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1. Úvod

Tento pátý dokument obsahuje:

  shrnutí metodiky použité pro splnění usnesení plenárního zasedání ze dne 
16. února 2012;

 souhrnné informace o oblasti působnosti a dopadu evropských společných hodnot 
zakotvených v článku 2 Smlouvy o Evropské unii a příslušného mechanismu pro 
sledování a sankce stanoveném v článku 7 Smlouvy o EU;

aktualizaci právní analýzy provedené v předchozích pracovních dokumentech 
s ohledem na to, že maďarský parlament zcela nedávno přijal čtvrtou změnu ústavy;

 tabulku, v níž jsou uvedeny zákony, jejichž přijetí vyžaduje dvoutřetinovou většinu, a 
klíčové zákony v rámci staré ústavy a základního zákona Maďarska.

Vyvozuje též některé závěry, které budou dále rozvinuty v připravovaném návrhu zprávy. 

2. Přístup založený na faktech ke splnění usnesení plenárního zasedání ze dne 
16. února 2012

Ve svém usnesení ze dne 16. února 2012 o aktuálním vývoji politické situace v Maďarsku1

Evropský parlament pověřil Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a občanské věci, aby 
ve spolupráci s Evropskou komisí, Radou Evropy a Benátskou komisí sledoval, zda a jakým 
způsobem jsou uplatňována následující doporučení, a aby o svých zjištěních podal zprávu:

- aby maďarské soudnictví bylo naprosto nezávislé, zejména aby národní soudní úřad, státní 
zastupitelství a soudy obecně byly řízeny bez politického vlivu a aby funkční období 
nezávisle jmenovaných soudců nemohlo být svévolně zkracováno;

– aby Maďarská národní banka byla řízena v souladu s evropskými právními předpisy;

– aby nezávislost úřadu pro ochranu údajů a svobodu informací byla obnovena a zaručena 
příslušnými právními předpisy a jejich uplatňováním;

– aby pravomoc ústavního soudu přezkoumat kterýkoli právní předpis byla plně obnovena, a 
to i včetně pravomoci přezkoumat rozpočtové a daňové zákony;

– aby svoboda a pluralita sdělovacích prostředků byla zaručena ustanoveními a uplatňováním 
maďarského zákonu o sdělovacích prostředcích, zejména pokud jde o účast zástupců 
občanské společnosti a opozice v radě pro sdělovací prostředky;

– aby nový volební zákon splňoval evropské demokratické normy a dodržoval zásadu 
                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-
0053+0+DOC+XML+V0//CS
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politické alternace;

– aby právo na demokratické vyjádření opozičního politického postoje bylo zajištěno uvnitř i 
vně institucí;

– aby zákon o církvích a náboženských skupinách byl v souladu se základními zásadami 
svobody svědomí a aby nepodmiňoval registraci církví souhlasem dvoutřetinové většiny 
poslanců maďarského parlamentu.

Pro splnění uloženého úkolu v oblasti kontroly a sledování byly na základě důkladného 
právního posouzení vypracovány čtyři tematické pracovní dokumenty1. Každý z těchto 
pracovních dokumentů dále spolupodepsali zpravodaj a stínový zpravodaj z jiné politické 
skupiny, což potvrzuje širokou shodu mezi různými politickými silami na tom, že analýza 
provedená v těchto pracovních dokumentech je velmi věcná a objektivní.

Připomínky maďarských orgánů k těmto různým pracovním dokumentům byly vzaty v úvahu 
v náležitě revidovaných verzích těchto dokumentů.

Konference předsedů, která se konala 27. června 2012, pověřila výbor LIBE, aby vyslal dne 
24.–26. září 2012 do Budapešti osmičlennou ad hoc delegaci výboru, v níž měly zastoupení 
všechny politické skupiny a nezařazení poslanci. Maďarští poslanci z výboru LIBE byli 
pozváni, aby se zúčastnili setkání jako pozorovatelé.

Tato návštěva byla důležitým krokem k zahájení dialogu mezi maďarskými orgány a 
Evropským parlamentem.

V přípravné fázi i v průběhu návštěvy se delegaci EP dostalo ze strany maďarských orgánů 
plné podpory. Delegace by chtěla poděkovat poslancům maďarského Národního shromáždění, 
představitelům maďarské vlády, soudnictví a všem osobnostem, odborníkům, organizacím a 
diplomatickým misím, kteří poskytli poslancům Evropského parlamentu podrobné informace 
a analýzu.

3. Článek 2 Smlouvy o EU a jeho dopady
V článku 2 Smlouvy o EU jsou zakotveny hodnoty, na nichž je Unie založena: „na hodnotách 
úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských 
práv, včetně práv příslušníků menšin. Tyto hodnoty jsou společné členským státům ve 
společnosti vyznačující se pluralismem, nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedlností, 
solidaritou a rovností žen a mužů“. 

Dodržování evropských společných hodnot a jejich podpora je především jedním ze 
základních prvků identity Evropské unie a podmínkou pro získání členství v Evropské unii. 
Článek 49 Smlouvy o EU jasně stanoví, že „Každý evropský stát, který uznává hodnoty 
                                               
1 Pracovní dokumenty č. 1 o stavu dodržování základních práv: normy a postupy v Maďarsku (v souladu 
s usnesením EP ze dne 16. února 2012) – nezávislost soudnictví; č. 2 o stavu dodržování základních práv: normy 
a postupy v Maďarsku (v souladu s usnesením EP ze dne 16. února 2012) – základní zásady a základní práva; 
č. 3 o stavu dodržování základních práv: normy a postupy v Maďarsku (v souladu s usnesením EP ze dne 
16. února 2012) – mediální právní předpisy; č. 4 o stavu dodržování základních práv: normy a postupy 
v Maďarsku (v souladu s usnesením EP ze dne 16. února 2012) – zásady demokracie a právního státu.
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uvedené v článku 2 a zavazuje se k jejich podpoře, může požádat o členství v Unii“ (vedle 
toho, že rovněž může přistoupit k Evropské úmluvě o lidských právech).

Dodržování evropských společných hodnot a jejich podpora je též podmínkou pro plné 
zachování všech práv vyplývajících z členství, jak potvrzuje zvláštní postup stanovený 
v článku 7 Smlouvy o EU. Čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU uděluje orgánům EU pravomoc 
posoudit, zda existuje zřejmé nebezpečí, že některý členský stát závažně poruší společné 
hodnoty uvedené v článku 2, a podniknout vůči dotčené zemi politické kroky k tomu, aby se 
takovému porušení zabránilo a zjednala se náprava, přičemž konečným účelem prostředků 
stanovených v čl. 7 odst.  2 a 3 Smlouvy o EU je potrestat závažné a trvající porušení 
společných hodnot a napravit je.

Tyto evropské společné hodnoty musí být ve vzájemné shodě se závazkem EU k rozmanitosti, 
který se promítá do povinnosti Unie ctít „rovnost členských států před Smlouvami a jejich 
národní identitu“, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 2 Smlouvy o EU. V rámci Smluv je 
respektování „národní identity“ a „různých právních systémů a tradic členských států“1

inherentně spojeno se zásadami loajální spolupráce2  a vzájemného uznávání3, a tedy i se 
vzájemnou důvěrou. To znamená, že odklon od evropských společných hodnot (nebo jejich 
porušení) některým členským státem nelze ospravedlnit uplatňováním národních tradic ani 
vyjádřením národní identity, má-li takový odklon za následek snižování zásad, které jsou ve 
středu evropské integrace, jako je zásada vzájemného uznávání. Na čl. 4 odst. 2 Smlouvy o 
EU je proto možno odkazovat pouze tehdy, jestliže členský stát uznává hodnoty vyjádřené 
v článku 2 Smlouvy o EU. Jinými slovy, úcta ke společným základním hodnotám je 
nezbytnou podmínkou pro zajištění skutečného vzájemného uznávání (jak je výslovně 
zakotveno např. v článcích 81 a 82 Smlouvy o fungování EU) a přeshraniční spolupráce 
založené na vzájemné důvěře v dodržování stejného souboru základních hodnot, a tedy pro 
vytvoření skutečného a funkčního prostoru svobody, bezpečnosti a práva v EU.

Dodržování společných základních hodnot je rovněž nezbytnou podmínkou pro respektování 
podstaty členství v Unii4. Jak bylo objasněno v judikatuře Soudního dvora Evropské unie, 
evropské společné hodnoty představují samotné jádro práv vyplývajících ze statusu občana 
EU bez ohledu na politické a kulturní rozdíly, jež souvisejí s národní identitou5.

A konečně, kdyby členské státy nebyly schopny nebo ochotny dodržovat normy, jež si samy 
stanovily, byla by ohrožena důvěryhodnost Unie samotné v očích třetích zemí, která je 
založena na tom, jak vážně Unie v rámci svých hodnot bere aspekty demokratických a 
základních práv.

Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že ochrana evropských společných hodnot se týká jak 
přeshraničních situací, tak vnitrostátních situací, jelikož článek 2 Smlouvy o EU není 

                                               
1 Viz článek 67 Smlouvy o fungování EU.
2 Čl. 4 odst. 3 Smlouvy o EU.
3 Články 81 a 82 Smlouvy o fungování EU.
4 Pro podrobné vysvětlení této teze viz Pracovní dokument 2 o stavu dodržování základních práv: normy a 
postupy v Maďarsku (v souladu s usnesením EP ze dne 16. února 2012) – základní zásady a základní práva.
5 Viz věc C-34/09, Gerardo Luis Zambrano, kde Soudní dvůr Evropské unie dospěl k závěru, že „článek 20
SFEU [brání] vnitrostátním opatřením, jejichž účinkem je to, že občané Unie jsou připraveni o možnost skutečně 
využívat podstatné části práv plynoucích z jejich postavení občanů Unie“.
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podřízen omezení uvedenému v čl. 51 odst. 1 Listiny 1 a platnost článku 7 Smlouvy o 
Evropské unii se neomezuje na oblasti politiky, jež upravuje právní řád EU. Tuto úvahu 
potvrzuje Soudní dvůr Evropské unie, když odkazuje na „možnost skutečně využívat 
podstatné části práv spojených se statusem občana Unie“ i v čistě vnitrostátních situacích.2

Mezi hodnoty výslovně uvedené v článku 2 navíc patří dodržování práv příslušníků menšin. 
Podle článku 3 Smlouvy o EU se Unie zavazuje tyto hodnoty podporovat a bojovat proti 
sociálnímu vyloučení a diskriminaci a za tímto účelem zavedla právní rámec pro boj proti 
diskriminaci, rasismu a xenofobii3. Od vlád členských států se proto vyžaduje, aby zaváděly 
vnitrostátní právní předpisy, jež diskriminaci zakazují. Právní předpisy samy o sobě však cíle 
vytvořit společnost bez diskriminace dosáhnout nemohou. Orgány v členských státech mají 
pozitivní povinnost konat tak, aby zabránily porušování těchto práv, a nemohou v této otázce 
zůstat neutrální.

Odpovědnost členských států za zajištění toho, že budou respektována lidská práva všech bez 
ohledu na jejich etnickou příslušnost nebo přesvědčení, se týká všech úrovní veřejné správy i 
donucovacích orgánů a zahrnuje i aktivní podporu tolerance a odsuzování takových jevů, jako 
jsou projevy nenávisti ve veřejné sféře.

Některé nedávné případy antisemitských a protiromských veřejných prohlášení, jakož i 
udělení národní novinářské ceny vyvolávají velmi vážné obavy ohledně netolerance a rasismu 
v Maďarsku. Rasismus je morovou nákazou v dějinách Evropy: Unie nemůže mlčet, a ani 
národní vláda nemůže zůstat nečinná, jsou-li postaveny před takové skutečnosti.

4. Dopad čtvrté změny ústavy
Dne 11. března 2013 přijal maďarský parlament čtvrtou změnu ústavy, jejíž návrh byl předložen 
dne 8. února 2013, a to formou návrhu jednotlivých poslanců4. Tato změna byla přijata 265 hlasy, 
11 hlasů bylo proti a 33 poslanci se zdrželi hlasování. Dne 18. března ji podepsal předseda 
parlamentu a dne 25. března prezident Maďarska. Téhož dne byl vyhlášen v Úředním věstníku 
Maďarska.5

Pouze jeden rok stará ústava tak byla změněna prostřednictvím změny o 9 stranách textu, jež 
sestává z 22 článků. Stalo se tak bez ohledu na žádost generálního tajemníka Rady Evropy pana 
Jaglanda, aby přijetí změny bylo odloženo, než ji bude moci posoudit Komise pro demokracii 
prostřednictvím práva (Benátská komise)6.

                                               
1 Na základě čehož vykládá Soudní dvůr EU uplatňování práva EU v širším smyslu – viz například věc C-
260/89, ERT.
2 Viz v této souvislosti věc C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano. 
3 Rámcové rozhodnutí Rady 2008/913/SVV o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie 
prostřednictvím trestního práva (Úř. věst. L 328, 6.12.2008, s. 55).
4 http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=9929
5 http://www.magyarkozlony.hu/. Částka 49 roku 2013.
6http://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_INSTAN
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Ve společném prohlášení vydaném v tentýž den, kdy byla čtvrtá změna ústavy přijata, předseda 
Evropské komise pan Barroso a pan Jagland vyjádřili znepokojení Evropské komise a Rady 
Evropy v souvislosti s dodržováním zásady právního státu1. Stejné znepokojení v souvislosti 
s přijetím samotného základního zákona (ústavy) i v souvislosti s jeho změnami vyjádřila i 
vláda USA.2Hlavním cílem čtvrtého změny ústavy je začlenit do textu základního zákona 
všechna přechodná ustanovení – s výjimkou ustanovení požadujícího registraci voličů –, jež 
byla ústavním soudem Maďarska zrušena 28. prosince 2012 (rozhodnutí č. 45/2012). I přesto, 
že tato přechodná ustanovení byla zrušena z formálních procesních důvodů a že soud vyzval 
parlament, aby „přezkoumal oblasti regulované zrušenými ustanoveními, jež nebyla 
přechodného charakteru, a [...] rozhodl, které z nich vyžadují opětovnou regulaci a na jaké 
úrovni zdrojů práva“, vynesl soud také jednoznačný závěr v meritorní rovině a vyslovil se 
k praxi neutralizace soudního přezkumu cestou rozvolňování textu ústavy: 

„Legálnost ústavy nespočívá pouze v procesních a formálních požadavcích a požadavku veřejnoprávní 
platnosti, ale i v meritorních požadavcích. Ústavními kritérii demokratického státu řídícího se zásadami 
právního státu jsou zároveň ústavní hodnoty, zásady a základní demokratické svobody zakotvené 
v mezinárodních smlouvách a přijaté a uznávané společenstvími demokratických států v rámci zásad 
právního státu, jakož i ius cogens, což je zčásti totéž jako výše uvedené zásady. Ústavní soud může 
případně zkoumat dokonce též svobodné vymáhání a ústavní zakotvení podstatných požadavků, záruk a 
hodnot demokratických států dle zásad právního státu. V demokratických státech řídících se zásadami 
právního státu mají ústavy trvalé meritorní a procesní normy a požadavky. Meritorní a procesní ústavní 

                                                                                                                                                  
CE_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
1 http://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
Viz také analýzu profesora Princetonské univerzity Kima Lanea Scheppeleho prezentovanou na slyšení 
v americké Komisi pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (Helsinské komisi), 19. března 2013 –
http://hungarianspectrum.wordpress.com/2013/03/19/kim-lane-scheppeles-testimony-at-the-helsinki-
commission-hearing-on-hungary-full-text/.
2 Viz například  prohlášení Brenta Hartleyho, náměstka vrchního ředitele na ministerstvu zahraničních věcí USA 
učiněné na slyšení v americké Komisi pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (Helsinské komisi), 
19. března 2013 : „Před návštěvou bývalé ministryně Clintonové v Maďarsku v červnu 2011 jsme zaznamenali 
kontroverzní zákon o sdělovacích prostředcích v Maďarsku a novou ústavu – která se v maďarštině nazývá 
základní zákon –, jejíž části také vyvolaly znepokojení u nestranných pozorovatelů. V obou případech nás 
znepokojil obsah i proces, jakým byly přijaty... v případě něčeho tak zásadního jako ústava nebo zákon 
dotýkající se svobody tisku musí takový proces vést ke konsensu založenému na širokém průřezu společností, a ne 
odrážet pouze názory vládnoucí koalice. Rychlost, s jakou byly tyto zákony navrženy a poté přijaty, a to, že 
nebyly seriózně konzultovány s různými vrstvami společnosti, neodpovídá demokratickému duchu, jejž maďarský 
lid již dlouho vyznává. Proto ministryně Clintonová při své návštěvě Budapešti v roce 2011 vyzvala Maďarsko, 
aby projevilo ,skutečnou oddanost vůči  nezávislosti soudnictví, svobodnému tisku a transparentnosti vládnutí�. 
... Byli jsme dále potěšeni, když počátkem tohoto roku ústavní soud Maďarska vydal několik nálezů, jež 
kontroverzní právní předpisy zrušily. To dokazovalo, že by tento soud mohl sloužit jako účinná kontrola vlády. 
Reakce maďarské vlády však opět zpochybnila její oddanost principu brzd a protivah a nezávislosti institucí. 
Vláda navrhla a urychleně přijala nový ústavní dodatek, jehož části znovu zavedly právní předpisy, které byly 
předtím soudem zrušeny. A znovu tento proces proběhl ve spěchu a postrádal širokou společenskou konzultaci. 
Maďarská vláda navíc ignorovala výzvy ministerstva zahraničí USA, Evropské komise a Rady Evropy – jakož i 
některých uznávaných nestranických maďarských nevládních organizací –, aby zajistila důkladnější 
konzultativní proces a umožnila odborníkům Benátské komise dodatek přezkoumat.“
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požadavky nesmí být v období platnosti základního zákona stanoveny na nižší úrovni, než tomu bylo 
v době ústavy (aktu). Požadavky na ústavní stát řídící se zásadami právního státu jsou i v současnosti 
nadále požadavky trvale zakotvenými a jsou programem i pro budoucnost. Ústavní stát řídící se 
zásadami právního státu je systém trvalých hodnot, zásad a záruk. Úroveň hodnot, zásad a záruk, 
jakmile byly v ústavním státě dle zásad právního státu přijaty, se nesmí snižovat a musí být vymáhány se 
stejnou přísností jako dřív. " 1

Navzdory tomuto nálezu čtvrtá změna ústavy, jak bylo uvedeno výše, automaticky začleňuje 
– s jednou výjimkou – všechna zrušená přechodná ustanovení, jakož i jiná ustanovení zrušená 
ještě dříve2. 

Čtvrtá změna ústavy navíc obsahuje přinejmenším dvě ustanovení o ústavním soudu, která 
jsou znepokojující.

Podle prvního ustanovení může ústavní soud přezkoumávat základní zákon a veškeré jeho 
změny pouze z hlediska slučitelnosti s procesními požadavky stanovenými v základním 
zákoně, pokud jde o jeho přijetí a vyhlášení (článek 2 a čl. 12 odst. 3 změny). Maďarský 
ústavní soud tedy v budoucnu nebude moci přezkoumávat meritum jakýchkoli ústavních 
změn a meritorní slučitelnost změn ústavy se základními ústavními zásadami. Z toho plyne, 
že do základního zákona bude možné začleňovat jakékoli změny bez ohledu na jejich obsah3. 

Po přijetí čtvrté změny ústavy maďarský ústavní soud „již není nejvyšším orgánem ochrany 

                                               

1 Rozhodnutí 45/2012, bod IV.7, viz: http://www.mkab.hu/letoltesek/en_0045_2012.pdf.

2 Začleněná pravidla zahrnují:

– ustanovení týkající se bývalé komunistické strany včetně neuplatnění statusu omezení závažných trestných 
činů spáchaných za komunistické diktatury (článek 3 dodatku, který doplňuje nové písmeno U do části „základní 
zásady“ základního zákona – dřívější preambule a články 1–4 přechodných ustanovení), čímž mohou vzniknout 
citlivé právní otázky týkající se respektování presumpce neviny, práva na majetek, legálnosti a dokonce svobody 
projevu, jak bylo již uvedeno v předchozí judikatuře Evropského soudu pro lidská práva (viz například věc 
Korbely v. Maďarsko, stížnost č. 9174/02, rozsudek ze dne 19. září 2008; věc Vajnai v. Maďarsko, stížnost 
č. 33629/06, rozsudek ze dne 8. července 2008; nebo věc Fratanoló v. Maďarsko, stížnost č. 29459/10, rozsudek 
ze dne 3. listopadu 2011). Aniž by bylo zpochybňováno morální právo plně odsoudit bývalý komunistický 
totalitní režim v Madarsku a obrovskou nespravedlnost, kterou způsobil, veškerá právní opatření vůči 
jednotlivcům (opatření trestněprávní či jiná) musí plně respektovat zásady právního státu v demokracii; –
pravomoc parlamentu vypracovávat seznam oficiálně uznávaných církví (článek 4 dodatku – předchozí čl. 21 
odst. 1 přechodných ustanovení);

– pravomoc parlamentu stanovit základním právním předpisem podrobná pravidla k právům národnostních 
menšin žijících v Maďarsku a požadavky týkající se uznávání národnostních menšin (článek 9 dodatku – dřívější 
čl. 21 odst. 2 přechodných ustanovení);

– pravomoc předsedy Národního soudního úřadu přidělit určitý soudní případ jinému než obecně příslušnému 
soudu, s cílem zajistit „rozhodnutí případů v přiměřené době“ (článek 14 dodatku – dřívější čl. 11 odst. 3 a 4 
přechodných ustanovení); přičemž taková možnost vyvolává vážné právní pochybnosti ohledně možnosti 
politického ovlivňování práce soudů;2

– prodloužení omezení soudního přezkumu rozpočtových a finančních právních předpisů na dobu neurčitou 
(čl. 17 odst. 1 dodatku).

3 Ústavní soud přezkoumával změny ústavy pouze z procesního hlediska i podle dosavadní ustálené judikatury, 
ale tato praxe vycházela spíše ze zdrženlivého přístupu samotného soudu než z ústavního zákazu.
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ústavy“1, neboť parlament bude mít od nynějška právo měnit základní zákon podle svého 
uvážení, a to i v případě, že tyto ústavní změny budou v rozporu s jinými ústavními pravidly a 
zásadami. Tato změna v pravomocích týkajících se ústavních záležitostí ve prospěch 
parlamentu a na úkor ústavního soudu bezesporu vážně podkopává zásadu dělby moci a řádně 
fungující systém brzd a protivah, což jsou klíčové atributy právního státu. Evropská historie 
jasně ukazuje, že skutečná demokracie založená na zásadách právního státu neznamená pouze 
parlamentní většinu (neboť většina by mohla zlikvidovat samotnou demokracii), avšak 
spočívá v citlivé rovnováze mezi názorem většiny a respektováním menšin a základních práv 
jednotlivce2, s podstatnou úlohou soudů, které v této souvislosti vystupují jako rovnocenný 
partner zákonodárce. V demokratickém systému každý útok proti nezávislosti soudnictví nebo 
každé její omezení představuje přímý útok proti demokratické republice jako takové, jak 
uvedl již A. de Tocqueville ve své analýze koncepce dělby moci ve Spojených státech (jeho 
známá práce „Demokracie v Americe“). V demokracii založené na zásadách právního státu by 
rozhodnutí ústavního soudu zásadně neměla být obcházena změnami ústavy samotné, neboť 
moderní demokratický zákonodárce není, pokud jde o ústavní změny, všemocný, ale je 
omezován rámcem zachování demokratické podstaty, právního státu (zejména pokud jde o 
doktrínu dělby moci) a základních práv.

Podle druhého ustanovení čtvrté změny ústavy, které se týká ústavního soudu, se zrušují ta 
rozhodnutí ústavního soudu, jež byla přijata před vstupem základního zákona v platnost. 
Tímto ustanovením však „nejsou dotčeny právní účinky vyvolané těmito rozhodnutími“3

(čl. 19 odst. 2 změny). Jinak řečeno, čtvrtá změna ústavy vymazává judikaturu ústavního 
soudu s dvacetiletou historií, jež obsahuje „ústavní požadavky na budoucí zákonodárnou 
činnost, zásadní smlouvy, výklady a vyjasnění pojmů – jinými slovy, celý systém spočívající 
na základních zásadách“4, včetně veškeré potenciální judikatury dotýkající se uplatňování 
práva EU. V této souvislosti je třeba připomenout, že některé ústavní zásady maďarského 
práva jsou založeny výhradně na judikatuře ústavního soudu. Například, vedle povinností 
vyplývajících z mezinárodního práva je vnitrostátním právním základem k neexistenci trestu 
smrti rozhodnutí 23/1990 ústavního soudu. V této souvislosti odkazovala na tuto judikaturu i 
samotná současná maďarská vláda, když čelila kritice, že v novém základním zákoně 
neexistuje žádné výslovné ustanovení o trestu smrti.5 Čtvrtá změna ústavy a taková prohlášení 
si proto navzájem zjevně protiřečí. Změna ústavy navíc vede k dalšímu důsledku, který se jeví 
jako paradoxní. Podle čl. R odst. 3 základního zákona se jeho ustanovení „vykládají v souladu 
s [...] výdobytky našeho historického zřízení“. Podle čtvrté změny ústavy mohou být zákony 
nebo soudní rozhodnutí například z 19. století nebo i starší považovány pro účely 
autentického výkladu ústavy za „výdobytek“ historického zřízení, zatímco ústavní judikatura 
posledních dvou desetiletí přijatá v demokratickém rámci respektujícím základní práva je 
z právního systému odstraněna. Někteří komentátoři v této souvislosti poukázali na to, že 
jakékoli odkazy maďarské vlády na podobné rysy v jiných vnitrostátních systémech, jsou-li 
vyjmuty z celkového kontextu, a srovnávání s nimi jsou zavádějící. Určitý ústavní právní 

                                               
1 László Sólyom, „Dělba moci v Maďarsku skončila“, zveřejněno v Népszabadság, 11. března 2013. 
http://nol.hu/lap/forum/20130311-a_hatalommegosztas_vege. Pan Sólyom byl prvním předsedou maďarského 
ústavního soudu (1990–1998) a prezidentem republiky (2005–2010).
2 Viz například nález Spolkového ústavního soudu, BVerfGE 5, 85 ze dne 17. srpna 1956.
3 Tj. zrušené právní předpisy v důsledku této změny nenabydou znovu účinnosti.
4 Sólyom, tamtéž.
5 Viz připomínky maďarské vlády ke druhému pracovnímu dokumentu výboru LIBE o základních zásadách a 
základních právech (DT/906320) ze dne 6. září 2012.
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prostředek nebo právní rys obvykle funguje lépe a soudržněji, je-li výsledkem právního 
vývoje a tradice (včetně veřejné diskuse a možných korekcí ze strany soudů), než když jsou
zaváděny urychleným způsobem, tak říkajíc „přes noc“.
A konečně, čtvrtá změna ústavy omezuje řadu základních práv, přestože ústavní soud taková 
omezení dříve prohlásil za protiústavní:

– svoboda slova nesmí být vykonávána s cílem poškodit důstojnost maďarského národa (a 
jiných komunit, jako jsou etnické, rasové či náboženské menšiny), což bylo prohlášeno za 
protiústavní již v rozhodnutích 30/19921 a 18/20042 (čl. 5 odst. 2 změny), podle nichž zmínka 
o „maďarském národu“ neposkytuje dostatečnou právní jistotu a vyvolává otázky ohledně 
slučitelnosti s článkem 10 Evropské úmluvy o lidských právech; v této souvislosti je nutno 
poukázat na existující judikát Evropského soudu pro lidská práva týkající se podobného 
pojmu užívaného v tureckém právu („turectví“ či „turecký národ“), který je podle Evropského 
soudu pro lidská práva „příliš široký a neurčitý, a toto ustanovení tak představuje trvalé 
ohrožení vykonávání práva na svobodu projevu. Jinými slovy, znění tohoto ustanovení 
neumožňuje jednotlivcům regulovat své chování nebo předvídat důsledky svých činů“ (viz 
věc Altug Taner Akçam v. Turecko, stížnost č. 27520, rozsudek ze dne 25. října 2011; viz též 
věc Dink v. Turecko, stížnost č. 2668/07, 6102/08, 30079/08, 7072/09 a 7124/09, rozsudek ze 
dne 14. září 2010);

– finanční podpora studia na vysoké škole může být aktem parlamentu vázána na povinnost 
studenta odpracovat určitou dobu v zaměstnání nebo vyvíjet po určitou dobu podnikatelskou 
činnost, přičemž taková povinnost se bude řídit maďarským právem (článek 7 změny); 
prohlášeno za protiústavní z formálních důvodů již v rozhodnutí 32/2012 ústavního soudu3;
– zákonem parlamentu nebo místní vyhláškou může být stanoveno, že je nelegální trvale 
pobývat na veřejných prostranstvích, a to s cílem ochrany veřejného pořádku, veřejné 
bezpečnosti, veřejného zdraví a kulturních hodnot (článek 8 změny); taková ustanovení byla 
prohlášena za protiústavní již v rozhodnutí 38/20124 a vyvolávají závažné právní otázky 
ohledně kriminalizace určitého statusu jako takového, a nikoli činu určité osoby;

Tato změna také zavádí nové ustanovení, podle něhož „rodinné svazky musí být založeny na 
manželství a na vztahu mezi rodiči a dětmi“ (článek 1 změny).  Tato definice, dříve obsažená 
v článku 7 zákona CCXI z roku 2011 o ochraně rodiny, byla ústavním soudem zrušena 
v rozhodnutí 43/2012.

Začlenění pravidel, která byla již dříve prohlášena za protiústavní, dále potvrzuje, že čtvrtá 
změna ústavy není pouhou technickou změnou základního zákona5, jak uvádějí maďarské 
orgány, „ale plíživým zaváděním nové ústavy s odlišnou identitou“6.

                                               
1 http://www.mkab.hu/letoltesek/en_0030_1992.pdf
2 http://www.mkab.hu/letoltesek/en_0018_2004.pdf
3 http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/780CA328B83B304BC1257ADA00524DBC?OpenDocument
4 http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/1C19F4D0CFDE32FBC1257ADA00524FF1?OpenDocument
5 Dopis pana Navracsicse, místopředsedy vlády Maďarska, generálnímu tajemníkovi Rady Evropy ze dne 
7. března 2013 a dopis pana Martonyiho, ministra zahraničních věcí Maďarska, ministrům zahraničních věcí 
členských států Evropské unie ze dne 8. března 2013.
6 László Sólyom, „Dělba moci v Maďarsku skončila“, zveřejněno v Népszabadság, 11. března 2013. 
http://nol.hu/lap/forum/20130311-a_hatalommegosztas_vege
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5. Závěrečné poznámky 
Zpravodaj by chtěl poděkovat všem členům výboru LIBE, a zejména zástupcům politických 
skupin, kteří byli spoluautory předchozích pracovních dokumentů. I přes citlivost zkoumané 
otázky by díky jejich velmi kooperativnímu duchu mohlo vzniknout konstruktivní pracovní 
ovzduší.
Zpravodaj by chtěl zdůraznit, že současný proces se sice týká Maďarska, ale zároveň nejen 
jeho. Týká se Evropy, její demokratické obnovy a vývoje po pádu totalitních režimů 
20. století. Týká se evropské rodiny, jejích společných hodnot a norem, její otevřenosti vůči 
začleňování a schopnosti vést dialog. Týká se nutnosti provádět Smlouvy, k nimž všechny 
členské státy dobrovolně přistoupily. Týká se vzájemné pomoci a vzájemné důvěry, kterou 
Unie, její občané a členské státy musí mít, nemají-li tyto Smlouvy být pouze na papíře, ale 
tvořit právní základ pro skutečně spravedlivou a otevřenou Evropu dodržující základní 
práva. Týká se Unie, která není pouze „unií demokracií“, ale „Unií demokracie“ založenou 
na respektu k lidským právům, právním státu a pluralistických společnostech.

Návrh zprávy, kterou zpravodaj předloží ke zvážení, se zaměří na zajištění rámce pro takový 
dialog a její ambicí bude přispět k respektování právního státu a základních práv, jež jsou 
zakotvena v článku 2 Smlouvy o EU. Bude brát náležitě v úvahu aktuální vývoj, analýzu 
očekávanou od Evropské komise i od Rady Evropy. Jako další krok v tomto otevřeném 
procesu navrhne zpravodaj, aby bylo umožněno maďarské vládě vyjádřit své názory a 
připomínky k návrhu zprávy.

Historie Evropy není dokonalá, a v mnoha případech je tragická. Až příliš často byli lidé v 
Evropě opuštěni, vystaveni špatnému nebo nespravedlivému zacházení. Výbor LIBE je 
v průběhu této práce často upozorňován na to, že Evropa v minulosti tváří v tvář těžkému 
bezpráví a porušování lidských práv zůstávala nečinná. To je pravda; Unie je historicky 
založena na historickém vědomí právě této skutečnosti, což přimělo členské státy 
k budování nezbytné právní základny, která by to umožnila napravit.

Bylo poukazováno i na to, že v současnosti nebo v budoucnu by mohlo vzniknout 
nebezpečí, že Unie bude používat „dvojí standard“, budou-li se její orgány zaměřovat pouze 
na konkrétní členský stát, kde existuje ohrožení základních práv, ale nebudou se zabývat 
obdobnými problémy v jiných členských státech. Totéž by se ovšem stalo, kdyby se Unie 
v rozporu se svými závazky podle Smluv rozhodla pro nečinnost. Je však důležité, aby se 
Unie připravila na provádění svých smluvních závazků vůči demokracii, základním právům 
a právnímu státu a aby se současně snažila zajistit, že s jejími občany nebude špatně 
zacházeno a že ve vztazích mezi členskými státy nebude existovat ani riziko používání 
dvojího standardu. Zpravodaj s podporou celého výboru LIBE vyvinul značné úsilí, aby 
bylo zajištěno, že se v pracovních dokumentech těmto rizikům vyhneme, a připravovaná 
zpráva poskytne orgánům EU určitá doporučení pro budoucí opatření v takových 
záležitostech.

Evropská naděje, kterou se vyznačoval duch demokratických revolucí posledního století, a 
zejména revolucí v roce 1989, spočívá v tom, že osud každého členského státu je věcí zájmu 
všech, základní práva každého evropského občana jsou otázkou dotýkající se každého 
evropského občana, dodržování práv každé lidské bytosti je základem Unie nás všech. 
Odtud i heslo Jednotná v rozmanitosti, které je od roku 2000 heslem Evropské unie. 
Z tohoto hesla vyplývá, že systém brzd a protivah, zásady dělby moci a právního státu mají 
být uplatňovány na všech úrovních, jak na úrovni Unie, tak na místní úrovni. Jednota a 
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rozmanitost jsou dvě strany stejné mince. Tyto zásady také Unie a její členské státy 
výslovně zakotvily do Smluv, jež s platností od prosince 2009 reformovala Lisabonská 
smlouva, a zejména – avšak nejen – do článků o hodnotách Unie (článek 2 Smlouvy o EU); 
její cíle zahrnují i závazek aktivně podporovat hodnoty Unie (článek 3 Smlouvy o EU); 
zásadu rovnosti všech členských států před Smlouvami, respektování národní identity 
členských států a zásadu loajální spolupráce mezi členskými státy a Unií (článek 4 Smlouvy 
o EU); pravomoci Unie (článek 5 Smlouvy o EU); ustanovení o Listině základních práv 
(článek 6 Smlouvy o EU) a opatření, jež mají být přijata, pokud existuje zjevné riziko 
závažného poručení hodnot Unie (článek 7 Smlouvy o EU).
V době hluboké hospodářské a sociální krize může někdo podlehnout pokušení a nevěnovat 
pozornost institucionálním otázkám, jako je efektivita dělby moci v některém členském 
státě. Klíčem ke spokojenosti občanů nejsou pouze hospodářské, finanční a sociální politiky, 
významnou úlohu hraje také důvěryhodnost a odolnost institucí, ač na první pohled není tak 
patrná. 

Podle zásady loajální spolupráce se Unie a členské státy navzájem respektují a pomáhají si 
při plnění úkolů vyplývajících ze Smluv. (...) Členské státy usnadňují Unii plnění jejích 
úkolů a zdrží se všech opatření, jež by mohla ohrozit dosažení cílů Unie. 

Čl. 4 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii
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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))



PE508.190v01-00 14/26 DT\932303CS.doc

CS

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.


