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II. Tör vé nyek

2011. évi XVI. törvény
a 2006 õszi tömegoszlatásokkal összefüggõ elítélések orvoslásáról*

Az Országgyûlés, a demokratikus jogállamot és a polgárok alkotmányos alapjogait a 2006. év õszén ért sérelmek orvoslása
érdekében a következõ törvényt alkotja:

1.  § A 2006. szeptember 18. és október 24. között, a Magyar Köztársaság területén, a tömegoszlatásokhoz kapcsolódóan
elkövetett hivatalos személy elleni erõszak, rongálás, illetve garázdaság  miatti elítélések, továbbá a bíróság
hatáskörébe tartozó rendzavarás, garázdaság és veszélyes fenyegetés szabálysértése elkövetésének megállapításai
semmisnek tekintendõk, amennyiben az elítélés vagy a megállapítás alapját kizárólag rend õri jelentés, illetõleg
rend õri tanúvallomás képezte.

2.  § Az elsõ fokon eljárt bíróság – az ügyész indítványára, illetve a terhelt vagy a szabálysértési eljárás alá vont személy,
a védõ, továbbá a terhelt vagy a szabálysértési eljárás alá vont személy hozzátartozója kérelmére – semmisnek
a) nyilváníthatja az 1.  §-ban meghatározott területen és idõhatáron belül, a tömegoszlatással közvetlen

összefüggésben, méltányolható körülmények között elkövetett más bûncselekmény, továbbá a bíróság
hatáskörébe tartozó szabálysértés  miatti elítélést vagy megállapítást,

b) nyilvánítja az elítélést vagy a megállapítást, ha a 3.  § (1) bekezdés a) pontja szerinti eljárást elmulasztotta.

3.  § (1) Az elsõ fokon eljárt bíróság
a) hivatalból, legkésõbb 2011. október 23-áig, határozatban nyilvánítja semmisnek az 1.  § hatálya alá tartozó

elítélést vagy megállapítást,
b) az indítvány, illetve a kérelem beérkezésétõl számított 60 napon belül hoz érdemi határozatot a 2.  § alapján

indítványozott, illetve kérelmezett elítélés vagy megállapítás semmissége tárgyában.
(2) A határozatot az ügyésznek, a terheltnek vagy a szabálysértési eljárás alá vont személynek, a védõnek és

a kérelmezõnek – ha az nem a terhelt vagy a szabálysértési eljárás alá vont személy – kell megküldeni.

4.  § Az indítványt, illetve a kérelmet elutasító határozat ellen az ügyész, a terhelt vagy a szabálysértési eljárás alá vont
személy, a védõ, vagy a kérelmezõ – ha az nem a terhelt vagy a szabálysértési eljárás alá vont személy – élhet
fellebbezéssel. A fellebbezésre, szabálysértés esetében is, a büntetõeljárásról  szóló 1998. évi XIX. törvénynek
az ügydöntõ végzés elleni fellebbezés elintézésére vonatkozó szabályait [346.  § (1) bekezdés második mondata] kell
alkalmazni.

5.  § Az elítélést, illetve a megállapítást semmisnek nyilvánító határozatot a bûnügyi, illetve a szabálysértési nyilvántartó
szervnek is meg kell küldeni. A nyilvántartó szerv a határozat alapján gondoskodik a terhelt elítéléssel érintett
adatainak a bûnügyi, illetve a szabálysértési nyilvántartási rendszerbõl  való törlésérõl.

6.  § A semmisnek nyilvánított elítélésekhez vagy megállapításokhoz fûzõdõ büntetõ vagy szabálysértési büntetések,
intézkedések, kényszerintézkedések és azok további következményei államigazgatási jogkörben okozott károk
(Ptk. 349.  §).

7.  § (1) E törvény alkalmazásában elítélésnek tekintendõ az is, amennyiben az ügyész a terhelttel szemben a vádemelést
elhalasztotta (Be. 222.  §). Az ügyész e határozatát az e törvény hatálybalépésétõl számított 8 napon belül küldi meg
az illetékes bíróságnak.

(2) Nem járhat el az a bíró, illetve bírói tanács, amely az ügyben korábban eljárt.

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. március 7-i ülésnapján fogadta el.
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8.  § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2011. évi XVII. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a közös államhatár
mentén lévõ szénhidrogén-elõfordulások közös kutatásáról és kitermelésérõl  szóló Megállapodás
kihirdetésérõl*

1.  § Az Országgyûlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya
között a közös államhatár mentén lévõ szénhidrogén-elõfordulások közös kutatásáról és kitermelésérõl  szóló
Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelezõ hatályának elismerésére.

2.  § Az Országgyûlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3.  § A Megállapodás hiteles magyar nyelvû szövege a következõ:

„Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a közös
államhatár mentén lévõ szénhidrogén-elõfordulások közös kutatásáról és kitermelésérõl

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerzõdõ Felek),
– felismerve azt, hogy az együttmûködés energiaellátásuk biztonsága érdekében kiemelt fontossággal bír,
– azzal a szándékkal, hogy a két ország közötti gazdasági együttmûködést a közös államhatár mentén lévõ

szénhidrogén-elõfordulások közös kutatására és kitermelésére is kiterjesszék,
– meggyõzõdve arról, hogy a közös kutatás eredményeként feltárt és megosztott szénhidrogén készletek

kitermelése fokozza energiaellátásuk biztonságát,
– figyelembe véve a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a beruházások ösztönzésérõl és kölcsönös

védelmérõl, Zágrábban, 1996. május 15-én aláírt Megállapodást,
– összhangban a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a jövedelem- és a vagyonadók területén

a kettõs adóztatás elkerülésérõl  szóló, Barcson, 1996. augusztus 30-án aláírt Egyezménnyel,
a következõkben állapodnak meg:

1. Cikk
(1) A Szerzõdõ Felek ezen Megállapodás végrehajtásával a Magyar Köztársaságban a bányászatért, a Horvát

Köztársaságban az energia- és bányászati politikáért felelõs miniszter által vezetett Minisztériumot (a továbbiakban:
Minisztériumok) bízzák meg.

(2) Ezen Megállapodás alkalmazása szempontjából:
a) határsáv: az államhatár vonalától számított 100 méteren belülre esõ övezet az államhatár mindkét oldalán;
b) kutatás: olyan vizsgálatok és mûveletek, amelyeknek célja a szénhidrogén-elõfordulások létezésének, fekvésének

és alakjának megállapítása, mennyiségi és minõségi értékelése, valamint a kitermelés feltételeinek
meghatározása;

c) kitermelés: szénhidrogének kitermelése és kezelése, valamint a Bizottság által a Mûvelési Tervben jóváhagyott
kitermelési mezõkkel technológiai kapcsolatban álló vezetékeken történõ szállítása;

d) szénhidrogénkészlet-megosztás: a kutatás eredményeként megismert szénhidrogénkészlet országonkénti
mennyiségi megosztása;

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. március 7-i ülésnapján fogadta el.
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e) bányászati jogosultsággal rendelkezõ: a szénhidrogén-elõfordulások kutatására vagy kitermelésére engedéllyel
vagy koncesszióval rendelkezõ gazdasági társaság;

f) projektek: a közös államhatár mentén lévõ szénhidrogén-elõfordulások kutatásával, megosztásával,
kitermelésével összefüggésben folytatott tevékenységek.

2. Cikk
(1) A Szerzõdõ Felek támogatják a projektek meg valósulását. A Megállapodás aláírását követõen a Minisztériumok

tájékoztatják egymást a projektek meg valósításában részt vevõ bányászati joggal rendelkezõk nevérõl, székhelyérõl.
(2) A Minisztériumok folyamatosan tájékoztatják egymást a bányászati joggal rendelkezõk nevében, székhelyében

bekövetkezõ minden változásról, valamint a projektek meg valósításának megkezdésérõl és az abban elért
elõrehaladásról.

3. Cikk
(1) A projektek végrehajtása során annak az államnak a mûszaki és jogi elõírásai szerint kell eljárni, amelynek területén

az adott kutatás, kitermelés folyik.
(2) A bányászati joggal rendelkezõk a 7. cikk (6) bekezdése szerinti szénhidrogénkészlet-megosztást mindkét Szerzõdõ

Fél jogszabályainak figyelembevételével készítik el.
(3) A jelen Megállapodás nem befolyásolja azokat a kötelezettségeket, amelyek Magyarország európai uniós tagságából

fakadnak. Következésképpen a jelen Megállapodás rendelkezései sem együttesen, sem önmagukban nem idézhetõk
vagy értelmezhetõk úgy, mint amelyek érvénytelenítik, módosítják vagy bármilyen más módon befolyásolják
Magyarországnak különösen a Csatlakozási Szerzõdéssel vállalt, az Európai Unió alapját képezõ szerzõdésekbõl,
valamint általában véve az Európai Unió elsõdleges és másodlagos jogából származó kötelezettségeit.

(4) A jelen Megállapodás nem fogja befolyásolni azokat a kötelezettségeket, amelyek a Horvát Köztársaság európai uniós
tagságából fakadnak. Következésképpen a jelen Megállapodás rendelkezései sem együttesen, sem önmagukban nem
idézhetõk vagy értelmezhetõk úgy, mint amelyek érvénytelenítik, módosítják vagy bármilyen más módon
befolyásolják a Horvát Köztársaságnak az Európai Unió elsõdleges és másodlagos jogából származó kötelezettségeit.

4. Cikk
(1) A projektek végrehajtásából eredõ, a határsávban történõ munkavégzéshez nincs szükség a másik Szerzõdõ Fél állama 

által kiadott munkavállalási engedélyre.
(2) Amennyiben a bányászati joggal rendelkezõk a projektek határsávban folyó munkálatainak végrehajtása során

harmadik államból származó személyeket alkalmaznak, azok munkaviszonyának, megbízási jogviszonyának meg kell
felelnie az adott ország területén hatályos, a külföldiek munkavállalásáról és tartózkodásáról  szóló belsõ
jogszabályoknak.

5. Cikk
(1) A projektek elõkészítésével, tervezésével és kivitelezésével megbízott személyek a projektek meg valósításának

idõszakában – a munkavégzés keretei között – szabadon mozoghatnak a határsávban.
(2) A jelen Cikk (1) bekezdésében meghatározott személyek a Szerzõdõ Felek által felhatalmazott ellenõrzõ szervek

felszólítására az államhatár átlépéséhez szükséges érvényes okmánnyal kötelesek igazolni magukat.
(3) A jelen Cikk (1) bekezdésében meghatározott személyek névjegyzékét a bányászati joggal rendelkezõk a munkák

megkezdését megelõzõen legalább 15 nappal megküldik mindkét Szerzõdõ Fél illetékes határõrizeti szerveinek.
(4) Minden olyan, a projektek végrehajtására irányuló munkavégzéshez, amely érintheti a határjeleket vagy az államhatár

vonalát, az Államhatár Felújítására, Megjelölésére és Karbantartására létrehozott Magyar–Horvát Vegyesbizottság
jóváhagyására van szükség.

(5) A projektekkel kapcsolatos munkákat úgy kell elvégezni, hogy az államhatár vonalát jelölõ határjelek, a határhidakon
lévõ határtáblák és egyéb jelek ne sérüljenek.

6. Cikk
(1) A projektek végrehajtása során a határsávban történõ munkavégzéshez szükséges gépeknek, jármûveknek,

berendezéseknek és eszközöknek a Magyar Köztársaság területére történõ behozatala esetén – a Magyar Szerzõdõ Fél
európai uniós tagságából fakadó kötelezettségeivel összhangban – ideiglenes behozatal vámeljárás keretében
behozatali vámok alóli teljes mentesség biztosítható. A Horvát Köztársaság területére történõ behozatal esetén,
ugyanezen ideiglenes behozatali vámeljárásra vonatkozó szabályok érvényesek.
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(2) A projektek befejezését követõen a fel nem használt, valamint a visszaszállítási kötelezettséggel beszállított és
idõközben vissza nem szállított vagyontárgyakat – a Szerzõdõ Felek vámhatóságai által meghatározott idõpontig –
vissza kell szállítani azon állam területére, ahonnan azok érkeztek. Azokat a vagyontárgyakat, amelyeknek
visszaszállítása ennek ellenére sem történik meg, vám-, adó- és egyéb díjfizetési kötelezettség terheli azon állam
hatályos jogszabályai szerint, amelynek területén a vagyontárgyak maradtak.

(3) A jelen Cikk (1)–(2) bekezdésében foglaltak meg valósulását a Szerzõdõ Felek vámhatóságai ellenõrzik.

7. Cikk
(1) A bányászati joggal rendelkezõk a közös államhatár mentén lévõ területek szénhidrogén-elõfordulásainak kutatását

egymással folyamatosan egyeztetve – különösen az elvégzendõ kutatási tevékenységek meghatározásával –
folytatják.

(2) A bányászati joggal rendelkezõk a közös államhatár mentén lévõ szénhidrogén-elõfordulások kutatásának
eredményérõl a szénhidrogén-elõfordulásoknak az egyes országok területén fekvõ részére az adott ország
bányászatra vonatkozó jogszabályai által elõírt módon és mértékben zárójelentést készítenek.

(3) Az ezen cikk (2) bekezdésében meghatározott zárójelentések alapján a bányászati joggal rendelkezõk – államhatárra
 való tekintet nélkül – közös kutatási zárójelentést (a továbbiakban: Közös Zárójelentés) készítenek.

(4) A Közös Zárójelentés tartalmazza:
a) a szénhidrogén-elõfordulás bányaföldtani adatainak összefoglalását,
b) a szénhidrogén-elõfordulás és környezete teleptani, tektonikai, hidrogeológiai viszonyait,
c) a megismert szénhidrogének meghatározását és minõségi jellemzését, a szénhidrogén-elõfordulás mennyiségi

meghatározását (készletek) és ennek megbízhatóságát,
d) a kutatás során kitermelt szénhidrogének mennyiségi és minõségi adatait,
e) a bányászati joggal rendelkezõk földtani szakértõinek ellenjegyzését,
f) a jóváhagyott kutatási mûszaki üzemi terv végrehajtásáról  szóló, továbbá a kutatás mûszaki üzemi terveinek

jóváhagyásáról  szóló határozatokban vagy a koncessziós szerzõdésekben elõírt, valamint a bányászati joggal
rendelkezõk számára elõírt (egyéb) kötelezettségek teljesítésérõl készített összefoglalót.

(5) A Közös Zárójelentés melléklete tartalmazza:
a) a kutatás alapadatait (kutató létesítmények földtani és mûszaki anyagvizsgálatának adatait, a geofizikai mérések

alapdokumentációit, a hidrogeológiai vizsgálatok adatait),
b) a megismert szénhidrogén-elõfordulás értékeléséhez felhasznált mennyiségi és minõségi alapadatokat,
c) a szénhidrogén-elõfordulás topográfiai (a kutatólétesítmények feltüntetésével), tektonikai és hidrogeológiai

térképszelvényeit, a szénhidrogén-elõfordulás mennyiségi és minõségi értékeléséhez alapul szolgáló térképeket,
szelvényeket.

(6) A szénhidrogén-elõfordulás teljes készletének e cikk (4) bekezdésének c) pontja szerinti meghatározásához
a szénhidrogénkészlet-megosztást mellékelni kell.

8. Cikk
(1) A Közös Zárójelentést – kiemelten a szénhidrogénkészlet-megosztást – a Minisztériumok által paritásos alapon

delegált 8 tagú bizottság (a továbbiakban: Bizottság) konszenzus alapján fogadja el.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tag távollétében a tagot az általa kijelölt póttag helyettesíti.
(3) Az (1)–(2) bekezdés szerinti tagok és póttagok kijelölésére vonatkozó eljárást az õket delegáló Minisztérium határozza

meg.
(4) A Bizottság mûködését az elsõ ülésen elfogadott ügyrend alapján végzi.
(5) A Minisztériumok a Bizottság egy-egy tagját kapcsolattartónak jelölik ki. A Minisztériumok a kapcsolattartókon

keresztül soron kívül megküldik egymásnak a Megállapodás alapján kiadott engedélyeket, határozatokat, valamint
a projektekkel kapcsolatban meghozott egyéb döntéseket.

(6) Abban az esetben, ha a Bizottság a Közös Zárójelentést, különösen a szénhidrogénkészlet-megosztást nem fogadja el,
a megegyezést a Minisztériumok szintjén kell megkísérelni.

9. Cikk
(1) A bányászati joggal rendelkezõk a közös államhatár mentén lévõ területeken lévõ szénhidrogén-elõfordulások

kitermelésének elõkészítése során – a Közös Zárójelentés alapján – az elõfordulás egészére vonatkozóan (a kitermelési
tevékenységek részletezésével, a termeltetni kívánt mezõ meghatározásával) kötelesek Mûvelési Tervet készíteni és
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azt a Bizottsághoz jóváhagyásra benyújtani. A Mûvelési Terv nem irányulhat a Szerzõdõ Felek jogainak és érdekeinek
csorbítására.

(2) Abban az esetben, ha a Bizottság a Mûvelési Tervet nem hagyja jóvá, a megegyezést a Minisztériumok szintjén kell
megkísérelni.

(3) A bányászati joggal rendelkezõk a közös államhatár mentén lévõ területeken lévõ szénhidrogén-elõfordulások közös,
szakszerû és ésszerû kitermelését a jóváhagyott Mûvelési Tervvel összhangban, egymással együttmûködve kötelesek
végezni.

(4) A kitermelt szénhidrogén-mennyiség után megfizetett bányajáradékot a Szerzõdõ Felek a szénhidrogénkészlet-
megosztás alapján számított készletek arányában osztják meg egymás között úgy, hogy a szénhidrogénkészlet-
megosztás értelmében a Szerzõdõ Feleket megilletõ szénhidrogén-mennyiségre a megosztás arányában a Szerzõdõ
Felek nemzeti joga alapján számított bányajáradékot kell alkalmazni.

10. Cikk
A Szerzõdõ Felek nem viselnek felelõsséget a bányászati joggal rendelkezõk azon kötelezettségeiért, amelyek a jelen
Megállapodás szerinti feladatok meg valósításából adódnak. Mindkét Szerzõdõ Fél saját belsõ jogszabályaival
összhangban támogatja, hogy a bányászati joggal rendelkezõk eleget tehessenek a Megállapodás végrehajtása során
a projektekkel kapcsolatban vállalt kötelezettségeiknek.

11. Cikk
A közös államhatár mentén fekvõ szénhidrogén-elõfordulások kutatásával és kitermelésével kapcsolatos minden
egyes különálló projektre ezen Megállapodás alapján a Megállapodáshoz külön melléklet készül.

12. Cikk
Jelen Megállapodás értelmezésével és végrehajtásával összefüggõ esetleges viták rendezése a Minisztériumok
feladata. Megegyezés hiányában a vitás kérdéseket a Szerzõdõ Felek diplomáciai úton rendezik.

13. Cikk
(1) Ez a Megállapodás azon késõbbi diplomáciai jegyzék kézhezvételétõl számított 45. (negyvenötödik) napon lép

hatályba, amelyben a Szerzõdõ Felek értesítették egymást arról, hogy a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges
belsõ jogi elõírásaiknak eleget tettek.

(2) Ezen Megállapodást a Szerzõdõ Felek határozatlan idõre kötik. A Megállapodást bármely Szerzõdõ Fél bármikor
felmondhatja a másik Szerzõdõ Félhez diplomáciai úton intézett írásos értesítéssel. Ebben az esetben a Megállapodás
a felmondásról  szóló értesítés kézhezvételének napjától számított 12 (tizenkettõ) hónap elteltével veszti hatályát.

(3) A Megállapodást a Szerzõdõ Felek a Megállapodás aláírását követõ 45. (negyvenötödik) naptól ideiglenesen
alkalmazzák.

(4) Ez a Megállapodás a Szerzõdõ Felek közötti közös megállapodással írásban bármikor módosítható vagy kiegészíthetõ.
Az esetleges módosítások vagy kiegészítések hatálybalépésére az (1) bekezdésben meghatározott szabályokat kell
alkalmazni.

Készült Zágrábban, 2011. február 8. napján, két eredeti példányban, magyar és horvát nyelven, mindkét szöveg
egyaránt hiteles.

Magyar Köztársaság Kormánya nevében Horvát Köztársaság Kormánya nevében

(Aláírások)”

4.  § Az Országgyûlés jóváhagyja a Megállapodásnak a Megállapodás 13. Cikkének (3) bekezdésében meghatározott
idõponttól kezdõdõen történõ ideiglenes alkalmazását.

5.  § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A törvény 2–3.  §-a a Megállapodás 13. Cikkének (3) bekezdésében meghatározott idõpontban lép hatályba.
(3) A 4.  §, valamint az 5.  § (4) bekezdése a Megállapodás 13. Cikkének (1) bekezdésében meghatározott idõpontban

hatályát veszti.
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(4) E törvény hatályát veszti, ha a Horvát Köztársaság Kormánya arról értesíti a Magyar Köztársaság Kormányát, hogy nem
kíván a Megállapodásban részes féllé válni.

(5) A Megállapodás, illetve a törvény 2–3.  §-a hatálybalépésének naptári napját, valamint a (2)–(4) bekezdésben
meghatározott idõpontok naptári napját a külpolitikáért felelõs miniszter annak ismertté válását követõen a Magyar
Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(6) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl az energiapolitikáért felelõs miniszter gondoskodik.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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A Ma gyar Köz lönyt a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium szer kesz ti.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Gál András Levente,
a szer kesz té sért fe le lõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szer kesz tõ ség cí me: Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
A Ha tá ro za tok Tá ra hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.
A Ma gyar Köz löny hi te les tar tal ma elekt ro ni kus do ku men tum ként a http://koz lony.magyar orszag.hu
hon lapon ér he tõ el.
A Ma gyar Köz löny ol dal hû má so la tát pa pí ron ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó.
Fe le lõs ki adó: Bártfai-Mager Andrea ügyvezetõ igaz ga tó.
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