztársaság
Kormánya és a Norvég Királyság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös

védelméről szóló megállapodás megszűnéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről

1. §

Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Norvég Királyság
Kormánya között  a  Magyar  Köztársaság Kormánya és  a  Norvég Királyság Kormánya között  a
beruházások  ösztönzéséről  és  kölcsönös  védelméről  szóló  megállapodás  megszűnéséről  szóló
Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. §

Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. §

(1) A Megállapodás hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. §, a 6. §, valamint az 1. melléklet és a 2. melléklet a Megállapodás 4. bekezdésében
meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A Megállapodás, a 2. §, a 3. §, a 6. §, valamint az 1. melléklet és 2. melléklet hatálybalépésének
naptári  napját  a  külpolitikáért  felelős  miniszter  annak  ismertté  válását  követően  a  Magyar
Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

5. §

Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdasági ügyekért felelős miniszter
gondoskodik.

6. §

Hatályát  veszti  a  Magyar  Köztársaság  Kormánya  és  a  Norvég  Királyság  Kormánya  között  a
beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Oslóban, az 1991. évi április hó 8. napján aláírt
Megállapodás kihirdetéséről szóló 1993. évi LXI. törvény.  
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1. melléklet a 2022. évi ..... törvényhez

A  Norvég  Királyság  Nagykövetsége  üdvözletét  fejezi  ki  Magyarország  Külgazdasági  és
Külügyminisztériumának,  és  megtiszteltetés  számára  hivatkozni  a  két  állam kormánya között  a
Norvég Királyság Kormánya  és  a  Magyar Köztársaság Kormánya között  a  beruházások
ösztönzéséről  és  kölcsönös védelméről szóló,  Oslóban,  1991.  április  8-án  aláírt
megállapodásról folytatott egyeztetésekre, és tisztelettel javasolja az alábbiakat:

1.  A Norvég  Királyság  Kormánya  és  a  Magyar  Köztársaság  Kormánya  között  a  beruházások
ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló,  1991. április  8-án Oslóban aláírt  megállapodás (a
továbbiakban:  Kétoldalú  Beruházásvédelmi  Megállapodás)  a  jelen  megszűnésről  szóló
Megállapodásban meghatározott feltételekkel hatályát veszti.

2.  A  Kétoldalú  Beruházásvédelmi  Megállapodás  XIII.  Cikkének  azon  rendelkezése,  amely
kiterjeszti a védelmet a megszűnés időpontját megelőzően létesített beruházásokra, szintén hatályát
veszti, és nem válthat ki joghatást a megszűnésről szóló Megállapodás hatálybalépését követően.

3.  A  Szerződő  Felek  egyetértenek  abban,  hogy  az  alábbiak  valamennyi,  a  Kétoldalú
Beruházásvédelmi  Megállapodáson  alapuló,  bármely  választottbírósági  egyezmény  vagy
szabályrendszer  szerinti  állam-állam  és  beruházó-állam  közötti  választottbírósági  eljárására
vonatkoznak;

(i) Jelen megszűnésről szóló Megállapodás hatálybalépését követően a Kétoldalú Beruházásvédelmi
Megállapodás  nem szolgálhat  jogalapként  új  választottbírósági  eljárás kezdeményezésére.  Az új
választottbírósági  eljárások  magukban  foglalnak  minden  olyan  lehetséges  eljárást,  amely
vonatkozásában még nem alakult meg az eljáró választottbírósági tanács.

(ii)  A Kétoldalú Beruházásvédelmi Megállapodáson alapuló,  folyamatban lévő választottbírósági
eljárások esetében a Szerződő Felek tájékoztatják az eljáró választottbírósági tanácsot a Kétoldalú
Beruházásvédelmi Megállapodás megszűnéséről.

4.  A megszűnésről szóló Megállapodás az arról  szóló utóbbi  írásbeli  értesítés keltétől számított
harminc (30) nappal lép hatályba, hogy a Szerződő Felek diplomáciai úton megerősítik, hogy a
jelen  megszűnésről  szóló  Megállapodás  hatálybalépéséhez  szükséges  nemzeti  jogi  eljárások
befejeződtek.

A Norvég Királyság Nagykövetsége javasolja, hogy amennyiben a fent említett javaslat elfogadható
Magyarország  Kormánya  számára,  akkor  ezen  jegyzék,  valamint  Magyarország  Kormányának
válaszjegyzéke hozza létre a megszűnésről szóló Megállapodást,  amely kizárólag angol nyelven
hiteles.

A Norvég Királyság Nagykövetsége ezúton megragadja az alkalmat, hogy ismételten kifejezhesse
Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumnak megkülönböztetett nagyrabecsülését.

Budapest, 2022. április 19.

Magyarország  Külgazdasági  és  Külügyminisztériuma  üdvözletét  fejezi  ki  a  Norvég  Királyság
Nagykövetségének,  és  megtiszteltetés  számára,  hogy  igazolhatja  a  Norvég  Királyság
Nagykövetségének 7/2022 számú, 2022. április 19-ei szóbeli jegyzékének kézhezvételét, amelynek
szövege a következő:

„A  Norvég  Királyság  Nagykövetsége  üdvözletét  fejezi  ki  Magyarország  Külgazdasági  és
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Külügyminisztériumának,  és  megtiszteltetés  számára  hivatkozni  a  két  állam kormánya között  a
Norvég Királyság Kormánya  és  a  Magyar Köztársaság Kormánya között  a  beruházások
ösztönzéséről  és  kölcsönös védelméről szóló,  Oslóban,  1991.  április  8-án  aláírt
megállapodásról folytatott egyeztetésekre, és tisztelettel javasolja az alábbiakat:

1.  A Norvég  Királyság  Kormánya  és  a  Magyar  Köztársaság  Kormánya  között  a  beruházások
ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló,  1991. április  8-án Oslóban aláírt  megállapodás (a
továbbiakban:  Kétoldalú  Beruházásvédelmi  Megállapodás)  a  jelen  megszűnésről  szóló
Megállapodásban meghatározott feltételekkel hatályát veszti.

2.  A  Kétoldalú  Beruházásvédelmi  Megállapodás  XIII.  Cikkének  azon  rendelkezése,  amely
kiterjeszti a védelmet a megszűnés időpontját megelőzően létesített beruházásokra, szintén hatályát
veszti, és nem válthat ki joghatást a megszűnésről szóló Megállapodás hatálybalépését követően.

3.  A  Szerződő  Felek  egyetértenek  abban,  hogy  az  alábbiak  valamennyi,  a  Kétoldalú
Beruházásvédelmi  Megállapodáson  alapuló,  bármely  választottbírósági  egyezmény  vagy
szabályrendszer  szerinti  állam-állam  és  beruházó-állam  közötti  választottbírósági  eljárására
vonatkoznak;

(i) Jelen megszűnésről szóló Megállapodás hatálybalépését követően a Kétoldalú Beruházásvédelmi
Megállapodás  nem szolgálhat  jogalapként  új  választottbírósági  eljárás kezdeményezésére.  Az új
választottbírósági  eljárások  magukban  foglalnak  minden  olyan  lehetséges  eljárást,  amely
vonatkozásában még nem alakult meg az eljáró választottbírósági tanács.

(ii)  A Kétoldalú Beruházásvédelmi Megállapodáson alapuló,  folyamatban lévő választottbírósági
eljárások esetében a Szerződő Felek tájékoztatják az eljáró választottbírósági tanácsot a Kétoldalú
Beruházásvédelmi Megállapodás megszűnéséről.

4.  A megszűnésről szóló Megállapodás az arról  szóló utóbbi  írásbeli  értesítés keltétől számított
harminc (30) nappal lép hatályba, hogy a Szerződő Felek diplomáciai úton megerősítik, hogy a
jelen  megszűnésről  szóló  Megállapodás  hatálybalépéséhez  szükséges  nemzeti  jogi  eljárások
befejeződtek.

A Norvég Királyság Nagykövetsége javasolja, hogy amennyiben a fent említett javaslat elfogadható
Magyarország  Kormánya  számára,  akkor  ezen  jegyzék,  valamint  Magyarország  Kormányának
válaszjegyzéke hozza létre a megszűnésről szóló Megállapodást,  amely kizárólag angol nyelven
hiteles.”

Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma tisztelettel  tájékoztatja a Norvég Királyság
Nagykövetségét, hogy Magyarország Kormánya számára elfogadható a fent említett javaslat, és a
Norvég  Királyság  Nagykövetségének  jegyzéke,  valamint  jelen  válaszjegyzék  hozza  létre  a
megszűnésről szóló Megállapodást, amely kizárólag angol nyelven hiteles.

Magyarország  Külgazdasági  és  Külügyminisztériuma  ezúton  megragadja  az  alkalmat,  hogy
ismételten  kifejezhesse  a  Norvég  Királyság  Nagykövetségének  megkülönböztetett
nagyrabecsülését.

Budapest, 2022. július 14.
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2. melléklet a 2022. évi ..... törvényhez

The Royal Norwegian Embassy presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs and
Trade of Hungary and has the honour to refer to discussions which have taken place between our
two  Governments  concerning  the  Agreement  between  the  Government  of  the  Kingdom  of
Norway and the Government of the Republic of Hungary on the promotion and reciprocal
protection of investments, signed in Oslo on 8 April 1991,  and has the honour to suggest the
following:

1. The Agreement between the Government of the Kingdom of Norway and the Government of the
Republic of Hungary on the Promotion and Reciprocal Protection of Investments, signed in Oslo on
8  April  1991  (hereinafter  referred  to  as  the  “Bilateral  Investment  Treaty”)  shall  be  terminated
according to the terms set out in this Termination Agreement.

2. Article XIII of the Bilateral Investment Treaty, which extends the protection of investments made
prior to the date of termination, shall be terminated and shall thus not produce any legal effects after
the entry into force of this Termination Agreement.

3. The Contracting Parties share the understanding that the following applies to all State-State and
Investor-State  Arbitration  proceedings  based  on  the  Bilateral  Investment  Treaty  under  any
arbitration convention or set of rules;

(i) The Bilateral Investment Treaty shall not serve as legal basis for initiating any new arbitration
proceedings after the entry into force of this Termination Agreement. New arbitration proceedings
include any potential proceeding in which a Tribunal has not yet been established.

(ii) For pending arbitration proceedings based on the Bilateral Investment Treaty the Contracting
Parties shall inform the Tribunal on the termination of the Treaty.

4. The Termination Agreement shall enter into force thirty (30) days after the date of the last written
notification by the Contracting Parties through diplomatic channels confirming that the national
legal  procedures  necessary  for  the  entry  into  force  of  the  Termination  Agreement  have  been
completed.

If  the foregoing proposals are acceptable to the Government of Hungary,  the Royal Norwegian
Embassy suggests that this note, together with the reply note of the Government of Hungary to that
effect, shall constitute the Termination Agreement, which is authentic in the English language only.

The Royal Norwegian Embassy avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign
Affairs and Trade of Hungary the assurances of its highest consideration.

Budapest, 19 April 2022

The  Ministry  of  Foreign  Affairs  and Trade  of  Hungary  presents  its  compliments  to  the  Royal
Norwegian  Embassy  and  has  the  honour  to  acknowledge  the  receipt  of  the  Royal  Norwegian
Embassy’s note No. 7/2022 of 19 April 2022 which reads as follows:

„The Royal Norwegian Embassy presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs and
Trade of Hungary and has the honour to refer to discussions which have taken place between our
two  Governments  concerning  the  Agreement  between  the  Government  of  the  Kingdom  of
Norway and the Government of the Republic of Hungary on the promotion and reciprocal
protection of investments, signed in Oslo on 8 April 1991,  and has the honour to suggest the

4  



 
following:

1. The Agreement between the Government of the Kingdom of Norway and the Government of the
Republic of Hungary on the Promotion and Reciprocal Protection of Investments, signed in Oslo on
8  April  1991  (hereinafter  referred  to  as  the  “Bilateral  Investment  Treaty”)  shall  be  terminated
according to the terms set out in this Termination Agreement.

2. Article XIII of the Bilateral Investment Treaty, which extends the protection of investments made
prior to the date of termination, shall be terminated and shall thus not produce any legal effects after
the entry into force of this Termination Agreement.

3. The Contracting Parties share the understanding that the following applies to all State-State and
Investor-State  Arbitration  proceedings  based  on  the  Bilateral  Investment  Treaty  under  any
arbitration convention or set of rules;

(i) The Bilateral Investment Treaty shall not serve as legal basis for initiating any new arbitration
proceedings after the entry into force of this Termination Agreement. New arbitration proceedings
include any potential proceeding in which a Tribunal has not yet been established.

(ii) For pending arbitration proceedings based on the Bilateral Investment Treaty the Contracting
Parties shall inform the Tribunal on the termination of the Treaty.

4. The Termination Agreement shall enter into force thirty (30) days after the date of the last written
notification by the Contracting Parties through diplomatic channels confirming that the national
legal  procedures  necessary  for  the  entry  into  force  of  the  Termination  Agreement  have  been
completed.

If  the foregoing proposals are acceptable to the Government of Hungary,  the Royal Norwegian
Embassy suggests that this note, together with the reply note of the Government of Hungary to that
effect, shall constitute the Termination Agreement, which is authentic in the English language only.“

The  Ministry  of  Foreign  Affairs  and  Trade  of  Hungary  has  the  honour  to  inform  the  Royal
Norwegian Embassy that the foregoing proposals are acceptable to the Government of Hungary and
that  the Royal  Norwegian Embassy‘s  Note and this  reply note shall  constitute  the Termination
Agreement, which is authentic in the English language only.

The Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary avails itself of this opportunity to renew to
the Royal Norwegian Embassy the assurances of its highest consideration.

Budapest, 14th of July 2022
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Általános indokolás

Az Európai Unió Bírósága (továbbiakban: a Bíróság) 2018. március 6. napján hirdette ki döntését a
Szlovák  Köztársaság  kontra  Achmea BV (C-284/16.  számú)  ügyében.  A Bíróság megállapítása
szerint  az  Európai  Unió  működéséről  szóló  szerződés  (a  továbbiakban:  EUMSZ)  344.  és  267.
cikkeit  úgy  kell  értelmezni,  hogy  azokkal  ellentétes  a  tagállamok  között  létrejött  nemzetközi
beruházásvédelmi megállapodásokban szereplő választottbírósági klauzula, amelynek értelmében a
tagállamok  egyikének  beruházója,  a  másik  tagállamban  létesített  beruházásokra  vonatkozó  vita
esetén ezen utóbbi tagállammal szemben választottbíróság előtt indíthat eljárást. A Bíróság szerint
az EU-n belüli kétoldalú beruházási megállapodásokban megállapított, beruházó és állam közötti
választottbírósági kikötések aláássák az uniós szerződések által biztosított jogorvoslati rendszert, és
ezáltal veszélyeztetik az uniós jog autonómiáját, hatékonyságát, elsőbbségét és közvetlen hatályát,
illetve a tagállamok közötti kölcsönös bizalom elvét. Az uniós jognak való megfelelés érdekében a
tagállamok vállalták, hogy megszüntetik az összes kétoldalú beruházásvédelmi megállapodásukat,
amelyeket  más  tagállamokkal  kötöttek,  plurilaterális  vagy amennyiben  úgy hatékonyabb,  akkor
bilaterális módon.
 
Figyelemmel  az  Európai  Gazdasági  Térségről  szóló  megállapodás  (a  továbbiakban:  EGT-
megállapodás)  azon  célkitűzésére,  hogy  az  uniós  jogszabályokban  foglaltakkal  azonos
rendelkezéseit az Európai Unió jogával egységesen szükséges értelmezni és alkalmazni, a Bíróság
korábbi  döntéseiben  egyértelművé  tette,  hogy  a  beruházásvédelemhez  kapcsolódó  alapvető
szabadságok mutatis mutandis vonatkoznak az Európai Unió és Norvégia, Izland és Liechtenstein
között megvalósuló beruházásokra. Mindezekre tekintettel a Bíróság Achmea-ítélete hatással van a
Magyar  Köztársaság  Kormánya  és  a  Norvég  Királyság  Kormánya  között  a  beruházások
ösztönzéséről  és  kölcsönös  védelméről  szóló  megállapodásra  is,  amelynek  megszüntetése  így
összhangban áll az Európai Unió jogával.
 
A Megállapodás a Magyar Köztársaság és a Norvég Királyság között a beruházások ösztönzéséről
és kölcsönös védelméről szóló megállapodás megszűnését eredményezi, biztosítva ezzel az Európai
Unió jogával  való összhangot,  a  Bíróság 2018.  március  6.  napján  kihirdetett,  C-284/16.  számú
ügyben hozott döntésnek megfelelően.
 
A Megállapodás  egyik  legfőbb  rendeltetése,  hogy  rendelkezik  a  megszűnő  beruházásvédelmi
megállapodás  hatályvesztésre  vonatkozó  rendelkezésének  további  joghatás  nélküli
megszüntetéséről.  Ezáltal  megfelelően  biztosított,  hogy  a  beruházásvédelmi  megállapodás  a
megszüntetését követően ne legyen alkalmas további joghatás kiváltására.
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról,
valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele
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során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontjában
foglaltakra tekintettel az indokolás közzétételre kerül.

Részletes indokolás

1-2. § 

A Megállapodás a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény (a
továbbiakban:  Nsztv.)  2.  §  a)  pontja  szerinti  nemzetközi  szerződésnek  minősül,  arra  ennek
megfelelően az Nsztv. előírásai vonatkoznak.
 
Az Nsztv. 7. § (1) bekezdés  a) pontjára és (3) bekezdés  b)  pontjára való tekintettel a nemzetközi
szerződés  kötelező  hatályának  elismerésére  akkor  kerülhet  sor,  ha  a  szerződés  szövegének
ismeretében  az  Országgyűlés  feladat-  és  hatáskörébe  tartozó  nemzetközi  szerződés  esetében  az
Országgyűlés erre felhatalmazást ad.
 
A  Megállapodás  hatálybalépése  érdekében  annak  kötelező  hatályának  elismeréséhez  az
Országgyűlés – a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvény elfogadása útján – ad felhatalmazást.

3. § 

A 3. § (1) bekezdése szerint a Megállapodás hivatalos magyar nyelvű fordítását az  1. melléklet
tartalmazza. A 3. § (2) bekezdése szerint a Megállapodás hiteles angol nyelvű szövegét a 2. számú
melléklet tartalmazza.

4. § 

A 4. § a törvény hatálybalépéséről rendelkezik.

5. § 

Az 5. § a törvény végrehajtásáért felelős minisztert nevezi meg.

6. § 

A 6. § a Magyar Köztársaság Kormánya és a Norvég Királyság Kormánya között a beruházások
ösztönzéséről  és  kölcsönös  védelméről  Oslóban,  az  1991.  évi  április  hó  8.  napján  aláírt
Megállapodás kihirdetéséről szóló 1993. évi LXI. törvény hatályvesztéséről rendelkezik.

1-2. melléklet 

A Megállapodás  1.  bekezdése  szerint  a  Norvég Királyság  Kormánya és  a  Magyar  Köztársaság
Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló, 1991. április 8-án
Oslóban aláírt megállapodás hatályát veszti.
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A 2. bekezdés rendelkezik arról, hogy a megszűnő beruházásvédelmi megállapodás XIII. Cikkének
azon  rendelkezése,  amely  kiterjeszti  a  védelmet  a  megszűnés  időpontját  megelőzően  létesített
beruházásokra, szintén hatályát veszti, és nem válthat ki további joghatást.

 A 3. bekezdés  rendelkezik a jövőbeli,  valamint a függőben lévő állam-állam és beruházó-állam
közötti választottbírósági eljárásokról.
 
A  4.  bekezdés  szerint  a  Megállapodás  az  arról  szóló  utóbbi  írásbeli  értesítés  keltétől  számított
harminc (30) nappal lép hatályba, hogy a Szerződő Felek diplomáciai úton megerősítik, hogy a
Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges nemzeti jogi eljárások befejeződtek.
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