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1. Въведение

Този пети документ представя:

обобщение на методологията, използвана за разглеждане на пленарната 
резолюция от 16 февруари 2012 г.;

преглед на обхвата и последиците на общите европейски ценности, залегнали в 
член 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), и на съответния механизъм за 
мониторинг и санкциониране, предвиден в член 7 от ДЕС;

актуализация на правния анализ, извършен в предишните работни документи, 
като се отчита съвсем скорошното приемане на четвъртото изменение на 
Конституцията от унгарския парламент;

таблица, в която се посочват законите, които изискват мнозинство от две трети, 
и основните закони в старата конституция и Основният закон на Унгария;

На последно място, в него са направени редица заключения, които ще бъдат доразвити 
в предстоящия проектодоклад.

2. Основан на фактите подход за разглеждане на Пленарната резолюция от 16 
февруари 2012 г.

В своята резолюция от 16 февруари 2012 г.  относно неотдавнашните политически 
развития в Унгария1 Европейският парламент възложи на комисията си по граждански 
свободи, правосъдие и вътрешни работи, в сътрудничество с Европейската комисия, 
Съвета на Европа и Венецианската комисия, да проследи дали и как са приложени 
следните препоръки, както и да представи своите заключения в доклад:

- пълната независимост на съдебната система, по-специално като се гарантира, че 
Националният съдебен орган, прокуратурата и съдилищата изобщо се управляват, без 
да им се упражнява политическо влияние, както и че мандатът на независимо 
назначените съдии не може да бъде произволно съкращаван;

- че при регулирането на унгарската национална банка се съблюдава европейското 
законодателство;

- че институционалната независимост на защитата на данните и свободата на 
информацията е възстановена и гарантирана от буквата и прилагането на съответния 
закон;

- че правото на Конституционния съд да преразглежда законодателството е напълно 
възстановено, включително правото да преразглежда законодателството в областта на 
                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-

0053+0+DOC+XML+V0//BG
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бюджета и данъчното облагане;

- че свободата и плурализмът на медиите са гарантирани от буквата и прилагането на 
унгарския Закон за медиите, особено по отношение на участието на представителите на 
гражданското общество и опозицията в Съвета за медиите;

- че новият избирателен закон отговаря на европейските демократични норми и зачита 
принципа на смяна на политическата власт;

- че правото за упражняване на политическа опозиция по демократичен начин е 
гарантирано в рамките на институциите и извън тях;

- че Законът за църквите и религиозните деноминации зачита основните принципи на 
свобода на съвестта, както и че не се допуска регистрацията на църквите да бъде 
подчинена на одобрението на мнозинство от две трети в унгарския парламент.

С оглед на изпълнението на възложената задача за мониторинг и проследяване са 
изготвени четири тематични работни документа1 въз основа на задълбочени правни 
оценки. Освен това всеки работен документ е съвместно подписан от докладчика и от 
докладчик в сянка на различна политическа група, като по този начин се показва широк
консенсус между различните политически сили относно много обективния и 
фактически анализ, извършен в работните документи. 

Коментарите на унгарските органи относно различните работни документи са взети под 
внимание в надлежно преработените версии на тези документи.

На комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи беше разрешено 
от Председателския съвет на 27 юни 2012 г. да изпрати специална делегация в 
Будапеща на 24—26 септември 2012 г., състояща се от осем членове, представляващи 
всички политически групи, и от независимите членове на ЕП. Унгарските членове на 
комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи бяха поканени да 
участват в заседанията като наблюдатели.

Това посещение е важна стъпка за започване на диалог между унгарските органи и 
Европейския парламент.

В подготвителната фаза, както и в хода на посещението, делегацията на ЕП можеше да 
разчита на пълната подкрепа на унгарските органи. Делегацията би искала да благодари 
на членовете на унгарското Народно събрание, на унгарското правителство, на 
съдебната власт и на всички личности, експерти, организации и дипломатически мисии, 

                                               
1 Работен документ № 1 относно състоянието на основните права: стандарти и практики в Унгария 

(съгласно резолюцията на ЕП от 16 февруари 2012 г.) — независимостта на съдебната система; № 2 
относно състоянието на основните права: стандарти и практики в Унгария (във връзка с резолюцията на 
ЕП от 16 февруари 2012 г.) — Основни принципи и основни права; № 3 относно състоянието на 
основните права: стандарти и практики в Унгария (съгласно резолюцията на ЕП от 16 февруари 2012 г.) 
— медийно законодателство; № 4 относно състоянието на основните права: стандарти и практики в 
Унгария (в съответствие с резолюцията на ЕП от 16 февруари 2012 г.) — Принципите на демокрацията 
и на правовата държава.
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които предоставиха на членовете на Европейския парламент подробна информация и 
анализ.

3. Член 2 от Договора за ЕС и неговите последици
Член 2 от ДЕС утвърждава ценностите, на които се основава Съюзът: „ценностите на 
зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, 
правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително 
правата на лицата, които принадлежат към малцинства. Тези ценности са общи за 
държавите ч л е н к и  в общество, чиито характеристики са плурализмът, 
недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и 
равенството между жените и мъжете“.
Зачитането и насърчаването на общите европейски ценности е преди всичко съществен 
елемент на идентичността на Европейския съюз и условие за членство в него. Член 49 
от Договора за ЕС гласи, че „всяка европейска държава, която зачита ценностите, 
посочени в член 2, и се ангажира да ги насърчава, може да поиска да членува в Съюза“
(в допълнение към това да стане страна по Европейската конвенция за защита на 
правата на човека и основните свободи).

Зачитането и насърчаването на общите европейски ценности също е условие за пълно 
запазване на прерогативите на членството, както се потвърждава от конкретната 
процедура, определена в член 7 от Договора за ЕС. Член 7, параграф 1 от Договора за 
ЕС предоставя на институциите на ЕС правомощието да преценяват наличието на 
очевиден риск от тежко нарушение от държава членка на общите ценности, посочени в 
член 2, както и да се ангажират политически със съответната държава, за да 
предотвратят и предоставят ефективна правна защита за нарушенията, като 
същевременно крайната цел на средствата, предвидени в член 7, параграфи 2 и 3 от 
Договора за ЕС, е санкциониране и отстраняване на сериозно и продължаващо 
нарушение на общите ценности.

Общите европейски ценности вървят ръка за ръка с ангажимента на ЕС по отношение 
на многообразието, което намира израз в задължението на Съюза да зачита 
„равенството на държавите членки пред Договорите, както и националната им 
идентичност“, както е посочено в член 4, параграф 2 от Договора за ЕС. В рамките на 
Договорите зачитането на „националната идентичност“ и на „различните правни 
системи и традиции на държавите членки“1 е неразривно свързано с принципите на 
„лоялното сътрудничество“2, „взаимното признаване“3 и следователно „взаимното 
доверие“. Това означава, че отклонението от (или нарушението на) на общите 
европейски ценности от държава членка не може да бъде оправдано от прилагането на 
национални традиции, нито от изразяването на национална идентичност, когато това 
отклонение води до накърняване на принципите, които са в основата на европейската 
интеграция, като принципа на взаимно признаване. Поради това позоваването на 
член 4, параграф 2 от ДЕС се прилага само дотолкова, доколкото държавите членки 
зачитат ценностите, изразени в член 2 от Договора за ЕС. С други думи зачитането на 
общите основни ценности е необходимо условие, за да се гарантира ефективно взаимно 
                                               
1 Вж. член 67 от ДФЕС.
2 Член 4, параграф 3 от Договора за ЕС.
3 членове 81 и 82 от ДФEС.



DT\932303BG.doc 5/28 PE508.190v01-00

BG

признаване (както е изрично залегнало например в членове 81 и 82 от ДФЕС) и 
трансгранично сътрудничество, изградено на взаимно доверие във връзка със 
зачитането на един и същ набор от основни ценности, като по този начин да се създаде 
действително и функциониращо пространство на свобода, сигурност и правосъдие в 
ЕС.

Освен това спазването на общите основни ценности е необходимо условие за зачитане 
на същността на гражданството на Съюза1. Действително, както стана ясно от 
съдебната практика на Съда на Европейския съюз (СЕС), общите европейски ценности
представляват същината на правата, свързани със статута на граждани на ЕС, 
независимо от политическите и културните различия, свързани с националната 
идентичност2.

На последно място, тъй като доверието в самия Съюз в очите на трети държави се 
основава на сериозността, с която Съюзът се отнася към демократичните и свързаните с 
основните права аспекти на своите ценности, то щеше да бъде изложено на риск, ако 
държавите членки не бяха в състояние или не желаеха да отговорят на стандартите, 
които са си определили.

С оглед на гореизложеното е ясно, че защитата на общите европейски ценности се 
прилага както по отношение на трансгранични, така и на национални ситуации, тъй 
като член 2 от ДЕС не се подчинява на ограничението, предвидено в член 51, 
параграф 1 от Хартата3, и член 7 от ДЕС не се ограничава до области на политиката, 
обхванати от правото на ЕС. Тази обосновка се потвърждава от позоваването от страна 
на Съда на Европейския съюз на „възможността действително да се ползват от най-
съществената част от правата, свързани със статута им на граждани на Съюза“, 
дори и в случаи, които са изцяло в сферата на вътрешното право4.

В допълнение към това зачитането на правата на лицата, които принадлежат към 
малцинства, е изрично признато сред ценностите, посочени в член 2. Съгласно член 3 
от ДЕС Съюзът се ангажира да насърчава тези ценности и да се бори със социалното 
изключване и дискриминацията, като за тази цел трябва да въведе правна рамка за 
борба с дискриминацията, расизма и ксенофобията5. Поради това от правителствата на 
държавите членки се изисква да приемат национално законодателство, което забранява 

                                               
1 За подробни обяснения на това твърдение вж. Работен документ 2 относно състоянието на основните 

права: стандарти и практики в Унгария (във връзка с резолюцията на ЕП от 16 февруари 2012 г.) —
Основни принципи и основни права.

2 Вж. Решение на Европейския съд от 3 юли 2003 г. по дело Gerardo Ruiz Zambrano срешу Office national 
de l’emploi (ONEm), C-34/09,  в което Съдът на Европейския съюз постанови, че „член 20 ДФЕС не 
допуска национални мерки, които водят до лишаване на гражданите на Съюза от възможността 
действително да се ползват от най-съществената част от правата, които статутът им на граждани на 
Съюза им предоставя“.

3 Съгласно който Съдът на Европейския съюз тълкува прилагането на правото на ЕС в широк смисъл —
вж. например Решение на Съда от 18 юни 1991 г. по дело Elliniki Radiophonia Tiléorassi AE и Panellinia 
Omospondia Syllogon Prossopikou срещу Dimotiki Etairia Pliroforissis и Sotirios Kouvelas и Nicolaos 
Avdellas и други, C-260/89.

4 Вж. по този въпрос Решение на Европейския съд от 3 юли 2003 г. по дело Gerardo Ruiz Zambrano срешу 
Office national de l’emploi (ONEm), C-34/09.

5 Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и 
ксенофобия посредством наказателното право (OB L 328, 6.12.2008 г., стр. 55).
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дискриминацията. Законодателството само по себе си обаче не може да постигне целта 
за създаване на общество без дискриминация. Органите в държавите членки имат 
позитивното задължение да действат, за да се избегне нарушаването на тези права, и не 
могат да останат неутрални по този въпрос.

Отговорността на държавите членки да гарантират, че се спазват правата на човека на 
всички, независимо от тяхната етническа принадлежност или убеждения, обхваща 
всички нива на публичната администрация, както и на правоохранителните органи, и тя 
също така предполага активно насърчаване на толерантността и осъждане на явления 
като словото на омразата в публичната сфера.

Наскоро някои случаи на антисемитски и антиромски публични изявления, както и 
присъждането на националната награда за журналистика, породиха много сериозни 
опасения относно нетолерантността и расизма в Унгария. Расизмът е „бичът“ в 
историята на Европа: нито Съюзът може да запази мълчание, нито дадено национално 
правителство може да остане безучастно, когато се сблъсква с такива факти.

4. Въздействието на четвъртото изменение на Конституцията
На 11 март 2013 г. унгарското правителство прие четвъртото изменение на 
Конституцията, предложението за което беше внесено на 8 февруари 2013 г. под 
формата на законопроект, внесен от отделни депутати1. Изменението беше прието с 265 
гласа „за“, 11 „против“ и 33 „въздържал се“. То беше подписано от председателя на 
парламента на 18 март и от президента на Унгария на 25 март. Публикувано е в 
Държавен вестник на Унгария в същия ден2.
Само на една година Конституция беше съответно променена с изменение, дълго 9 
страници и състоящо се от 22 члена. Това стана въпреки искането на генералния 
секретар на Съвета на Европа, г-н Jagland, да се забави приемането на изменението, 
докато то може да бъде оценено от Европейската комисия за демокрация чрез право 
(Венецианската комисия)3.

В съвместно изявление, публикувано в деня на приемането на четвъртото изменение на 
Конституцията, председателят на Европейската комисия г-н Barroso и г-н Jagland 
изразиха опасенията на Европейската комисия и на Съвета на Европа по отношение на 
принципите на правовата държава4. Същите опасения относно приемането на самия 

                                               
1 http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=9929.
2 http://www.magyarkozlony.hu/. Том 49 от 2013 г.
3http://www.coe.int/fr/web/secretary-general/home/-/asset_publisher/hr4DDZ5cshvP/content/secretary-general-

calls-upon-hungarian-government-and-parliament-to-postpone-vote-on-constitutional-
amendments;jsessionid=7DDB4E538CFC2C0141728B694A16E728?redirect=http%3A%2F%2Fwww.coe.int
%2Ffr%2Fweb%2Fsecretary-
general%2Fhome%3Bjsessionid%3D7DDB4E538CFC2C0141728B694A16E728%3Fp_p_id%3D101_INSTA
NCE_hr4DDZ5cshvP%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col
_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2

4http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/archives/2013/03/20130312_1_en.htm; 
http://www.reuters.com/article/2013/03/11/us-hungary-constitution-vote-eu-idUSBRE92A0V520130311
Вж. също и анализа на професор Kim Lane Scheppele от университета в Принстън, изслушване пред 
Комисията на САЩ за сигурност и сътрудничество в Европа (Хелзинкска комисия), 19 март 2013 г. —
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Основен закон, както и относно промените в него, бяха изразени от администрацията 
на САЩ1.

Основната цел на четвъртото изменение на Конституцията е да включи в текста на 
Основния закон всички преходни разпоредби — с изключение на разпоредбата, 
изискваща регистрация на гласоподавателите, — които бяха отменени от 
Конституционния съд на Унгария на 28 декември 2012 г. (Решение № 45/2012). 
Независимо от факта, че преходните разпоредби бяха отменени поради формални 
процедурни основания и че Съдът призова парламента да „преразгледа регулаторните 
въпроси на отменените преходни разпоредби и [...] да вземе решение за това, кои се 
нуждаят от повторно уреждане и на какво ниво на източниците на правото“, Съдът взе 
ясно решение и относно въпроса по същество и се произнесе относно практиката на 
неутрализиращ съдебен контрол, като се позова на текста на конституцията:

„Конституционната законност има не само процедурни, формални и публичноправни 
изисквания за действителност, но също и съществени изисквания. Конституционните 
критерии на една демократична държава съгласно принципите на правовата държава са в 
същото време конституционните ценности и принципи, както и основните демократични 
свободи, залегнали в международните договори и приети и признати от общностите на 
демократичните държави, съгласно принципите на правовата държава, както и в ius cogens 
(„императивните норми“), което е отчасти същото като гореизложеното. При 
необходимост Конституционният съд може дори да разгледа свободното прилагане и 
конституционализирането на съществените изисквания, гаранциите и ценностите на 
демократичните държави съгласно принципите на правовата държава. В демократичните 
държави, съгласно принципите на правовата държава, конституциите имат постоянни 
съществени и процедурни стандарти и изисквания. Съществените и процедурните 

                                                                                                                                                  
http://hungarianspectrum.wordpress.com/2013/03/19/kim-lane-scheppeles-testimony-at-the-helsinki-
commission-hearing-on-hungary-full-text/.

1 Вж. например изказването на Brent Harley, заместник-помощник държавен секретар на САЩ, 
изслушване пред Комисията на САЩ за сигурност и сътрудничество в Европа (Хелзинкска комисия), 
19 март 2013 г.: „Преди бившият държавен секретар г-жа Клинтън да посети Унгария през юни 
2011 г., ние обърнахме внимание на спорния закон за медиите и новата конституция в Унгария, 
наричана на унгарски език се нарича „Основен закон“, части от която също породиха безпокойство 
сред безпристрастни наблюдатели. И в двата случая ние имахме опасения както относно 
съдържанието, така и относно процедурата, чрез която те бяха приети... за нещо толкова 
фундаментално като конституция или закон, оказващи въздействие върху свободата на печата, 
процедурата на приемане трябва да води до консенсус, постигнат сред широка част от обществото, 
а не да отразява само становищата на управляващата коалиция. Скоростта, с която са изготвени 
тези закони и след това приети, както и липсата на сериозни консултации с различни сектори на 
обществото, показват незачитане на демократичния дух, който хората в Унгария отдавна имат. 
Затова, когато държавният секретар г-жа Клинтън посети Будапеща през 2011 г., тя призова 
Унгария да покаже „реална ангажираност към независимостта на съдебната система, свободата на 
печата и прозрачността на правителството.“ ...Бяхме допълнително окуражени, когато в началото 
на тази година Конституционният съд на Унгария издаде няколко решения за отмяна на спорното 
законодателство. Това показа, че Съдът би могъл да служи като ефективен контрол върху 
правителството. За съжаление реакцията на унгарското правителство отново постави под въпрос 
неговата ангажираност към системата от проверки, установяване на равновесие и 
институционалната независимост. Правителството изготви и бързо прие ново конституционно 
изменение, с части от което възстанови закони, които току-що бяха отменени от Съда. Отново 
процедурата беше прибързана и липсваха широки обществени консултации. Освен това унгарското 
правителство пренебрегна апелите на Държавния департамент, Европейската комисия и Съвета на 
Европа, както и на няколко уважавани, надпартийни унгарски неправителствени организации, да 
участва в един по-внимателен съвещателен процес и да позволи на експертите от Венецианската 
комисия да направят преглед на изменението.“
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конституционни изисквания не могат да бъдат по-ниски по времето на Основния закон, 
отколкото са били по времето на Конституцията (Конституционния закон). Изискванията на 
конституционната държава съгласно принципите на правовата държава продължават да 
бъдат постоянно налагани изисквания в настоящето и са програма за бъдещето. 
Конституционната държава, съгласно принципите на правовата държава, е система от 
постоянни ценности, принципи и гаранции. Нивото на ценности, принципи и гаранции, веднъж 
приети в дадена конституционна държава съгласно принципите на правовата държава, не 
може да бъде снижено и се изисква те да бъдат спазвани също толкова строго, колкото и 
преди. " 1

Въпреки това решение четвъртото изменение на Конституцията автоматично включва, 
както беше посочено по-горе, всички с изключение на една отменени преходни 
разпоредби, както и други по-рано отменени разпоредби2.

Освен това четвъртото изменение на Конституцията съдържа поне две клаузи относно 
Конституционния съд, които будят сериозно безпокойство.

Съгласно първата разпоредба Конституционният съд може да преразглежда Основния 
закон и всички негови изменения само за съответствие с процедурните изисквания, 
определени в Основния закон по отношение на неговото приемане и обнародване 
(член 2 и член 12, параграф 3 от изменението). Така в бъдеще унгарският 
Конституционен съд няма да може да извършва контрол по същество нито на някое 
                                               

1 Decision 45/2012, point IV.7, see: http://www.mkab.hu/letoltesek/en_0045_2012.pdf.

2 Включените правила съдържат:

- разпоредбите относно бившата комунистическа партия, включително неприлагането на срока на 
давност за сериозните престъпления, извършени от комунистическата диктатура (член 3 от изменението, 
който добавя нов член Ф към частта за „Основните принципи“ на Основния закон — предишен 
преамбюл и членове 1—4 от преходните разпоредби), като така могат да възникнат чувствителни правни 
въпроси относно спазването на презумпцията за невиновност, правото на собственост, законността и 
дори свободата на изразяване, както вече показа миналата съдебна практика на Европейския съд по 
правата на човека (ЕСПЧ) (вж. например Решение на Съда от 19 септември 2008 г. по дело Korbely срещу 
Унгария, молба № 9174/02; Решение на Съда от 3 ноември 2011 г. по дело Vajnai срещу Унгария, молба 
№ 33629/06; или Решение на Съда от 3 ноември 2011 г. по дело Fratanoló срещу Унгария, молба 
№ 29459/10). Без д а  се поставя под съмнение моралното право напълно д а  се осъди бившият 
комунистически тоталитарен режим в Унгария и тежката несправедливост, която е причинил, всички 
правни мерки срещу физически лица (наказателноправни мерки или други) трябва напълно да зачитат 
правовата държава в условията на демокрация;

- правомощията на парламента д а  изготвя списъка на официално признатите църкви (член 4 от 
изменението — предишен член 21, параграф 1 от преходните разпоредби);

- правомощията на парламента да определя чрез основен закон подробни правила относно правата на 
националностите, живеещи в Унгария, и изискванията за признаване като националност (член 9 от 
изменението — предишен член 21, параграф 2 от преходните разпоредби);

- правомощията на председателя на Националната съдебна служба да определя съдилища, различни от 
компетентния общ съд за гледане на дела, за да се гарантира „постановяване на съдебно решение по 
възложените дела в рамките на разумен срок“ (член 14 от изменението — предишен член 11, параграфи 3 
и 4 от преходните разпоредби), като установяването на такава възможност поражда сериозни правни 
опасения относно възможността за политическо влияние върху работата на съдилищата;

- удължаването на ограничението за съдебен контрол на бюджетните и финансовите закони за 
неограничен период от време (член 17, параграф 1 от изменението).
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конституционно изменение, нито на съвместимостта на конституционните изменения с 
основните конституционни принципи. От това следва, че Основният закон ще бъде 
отворен за всякакво изменение, независимо от неговото съдържание1.
След приемането на четвъртото изменение на Конституцията унгарският 
Конституционен съд „вече не е върховният орган за конституционна защита“2, тъй като 
парламентът отсега нататък ще има правото да изменя Основния закон, както си иска, 
дори когато неговите конституционни изменения противоречат на други 
конституционни правила и принципи. Излишно е да се споменава, че това прехвърляне 
на правомощията по конституционни въпроси в полза на парламента и за сметка на 
Конституционния съд сериозно подкопава принципа на разделение на властите и 
правилно функциониращата система от проверки и установяване на равновесие, които 
са ключови последствия на правовата държава. Както европейската история ясно 
показва, истинска демокрация, основана на принципите на правовата държава, не 
означава само парламентарно мнозинство (тъй като мнозинството дори би могло да 
разруши самата демокрация), а се състои от добро равновесие между мнението на 
мнозинството и зачитането на малцинствата и основните права на отделните лица3, 
където съдилищата играят съществена роля в това отношение като равностоен 
партньор на законодателя. В една демократична система всяко посегателство срещу 
ограничаването на независимостта на съдебната система представлява пряко 
посегателство срещу демократичната република като такава, както вече бе посочено от 
A. de Tocqueville в неговия анализ на концепцията за разделението на властите в 
Съединените американски щати (в известния му труд „Democracy in America“ 
[„Демокрацията в Америка“]). При демокрация, основана на принципите на правовата 
държава, решенията на Конституционния съд по принцип следва да не бъдат 
заобикаляни чрез промяна на самата Конституция, тъй като един съвременен 
демократичен законодател не е всемогъщ по отношение на конституционните промени, 
а е ограничен в рамките на запазването на демократичната същност, принципите на 
правовата държава (особено по отношение на доктрината за разделението на властите) 
и основните права.
Според втората разпоредба на четвъртото изменение на Конституцията относно Съда, 
решенията на Конституционния съд, приети преди влизането в сила на Основния закон, 
се отменят. Тази разпоредба обаче „не засяга правните последици, породени от тези 
решения“4 (член 19, параграф 2 от изменението). С други думи, четвъртото изменение 
на Конституцията заличава 20 години конституционна съдебна практика, съдържаща 
„конституционни изисквания за бъдещо законодателство, принципни договори, 
тълкувания и разяснения на понятията — с други думи, цялата система, опираща се на 
основата на принципите“5, включително всяка потенциална съдебна практика, засягаща 
                                               
1 В действителност съгласно установената съдебна практика Съдът само контролираше конституционни 

изменения на процедурни основания, но тази практика се основаваше по-скоро на самоограничението 
на Съда, а не на конституционна забрана.

2 László Sólyom, „Separation of powers terminated in Hungary“ [„Разделението на властите в Унгария е 
прекратено “], публикувано в Népszabadság, 11 март 2013 г. http://nol.hu/lap/forum/20130311-
a_hatalommegosztas_vege. Г-н Sólyom беше първият председател на унгарския Конституционен съд 
(1990—98 г.) и президент на Републиката (2005—2010 г.).

3 Вж. например Решение № 85 на Bundesverfassungsgericht (Федералния конституционен съд на 
Германия) от 17 август 1956 г., BVerfGE 5.

4 Т.е. Отменените закони няма отново да влязат в сила в резултат на изменението.
5 Sólyom, пак там.
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прилагането на правото на ЕС. Във връзка с това си заслужава да си припомним, че 
няколко конституционни принципа на унгарското право са основани единствено на 
съдебната практика на Съда. Например, освен задълженията съгласно международното 
право, вътрешното правно основание за липсата на смъртното наказание е 
Решение 23/1990 на Конституционния съд. В тази връзка самото настоящо унгарско 
правителство се позова на тази съдебна практика, когато срещна критика за липсата на 
изрична разпоредба относно забраната на смъртното наказание в новия Основен закон.1
Следователно четвъртото изменение на Конституцията и такива изявления ясно си 
противоречат. Освен това изменението води до по-нататъшен резултат, който изглежда 
парадоксален. Съгласно член С, параграф 3 от Основния закон неговите разпоредби „се 
тълкуват в съответствие с [...] достиженията на конституцията в исторически план“. 
Съгласно четвъртото изменение на Конституцията закон или решение на Съда 
например от 19-ти век или по-рано може да се счита за „достижение“ на конституцията 
в исторически план за целите на достоверното тълкуване на Конституцията, докато 
конституционната съдебна практика през последните две десетилетия, приета в 
демократична рамка за зачитане на основните права, е „заличена“ от правната система. 
Във връзка с това някои коментатори подчертаха, че всяко позоваване и сравнение от 
страна на унгарското правителство на сходни характеристики в други национални 
системи крие опасности, ако е извадено от контекста на цялата картина. Един 
конституционен правен инструмент или правна функция обикновено функционира по-
благоприятно и съгласувано, ако е продукт на правната еволюция и традиции 
(включително на обществен дебат и на възможни корекции от страна на съдилищата), 
отколкото ако бъде наложен по бърз начин „в рамките на една нощ“.
На най-последно място, четвъртото изменение на Конституцията ограничава редица 
основни права, независимо от факта, че Конституционният съд преди това е обявил 
тези ограничения за противоконституционни:

— свободата на словото не може да се използва с цел потъпкване на достойнството на 
унгарската нация (и на други общности, като например етнически, расови или 
религиозни малцинства), което вече е обявено за противоконституционно с 
Решения 30/19922 и 18/20043) (член 5, параграф 2 от изменението), като понятието 
„унгарска нация“ не осигурява достатъчна правна сигурност и повдига въпроси 
относно съвместимостта с член 10 от Европейската конвенция за правата на човека; в 
това отношение е необходимо да се отбележи съществуващата практика на ЕСПЧ 
относно подобно понятие, използвано в турското право („турска идентичност“ или 
„турска нация“), което според Европейския съд по правата на човека беше „твърде 
широко и неясно и поради това разпоредбата представлява продължаваща заплаха за 
упражняването на правото на свобода на изразяване. С други думи текстът на тази 
разпоредба не дава възможност на лицата да регулират поведението си или да 
предвидят последствията от своите действия“ (вж. Решение на Съда от 
25 октомври 2011 г. по дело Altug Taner Akçam срещу Турция, молба № 27520/02; вж. 

                                               
1 Вж. коментарите на унгарското правителство относно Работен документ 2 на комисията по граждански 

свободи, правосъдие и вътрешни работи относно състоянието на основните права: Основни принципи и 
основни права (DT/906320) от 6 септември 2012 г.

2 http://www.mkab.hu/letoltesek/en_0030_1992.pdf
3 http://www.mkab.hu/letoltesek/en_0018_2004.pdf
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също и Решение на Съда от 14 септември 2010 г. по дело Dink/ Турция, молби 
№ 2668/07, 6102/08, 30079/08, 7072/09 и 7124/09, );

- по силата на парламентарен закон финансовата подкрепа за висшето образование 
може да бъде обвързана с работна заетост или осъществяване на предприемачески 
дейности за определен период, регламентирани от унгарското право (член 7 от 
изменението), които вече са обявени за противоконституционни поради формални 
основания с Решение 32/2012 на Конституционния съд)1;

- закон на парламента или местно постановление може да обяви за незаконен престоя 
на обществено място като постоянно място за живеене с цел защита на обществения 
ред, обществената сигурност, общественото здраве и културните ценности (член 8 от 
изменението); тези разпоредби вече бяха обявени за противоконституционни с 
Решение 38/20122 и повдигат сериозни правни въпроси относно инкриминирането на 
самия статут на дадено лице, а не на негово действие;

Изменението добавя и разпоредба, според която „семейните връзки се основават на 
брака и отношенията между родители и деца“ (член 1 от изменението). Това 
определение, съдържащо се в член 7 от Закон CCXI от 2011 г. относно защитата на 
семействата, беше отменено от Съда в Решение 43/2012.
Въвеждането на правила, които преди това са били обявени за противоконституционни, 
допълнително потвърждава, че четвъртото изменение на Конституцията не е просто 
техническо изменение на Основния закон3, както твърдят унгарските органи, „а 
прикрито въвеждане на нова конституция с различна идентичност“4.

5. Заключителни бележки
Докладчикът би искал да благодари на всички членове на комисията по граждански 
свободи, правосъдие и вътрешни работи, и по-специално на представителите на 
политическите групи, които са съавтори на предишните работни документи. 
Независимо от чувствителността на разглеждания въпрос, би могло да се постигне 
конструктивна работна атмосфера благодарение на техния силен дух на 
сътрудничество.
Докладчикът би искал да подчертае, че настоящият процес се отнася за Унгария, но 
не касае само Унгария. Той касае Европа и демократичното й възстановяване и 
развитие след падането на тоталитарните режими на 20-ти век. Той касае 
европейското семейство, неговите общи ценности и стандарти, неговата 
всеобхватност и капацитет за участие в диалог. Той касае необходимостта от 
прилагане на Договорите, към които всички държави членки са се присъединили 

                                               
1 http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/780CA328B83B304BC1257ADA00524DBC?OpenDocument
2 http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/1C19F4D0CFDE32FBC1257ADA00524FF1?OpenDocument
3 Писмо от г-н Navracsics, заместник министър-председател на Унгария, до Генералния секретар на 

Съвета на Европа от 7 март 2013 г., както и писмо от г-н Martonyi, министър на външните работи на 
Унгария, до министрите на външните работи на държавите—членки на Европейския съюз, от 8 март 
2013 г.

4 László Sólyom, Separation of powers terminated in Hungary [„Разделението на властите в Унгария е 
прекратено “], публикувано в Népszabadság, 11 март 2013 г. http://nol.hu/lap/forum/20130311-
a_hatalommegosztas_vege
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доброволно. Той касае взаимната помощ и взаимното доверие, които Съюзът, 
неговите граждани и държави членки трябва да имат, за да бъдат тези Договори нещо 
повече от думи на хартия — да бъдат правното основание за една истинска и открита 
Европа, в която се зачитат основните права. Той касае един Съюз, който не е само 
„съюз на демокрации“, а „Съюз на демокрацията“, основаван на зачитането на 
правата на човека, принципите на правовата държава и плуралистичните общества.

Проектодокладът, който докладчикът ще внесе за обсъждане, ще има за цел 
осигуряването на рамка за такъв диалог като принос към зачитането на принципите на 
правовата държава и основните права, както е залегнало в член 2 от Договора за ЕС. В 
него ще се вземат надлежно под внимание последните развития и анализът, който се 
очаква да бъде направен от Европейската комисия, както и от Съвета на Европа. Като 
следваща стъпка в този открит процес докладчикът ще предложи предоставянето на 
възможността унгарското правителство да представи своите становища и коментари 
по проектодоклада.

Историята на Европа не е била съвършена и в много случаи е била трагична. Твърде 
често хората в Европа са били изоставяни и подложени на несправедливо или 
нечестно отношение. В хода на работата по настоящия случай многократно беше 
изтъквано на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, че в 
миналото Европа не е успяла да предприеме действия в случаите на тежка 
несправедливост и нарушаване на правата на човека. Това е вярно —  в исторически 
план Съюзът се основава на историческото осъзнаване на точно този факт, който е 
насърчил държавите членки да изградят необходимото правно основание, за да 
поправят тази несправедливост.
Беше посочено също така, че в настоящето или в бъдеще би могла да е налице 
опасност от това Съюзът да прилага „двоен стандарт“, ако неговите институции се 
съсредоточат само върху дадена държава членка, където съществува риск за 
основните права, като в същото време не разглеждат подобни проблеми в другите 
държави членки. Разбира се, същото би се случило, ако Съюзът реши да остане 
безучастен, в нарушение на своите задължения съгласно Договорите. Но това е 
сериозен въпрос и Съюзът следва да се подготви да изпълнява задълженията си по 
Договора, свързани с демокрацията, основните права и принципите на правовата 
държава, като същевременно се опитва да гарантира, че не съществува несправедливо 
третиране на неговите граждани или какъвто и да било риск от наличието на двойни 
стандарти между неговите държави членки. Вашият докладчик, с подкрепата на 
всички членове на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, 
е положил големи усилия, за да гарантира, че тези рискове ще бъдат избегнати в 
работните документи и че предстоящият доклад ще даде някои препоръки към 
институциите на ЕС за бъдещи действия по тези въпроси.

Европейското обещание, което се съдържа в демократичните революции от миналия 
век, и по-специално, в духа на революциите от 1989 г., е, че съдбата на всяка държава 
членка е въпрос от интерес за всички и че основните права на всеки европейски 
гражданин са въпрос от значение за всички европейски граждани, като зачитането на 
правата на всяко човешко същество сред всички нас е основата на Съюза. Оттук идва 
мотото „Единство в многообразието“, което е девиз на Европейския съюз от 2000 г. 
насам. Това мото означава, че системата от проверки и установяване на равновесие, 
разделението на властите и принципите на правовата държава трябва да се прилагат 
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на всички равнища, било то на равнището на Съюза или на местно равнище. 
Единството и многообразието са двете страни на медала. Това са и принципите, които 
Съюзът и неговите държави членки изрично са определили в Договорите, 
реформирани с Договора от Лисабон, в сила от декември 2009 г., по-специално, но не 
само в членовете относно ценностите на Съюза (член 2 от Договора за ЕС); неговите 
цели също включват и проактивно задължение за насърчаване на ценностите на 
Съюза (член 3 от ДЕС); принципите на равенството на държавите членки пред 
Договорите, зачитане на националната им идентичност, както и принципа на лоялно 
сътрудничество между държавите членки и Съюза (член 4 от Договора за ЕС); 
компетентностите на Съюза (член 5 от Договора за ЕС); разпоредбите относно 
Хартата на основните права (член 6 от Договора за ЕС) и действията, които трябва да 
се предприемат при наличието на очевиден риск от тежко нарушение на ценностите 
на Съюза (член 7 от Договора за ЕС).
Във време на дълбока икономическа и социална криза е лесно поддаването на 
изкушението от пренебрегване на институционални въпроси като ефективността на 
разделението на властите в дадена държава членка. Икономическите, финансовите и 
социалните политики не само са от ключово значение за благосъстоянието на 
гражданите и надеждността и стабилността на институциите, но също, макар и не така 
очевидно на пръв поглед, играят основна роля.
Съгласно принципа на лоялното сътрудничество, Съюзът и държавите членки, при 
пълно взаимно зачитане, си съдействат при изпълнението на задачите, 
произтичащи от Договорите. (...) Държавите членки съдействат на Съюза при 
изпълнението на неговите задачи и се въздържат от всякакви мерки, които биха 
могли да застрашат осъществяването на целите на Съюза. 

Член 4, параграф 3 от Договора за Европейския съюз.
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Table 1
Laws requiring two-thirds majority and cardinal laws in the old Constitution and the Fundamental Law of Hungary ― based on subject 
matters covered1

Constitution2 Fundamental Law Notes
1. EU Treaties and their ratification: Article 2/A EU Treaties and their ratification: Article E(4)

"The authorisation for expressing consent to be 
bound by an international treaty referred to in 
paragraph (2) shall require the votes of two-thirds of 
all Members of Parliament."

Still requires a two-thirds supermajority (two-thirds 
of the component Members of Parliament)

2. Act on legislation: Article 7/A(4)
"(4) A majority of two-thirds of the votes of the 
Members of Parliament present shall be required for 
passing a law on legislation."

―

3. Detailed regulation concerning state of emergency The forms and detailed regulation of military service 
(Art. XXXI(3)), some of the institutional rules on the 
defence forces (Art. 45(5)), detailed rules to be 
applied under any special legal order (Art. 54(4)

in spite of different formulation the subject matter is 
unaltered

4. Remuneration of Members of Parliament; legal 
status of Members of Parliament

Public offices that cannot be held by Members of 
Parliament and other cases of conflict of interest 
(Art. 4(2)), remuneration and legal status of 
Members of Parliament (Art. 4(5))

The scope of the subject matter is unaltered

5. National referenda and people's initiatives ―
6. Remuneration, privileges and reimbursement the 

President of the Republic is entitled to
The detailed rules on the status of the President and 
his remuneration (Art. 12(5))

7. Structure and functioning of the Constitutional Court The detailed rules on the competencies, structure and 
functioning of the Constitutional Court

8. Ombudsmen ―
9. The structure and the basic principles of the The detailed rules on the structure and the 

                                               
1 The source of the table: András Jakab, Az új Alaptörvény keletkezése és gyakorlati következményei [The come into being and practical consequences of the new Fundamental 
Law], HVG-Orac, Budapest 2011, p. 173-176.
2 The English version of the previous Constitution can be found among others at:
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=190398
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functioning of the State Audit Office functioning of the State Audit Office (Art. 43(4))
10. In all matters in connection with European 

integration, the detailed rules governing the 
oversight powers of Parliament or its committees, 
the relationship between Parliament and the 
Government, and the Government’s obligation to 
disclose information

―

11. The law on the Police and on the use of special 
investigative means and techniques, and on the 
detailed regulations pertaining to issues of national 
security.

The detailed rules of the organisation and operation 
of the police and the national security services, the 
rules of the use of covert operative means and 
methods as well as the rules relating to national 
security activities (Art. 46(6))

12. Law on local governments The rules relating to local government (Art. 31(3)
13. The structure and administration of the courts, the 

legal status and the remuneration of judges
The detailed rules of the organisation and 
administration of courts and the legal status and 
remuneration of judges (Art. 25(7))

14. Law on the Public Prosecution Service and on the 
legal status of Public Prosecutors.

The detailed rules of the organisation and operation 
of the Prosecution Service, of the legal status of the 
Prosecutor General and of public prosecutors, as 
well as their remuneration (Art. 29(7))

15. The right to move freely ―
16. The right to choose one's place of residence ―
17. Protection of personal data and access to data of 

public interest
An independent authority set up by a cardinal Act 
shall supervise the enforcement of the right to the 
protection of personal data and of the right to access 
data of public interest (Art. VI(3))

Only the rules concerning the organisation of the 
authority requires law adopted by two-thirds 
majority. The rules concerning the basic right itself 
do not (narrower subject matter).

18. The law on the freedom of belief and religion The detailed rules relating to churches (Art. VII(3)) Only the organisational aspects are regulated 
(narrower subject-matter).

19. The law on the freedom of the press, the basic 
principles on media contents, and the law on the 
supervision of media services

The detailed rules relating to the freedom of the 
press and to the organ supervising media services, 
press products and the info-communications market

The organ supervising the info-communications 
market is included (broader subject-matter).

20. Right of assembly ―
21. Right to establish organizations ―
22. The financial management and operation of political 

parties
The detailed rules for the operation and financial 
management of political parties (Art. VIII(4))
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23. Right to asylum ―
24. Rights of national and ethnic minorities; election of 

representatives to their self-government
The detailed rules relating to the rights of 
nationalities living in Hungary, as well as those 
relating to the election of their local and national 
self-governments (Art. XXIX),
the participation in the work of Parliament of 
nationalities living in Hungary (Art. 2(2))

Broader subject-matter, it includes the participation 
of nationalities living in Hungary in the work of 
Parliament.

25. Citizenship Citizenship (Art. G(4)
26. Right to strike ―
27. Provisions for the election of Members of 

Parliament, Members of the European Parliament 
and members of representative bodies of local 
governments and mayors.

Election of members of Parliament (Art. 2(1)), local 
elections (Art. 35(1))

The election of the Members of European 
Parliament does not require two-thirds majority.
(narrower subject-matter).

28. The law on the Coat of Arms and National Flag of 
the Republic of Hungary and the use thereof

The detailed rules for the coat of arms and the flag, 
as well as the state decorations (Art. I)(4))

State decorations are also included: more extended 
subject-matter. (So far the rule has been the two-
thirds supermajority, i.e. the two-thirds of the 
component Members of Parliament; currently only 
the two-thirds of the members of Parliament present 
required.

29. ― The protection of families
(Art. L(3))

30. ― The provisions ensuring regular sittings of 
Parliament (Art. 5(8))
The inquiry activities of parliamentary committees 
and the obligation to appear before such committees 
(Art. 7(3))

31. ― Establishment of autonomous regulatory organs for 
the performance of certain tasks and the exercise of 
certain competences belonging to the executive 
branch (Art. 23(1))

(Not an independent subject matter.)

32. ― The requirements for preserving and protecting 
national assets, as well as for the responsible 
management thereof (Art. 38(1))
The scope of the exclusive property and of the 
exclusive economic activities of the State, as well as 
the limitations and conditions of the alienation of 
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national assets of outstanding importance for the 
national economy (Art. 38(2))

33. ― The basic rules for the sharing of public burdens and 
for the pension system (Art. 40)

34. ― The detailed rules of the organisation and operation 
of the National Bank of Hungary (Art. 41(5))

35. The rules relating to the organ supervising the 
financial intermediary system (Art. 42)

36. ― The detailed rules of the operation of the Budget 
Council (Art. 44(5))

Subject-matters in total
28

Subject-matters in total
26
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Table 2
Cardinal laws tabled or adopted since the adoption of the new Fundamental Law ― based on individual pieces of legislation1

N° of 
Documen

t

Title of the legal proposal 
handed in

N° of the act adopted Availability of acts adopted
(Hungarian version of the texts)

Notes

Proposals for Cardinal Acts, all provisions of which require a two-thirds majority

1. T/3109 On the State Audit Office Act LXVI of 2011 http://www.kozlonyok.hu/nkonline/mkpdf/hite
les/mk11069.pdf

Tabled by the Committee for Economic and IT Affairs 
on 09/05/2011;
Enacted: 24 June 2011

2. T/4424 On the Constitutional Court Act CLI of 2011 http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/
MK11136.pdf

Tabled by the Committee for Constitutional Affairs on
3/10/2011;
Enacted: 21 November 2011

3. T/5006 On the election of Members 
of Parliament

Act CCIII of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.hu/MK11165.pdf Tabled as an individual member's bill on 20/11/2011;
Enacted: 30 December 2011

4. T/5128 On the protection of 
families

Act CCXI of 2011 www.magyarkozlony.hu/pdf/11546 Tabled as an individual member's bill on 2 December 
2011 by 4 individual MPs, all belonging to the 
Christian Democratic People's Party.
Enacted: 31 December 2011

5. T/5315 On the freedom of belief 
and religion, and the status 
of  churches

Act CCVI of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.hu/MK11166.pdf Tabled as an individual member's bill on 21 December 
2011 with proposal for urgency.
On 23 December 2011 the Speaker of the House Mr. 
László Kövér proposed to derogate from the Standing 
Orders by placing the votes on the amendments and 
the final vote on 30 December 2011.
Enacted: December 31, 2011.

6. T/5839 On the modification of the 
Act CCVI of 2011 on the 
freedom of belief and 

Act VII of 2012 magyarkozlony.hu/pdf/12126 Tabled by the Committee for Human Rights on 10 
February 2012.
Enacted: February 29, 2012.

                                               
1 State of play on 28 October 2012. Source: homepage of the Hungarian Parliament (http://www.mkogy.hu/fotitkar/sarkalatos/benyujtott.htm).
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religion, and the status of  
churches

7. T/3507 On the freedom of belief 
and religion, and the status 
of  churches

Act C of 2011
repealed by the 
Constitutional Court 
Decision 164/2011 (XII.
20.)

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/h
iteles/MK11085.pdf

Tabled as an individual member's bill by members 
belonging to the Christian Democratic People’s Party:
on June 14, 2011
Enacted: July 19, 2011
Note: the proposal for placing it on the agenda of the 
extraordinary session between June 16 and July 11, 
2011 received the eligible number of signatures.

Proposals for Cardinal Acts, specific provisions of which have to be adopted by simple majority

8. T/3478 On defence, the defence 
forces and the introduction 
of measures during special 
legal order

Act CXIII of 2011 www.magyarkozlony.hu/pdf/
9926

Tabled by the Government (Minister of Defence): June 
10, 2011
Urgency
Enacted: July 27, 2011
June 10, 2011: Proposal for urgency (Adopted: June 14)

9. T/3497 On the legal status and 
remuneration of the 
President of the Republic

Act CX of 2011 http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/mk11
088.pdf

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice): June 10, 2011
Urgency
Enacted: July 27, 2011
Proposal for urgency: June 10
Urgency adopted: June 14
Proposal for amendment before final vote on July 7

10. T/4743 On the structure and 
administration of the courts

Act CLXI of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11143.pdf

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on October 21, 2011
Enacted: December 2, 2011
Note: joint general debate with T/4744
November 28: Proposals for amendment before final 
vote

11. T/4744 On the legal status and 
remuneration of the judges

Act CLXII of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11143.pdf

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on October 21, 2011
Enacted: December 2, 2011
Note: joint general debate with T/4743

12. T/4745 On the Public Prosecution 
Service

Act CLXIII of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11143.pdf

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on October 21, 2011
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Enacted: December 2, 2011
Note: Joint general debate with T/4746
November 18: Proposal for amendment before final vote

13. T/4746 On the legal status and 
career of the Chief Public 
Prosecutor, public 
prosecutors and other 
employees of the public 
prosecution

Act CLXIV of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11143.pdf

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on October 21, 2011
Enacted: December 2, 2011
Note: Joint general debate with T/4746
November 18: Proposal for amendment before final vote

14. T/4864 On local governments Act CLXXXIX of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11161.pdf

Tabled by the Government (Minister of Home Affairs) 
on November 5, 2011
Enacted on December 28, 2011
Note: proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary session between December 
16 and December 23, 2011
Way of debate: urgency
Proposal for urgency: November 5
Urgency accepted: November 7
Proposal for amendment before final vote on 16 and 19 
December

15. T/4988 On the coat of arms and 
national flag as well as the 
state decorations of 
Hungary

Act CCII of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11165.pdf

Tabled by as an individual members' bill (4 members of 
Christian Democratic People's Party) on November 18, 
2011
Enacted on December 30, 2011
Note: Proposal for placing it on the agenda of the 
extraordinary  session between December 16 and 
December 23, 2011 was adopted by eligible number of 
signatures
Proposal for amendment before final vote: December 27, 
2012

16. T/4995 On the remuneration of 
members of Parliament

Tabled as an individual members' bill on November 18, 
2011
Submitter of the proposal withdrew the proposal.
Permission for withdrawal: May 7, 2012

17. T/4997 On the rights of national 
minorities

Act CLXXIX of 2011 www.magyarkozlony.hu/pdf/
11286

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on November 19, 2011
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Enacted: December 19, 2011
Way of debate: urgency
Note: Proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary  session between December 
16 and December 23, 2011
Proposal for urgency: November 19
Proposal for amendment before final vote on December 
19, 2011

18. T/5130 On the economic stability of 
Hungary

Act CXCIV of 2011 on the economic 
stability of Hungary

http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11164.pdf

Tabled by the Government (Minister of National 
Economy) on December 4, 2011
Enacted: December 30, 2011
Note: Proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary session between December 
16 and December 23, 2011
Proposal for amendment before final vote on 21, 22, 23 
December 2011

19. T/7669 On the modification of the 
Act CXCIV of 2011 on the 
economic stability of 
Hungary

Act CXLI of 2012 magyarkozlony.hu/pdf/14466 Tabled by the Government (Minister of National 
Economy): June 15, 2012
Enacted: October 9, 2012
Proposal for amendment before final vote: September 20, 
2012

20. T/5161 On the national assets Act CXCVI of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11164.pdf

Tabled by Government (Minister of National 
Development):
December 6, 2011
Enacted: December 30, 2011
Note: Proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary session between December 
16 and December 23, 2011
Proposal for amendment before final vote: 21, 22, 23 
December, 2011

21. T/5248 On the National Bank of 
Hungary

Act CCVIII of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11166.pdf

Tabled by Government (Minister of National Economy):
December 13, 2011
Enacted: December 31, 2011
Way of debate: urgency
Note:
Proposal for placing it on the agenda of extraordinary 
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session between December 28-30 by eligible number of 
signatures
Proposal of Government for placing it on the agenda of 
the extraordinary  session between December 16 and 
December 23, 2011
Proposal for urgency: December 13, 2011
December 16: urgency accepted

22. T/6818 On the modification of Act 
CCVIII of 2011 on the 
National Bank of Hungary

Tabled by the Government (Minister of National 
Economy) on April 17, 2011
Submitter of the proposal withdrew the proposal on June 
18, 2012

23. T/7742 On the modification of Act 
CCVIII of 2011 on the 
National Bank of Hungary

Act XCIX of 2012 http://kozlonyok.hu/nkonline/
MKPDF/hiteles/MK12091.pd
f

Tabled by the Government (Minister of National 
Economy) on June 21, 2012
Enacted: July 13, 2012
Way of debate: urgency

24. T/6464 On the modification of Act 
CXCVI of 2011 on the 
national assets

Tabled as an individual member's bill on March 22, 2012 
Submitter of the proposal withdrew the proposal on April 
18, 2012

25. T/6952 On the modification of Act 
CXCVI of 2011 on the 
national assets

Act XLVIII of 2012 http://kozlonyok.hu/nkonline/
MKPDF/hiteles/MK12061.pd
f

Tabled by the Government (Minister of National 
Economy) on April 27, 2012
Enacted on May 22, 2012

26. T/7417 On the modification of Act 
CXCVI of 2011 on the 
national assets and the 
relating acts

Act LXXXIV of 2012 http://kozlonyok.hu/nkonline/
MKPDF/hiteles/MK12079.pd
f

Tabled by the Government (Minister of National 
Development) on June 3, 2012
Enacted on June 28, 2012
Note: Proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary  session between June 18 and 
July 13, 2012
June 16: Proposal for amendment before final vote

27. T/6391 On the Parliament Act XXXVI of 2012 http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/MK12
047.pdf

Tabled as an individual members' bill on March 14, 2012
Enacted on April 19, 2012
Proposal for amendment before final vote on April 13, 
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15 2012
Proposals for Acts, the specific provisions of which require the two-thirds majority of the Members of Parliament present1

28. T/3479 On the initiatives of referenda Tabled the by Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on June 10, 2012
State: general debate closed
waiting for detailed debate

29. T/3585 On the commissioner of 
fundamental rights 
(ombudsman)

Act CXI of 2011
Articles required to be voted by two-
thirds: Art 47, 49

http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/mk11
088.pdf

Tabled the by Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on June 17, 2011
Enacted on July 26, 2011
Way of debate: urgency
Proposal for urgency on June 17
June 20: urgency accepted
Proposals for amendments before final vote: July 7

30. T/3586 On the right to information and 
freedom of information

Act CXII of 2011
Articles required to be voted by two-
thirds:
Subtitle 1, 2, 4, 5; Art. 28; 26 
Section  (1) (2)

http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/mk11
088.pdf

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on June 17, 2011
Enacted on July 26, 2011

31. T/3499 On disaster recovery and the 
modification of relating acts

Act CXXVIII of 2011
Provisions of two-thirds:
Art. 52-66; 71-72; 174 Section (1);
Art. 67-70; 71-72; Subtitle 20-24;
Art. 90; 97

http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/MK1
1113.pdf

Tabled by the Government (Minister of Home Affairs) 
on June 10, 2011
Enacted on October 3, 2011
Way of debate: urgency (proposal for it: June 10;
Accepted: June 14)

32. T/4458 On the modification of the Act 
CXXII of 2010 on the Bureau 
for National Tax and Customs 
Administration and of relating 
acts

Act CXLI of 2011
Provisions of two-thirds: Art. 33;
34; 43 Section 13-15; Art. 48; 49;
54; 55-56; 62

http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/MK1
1128.pdf

Tabled by the Government (Minister of National 
Economy affairs) on October 7, 2011
Enacted on November 3, 2011
Decision on derogation from the Standing Orders:
October 10

33. T/4656 On the modification of the 
Acts establishing the budget of 

Act CLXVI of 2011
Provisions of two-thirds:

www.magyarkozlony.hu/pdf/
11166

Tabled by Government (Minister of National 
Economy) on October 14, 2011

                                               
1 These are proposals for acts which are not qualified as cardinal laws by the Fundamental Law based on their titles. Nevertheless, these proposals for acts include such 
modifications that are qualified by the Fundamental Law as cardinal laws.
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Hungary for the year of 2012 Article 87 Section (1) Enacted on December 9, 2011
Way of debate: urgency (proposal on October 14, 
accepted October 17)
Proposal for amendment before final vote: 28 
November

34. T/4991 On the performance of 
obligations concerning Home 
Defence, the military 
administrative tasks attached to 
that; the record of the persons 
of military age, supplying of 
data in favour of ensuring the 
economic and financial 
services and data management 
attached to the identification 
cards applied in the field of 
home defence

Act CLXXVII of 2011
Provisions of two-thirds: Article 17-
20

http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11151.pdf

Tabled by Government (Minister of Defence) on 
November 18, 2011
Enacted on December 14, 2011

35. T/5001 On the modification of certain 
acts in connection with the 
Fundamental Law

Act CCI of 2011
Provisions of two-thirds:
Article 25 Section (1); Art 26; 27;
28; 29; 31; 32; 33 Section (1) (2);
34; 35; 36; 71 Section (1); 72; 73 
Section (2) Subtitle 161; Article 145 
Section (1), (3), (6); Article 146 a, b, 
i; Art. 147; Subtitle 132; 244 
Section (1); 263 Section (13),(14);
365 Section (1); 366; 371; 385 
Section (1)-(10); 389 Section (1)-
(7); 390-392; Subtitle 282, 290;
Article 414; 415 a)-k); 416; 417 
Subtitle 296; Article 432; 433 
Section (2); 434

http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11165.pdf

Tabled by Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on November 19, 2011
Enacted on December 30, 2011
Way of debate: urgency
Note: Proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary  session between 
December 16 and December 23, 2011
Proposal for urgency: November 19; accepted:
November 21)

36. T/5003 On transitional, modified and 
repealed provisions  
concerning the act on officials 
in the public service and the 

Act V of 2012
Provisions of two-thirds:
Article 21 Section (1) (4); 22; 32 
Section (1); 33 Section (1); 35 

http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/MK1
2022.pdf

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on November 19, 2011
Enacted on: February 27, 2012
Note: Proposal of Government for placing it on the 
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relating acts Section (1) and (4); 39; 59 Section 
(4)

agenda of the extraordinary session between December 
16 and December 23, 2011

37. T/5004 On the modification of certain 
acts in the field of law 
enforcement and relating acts

Act CCVII of 2011
Provisions of two-thirds;
Article 1-3; 5-13; 16; 18 Section (1) 
Paragr. 2-6, 8-16 and 19-20; Article 
18 Section (2); 19-21; 24-28; 30 
Section (1) Paragr. 2-9 and 11-16;
Art. 30 Section (2) a, c-d, f, Art. 31 
Section (1) (2)

http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11166.pdf

Tabled by the Government (Minister of Home Affairs) 
on November 20, 2011
Enacted on December 31, 2011
Way of debate: urgency (proposal on November 20, 
accepted: November 21)
Proposal for amendment before final vote on 29, 30 
December

38. T/6390 On the modification of Act II 
of 2012 on petty offences, 
procedures and the system of 
petty offences' register, and the 
corresponding acts and the 
modification of certain legal 
provisions of disaster recovery

Act XXXI of 2012
Provisions of two-thirds:
Article 7; 37 Point 15; Art. 23 
Section (1)-(4)

http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/MK1
2044.pdf

Tabled by the Government (Minister of Home Affairs) 
on March 14, 2012
Enacted on April 13, 2012
April 6: proposal for amendment before final vote

39. T/6590 On the modification of the act 
on the establishment of the 
administrative districts and the 
attached acts

Act XCIII of 2012
Provisions of two-thirds:
Article 13; 23; 25; 40; 80; 83

www.magyarkozlony.hu/pdf/
13386

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on March 30, 2012
Enacted on July 5, 2012
May 24, June 3, 22: proposals for amendment before 
final vote

40. T/7022 On the modification of the acts 
concerning the media services 
and the press products

Act LXVI of 2012
Provisions of two-thirds:
Article 4 and 5

http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/MK1
2073.pdf

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on May 10, 2012
Enacted on: June 18, 2012
Proposal for amendment before final vote: May 22

41. T/7035 On the simplification of certain 
procedures concerning family 
law and company law

Act LXXXV of 2012
Provisions of two-thirds:
Art. 38 and 39

http://kozlonyok.hu/nkonline
/MKPDF/hiteles/MK12079.p
df

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on May 11, 2012
Enacted on June 28, 2012
Note: Proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary  session between June 18 
and July 13, 2012
Proposal for amendment before final vote: June 15

42. T/7415 On the transitional provisions 
and the modification 
concerning Act I of 2012 on 

Act LXXXVI of 2012
Provisions of two-thirds:
Art. 73; 75; 78; 79 Section (1)-(12).

http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/MK1
2080.pdf

Tabled by the Government (Minister of National 
Economy) on June 1, 2012
Enacted on June 28, 2012
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the Labour Code (15)-(16), (17) a,c, Section (18) 
(19); Art. 80 Section (5)-(13), (19), 
(20), (22) a,d, (23)

Note: Proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary  session between June 18 
and July 13, 2012

43. T/7676 On the modification of the acts 
concerning the field of justice 
affairs and public 
administration

Act CXVII of 2012
Provisions of two-thirds:
Article 81; 82; 84-87; 121; 122

http://kozlonyok.hu/nkonline
/MKPDF/hiteles/MK12098.p
df

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on June 15, 2012
Enacted on July 23, 2012
Way of debate: Urgency (proposal: June 15, accepted:
June 18)
Proposal for amendment before final vote: July 6

44. T/7677 On the modification of the acts 
establishing the annual central 
budget of Hungary for the year 
2013

Act CXCVI of 2012
Provision of two-thirds:
Article 18

www.magyarkozlony.hu/pdf/
15306

Tabled by the Government (Minister of National 
Economy) on June 15, 2012
Enacted on December 15, 2012
Proposal of Government for placing it on the agenda of
the extraordinary  session between June 18 and July 13, 
2012

45. T/7772 On the modification of acts 
concerning the activities of 
persons with tasks of law 
enforcement and certain acts in 
order to step up against pupils' 
absence from schools

Act CXX of 2012
Provisions of two-thirds:
Article 28

http://kozlonyok.hu/nkonline
/MKPDF/hiteles/MK12098.p
df

Tabled by Government (Minister of Home Affairs) on 
June 22, 2012
Enacted on July 23, 2012
Note:
Proposal of Government for placing it on the agenda of 
the extraordinary  session between June 18 and July 13, 
2012
Proposal for amendment before final vote: July 10

46. T/8099 On the modification of certain 
acts of financial topic

Act CLI of 2012
Provisions of two-thirds majority:
Article 88, 90, 93, 108-109, 114

www.kozlony.magyarorszag.
hu/pdf/14646

Tabled by the Government (Minister of National 
Economy) on July 26, 2012
Enacted on October 25, 2012
Proposal for amendment before final vote: October 5, 
2012

47. T/8289 On the modification of acts in 
connection with the age limit 
in certain judicial professions

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on September 7, 2012
State: withdrawn
Waiting for permission of withdrawal

48. T/8483 On the postal services Act CLIX of 2012
Provisions requiring two-thirds 
majority:
Article 62

www.magyarkozlony.hu/pdf/
14846

Tabled by the Government (Minister of National 
Development) on September 21, 2012
Enacted on November 9, 2012
Proposal for amendment before final vote: October 27
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49. T/8572 On the modification of the acts 
on the exchange of information 
within the framework of the 
second generation of the 
Schengen Information System 
and in connection with law 
enforcement and the Program 
"Magyari" of Simplification

Act CLXXXI of 2012
Provisions requiring two-thirds 
majority:
Article 48 (1)-(4); (7)-(8); (10) Point 
a-d;
Article 49 (2) and (4)
Article 66 (1)-(2); (4)-(5)

http://kozlony.magyarorszag.
hu/pdf/15106

Tabled by the Government (Minister of Home Affairs) 
on September 27, 2012
Enacted: November 30, 2012
Proposal for amendment before final vote: October 31, 
2012

50. T/8571 On the modification of the Act 
II of 2004 on motion pictures

Act CXCIX of 2012
Provisions requiring two-thirds 
majority:
Article 28 Section (1) Point 35-36;
Article 29 Section (1) Point 7

www.magyarkozlony.hu/pdf/
15306

Tabled by the Government (Minister of Human 
Resources) on October 14, 2012
Enacted on December 15, 2012

51. T/8887 On the modification of the acts 
on the transmitting of certain 
properties to  the local 
government of the capital city 
and concerning the local 
governments

Act CXC of 2012
Provisions requiring two-thirds 
majority:
Article 1; 3; 6; 8

magyarkozlony.hu/pdf/15186 Tabled by the Government (Minister of Home Affairs) 
on October 27, 2012
Enacted on December 7, 2012

52. T/8889 On the modification of the acts 
on the transmitting of the 
special social institutions and 
of child protection by the State 
and modification of other acts

Act CXCII of 2012
Provisions requiring two-thirds 
majority:
Article 78-79

magyarkozlony.hu/pdf/15186 Tabled by the Government (Minister of Human 
Resources) on October 28, 2012
Enacted on December 7, 2012
Way of debate: urgency (proposal on October 28, 
accepted on October 29)
Note: closure of general debate (in favour of submitting 
the proposals for amendment) is November 7, end of 
day of session

53. T/8405 On the electoral procedure Tabled as an individual members' bill on September 18, 
2012
November 5: derogation from the Standing Orders

Adoption: 26 November 2012.
Decision 1/2013 of the Constitutional Court declared 
the following provisions unconstitutional: §§ 82(2), 
88(1), 92, 106, 151, 152(5), 154(1), 353(4).
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Additional acts1 with certain provisions the adoption of which require two-thirds majority:

+1 T/6319 On the modification of Act 
CXII of 2011 on the right to 
information and freedom of 
information

Act XXV of 2012
Provisions requiring two-thirds
majority:
Article 1-6

www.magyarkozlony.hu/pdf/
12506

Tabled by Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on March 9, 2012
Enacted on April 6, 2012

+2 T/8737 On the modification of Act XL 
of 2008 on natural gas supply 
and Act CXCVI of 2011 on 
national assets

Act CCXVIII of 2012
Provisions requiring two-thirds
majority:
Article 5-9

www.magyarkozlony.hu/pdf/
15507

Tabled by individual members' bill on October 12, 2012 
Enacted on December 27, 2012

+3 T/8967 On the modification of Act 
CXXII of 2010 on the Bureau 
for National Tax and 
Administration

Act CLXXV of 2012
Provisions requiring two-thirds
majority: Article 32 (16)

magyarkozlony.hu/pdf/15026 Tabled by Government (Minister for National Economy) 
on Oct 30, 2012
Enacted on Nov, 27 ,2012

                                               
1 These acts additional to Table 2 are not listed in the Table of cardinal laws on the website of the Hungarian Parliament.


