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1. Sissejuhatus

Käesolev viies dokument sisaldab järgmist:

kokkuvõte metoodikast, mida on kasutatud 16. veebruari 2012. aasta täiskogu istungil 
vastu võetud resolutsiooni juhiste täitmiseks;

ülevaade Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 sätestatud Euroopa ühiste väärtuste ulatusest 
ja mõjust ja vastavast Euroopa Liidu lepingu artiklis 7 sätestatud seire- ja sanktsioonide 
mehhanismist;

eelmistes töödokumentides tehtud õigusliku analüüsi uuendus, arvestades kõige 
viimast põhiseaduse neljanda muutmise ettepaneku vastuvõtmist Ungari parlamendis;

 tabel, milles on esitatud seadused, milles nõutakse kahekolmandikulist häälteenamust, 
ja kardinaalsed seadused Ungari vanas ja uues põhiseaduses.

Lõpuks on käesolevas dokumendis tehtud mitu järeldust, mida arendatakse edasi tulevases 
raporti projektis. 

2. Faktidel põhinev lähenemisviis 16. veebruari 2012. aasta täiskogu istungil vastu 
võetud resolutsiooni ülesannete täitmiseks

Oma 16. veebruari 2012. aasta resolutsioonis hiljutiste poliitiliste sündmuste kohta Ungaris1

tegi Euroopa Parlament kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile ülesandeks 
jälgida koostöös Euroopa Komisjoni, Euroopa Nõukogu ja Veneetsia komisjoniga, kas ja 
kuidas on täidetud järgmised soovitused, ja koostada tulemuste kohta raport:

– kohtuvõimu täielik sõltumatus, eelkõige see, et riigi kõrgeima kohtu, prokuratuuri ja 
kohtute juhtimine ei ole poliitiliselt mõjutatud ning et sõltumatult ametisse nimetatud 
kohtunike ametiaega meelevaldselt ei lühendata;

– Ungari keskpanka käsitlevad õigusnormid järgivad ELi õigusakte;

– andmekaitse ja teabevabaduse institutsiooniline sõltumatus taastatakse ja tagatakse 
sõnaselgelt asjakohase seaduse ja selle rakendamisega;

– taastatakse täielikult konstitutsioonikohtu õigus vaadata läbi kõik õigusaktid, sealhulgas 
õigus vaadata läbi eelarvealased ja maksundust käsitlevad õigusaktid;

– meediavabadus ja -pluralism tagatakse sõnaselgelt Ungari meediaseaduse rakendamisega, 
sealhulgas peab olema tagatud kodanikuühiskonna ja opositsiooniesindajate osalus 
meedianõukogus;

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-
0053+0+DOC+XML+V0//ET
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– uus valimisseadus vastab ELi demokraatia standarditele ja austab poliitilise võimu 
vaheldumise põhimõtet;

– õigus osaleda demokraatlikul viisil poliitilises opositsioonis on tagatud nii institutsioonide 
sees kui ka neist väljaspool;

– kirikuid ja usuühendusi käsitlev seadus austab südametunnistusevabaduse aluspõhimõtet ja 
seaduses ei nähta ette seda, et Ungari parlament peab kirikute registreerimise 
kahekolmandikulise häälteenamusega heaks kiitma;

Antud jälgimise ja järelkontrolli ülesande täitmiseks koostati neli teemakohast 
töödokumenti1, milles tugineti põhjalikele õiguslikele hinnangutele. Lisaks sellele 
kaasallkirjastas iga töödokumendi raportöör ja mõne teise fraktsiooni variraportöör, näidates 
sellega, et töödokumentides läbi viidud tugevalt faktidel põhineva ja objektiivse analüüsi 
suhtes valitseb erinevate poliitiliste jõudude vahel ulatuslik konsensus. 

Erinevate töödokumentide asjakohaselt läbi vaadatud versioonides on arvesse võetud Ungari 
asutuste esitatud märkused.

Esimeeste konverents volitas 27. juunil 2012 kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 
komisjoni saatma 24.–26. septembril 2012 Budapesti ajutise delegatsiooni, millesse kuulus 
kaheksa liiget, kes esindasid kõiki fraktsioone ja fraktsioonilise kuuluvuseta 
parlamendiliikmeid. Kohtumistele kutsuti vaatlejatena osalema kodanikuvabaduste, justiits- ja 
siseasjade komisjoni ungarlastest liikmed.

Kõnealune külaskäik oli tähtis samm dialoogi loomisel Ungari ametiasutuste ja Euroopa 
Parlamendi vahel.

Külastuse ettevalmistamise ajal ja samuti selle käigus sai Euroopa Parlamendi delegatsioon 
arvestada Ungari ametiasutuste täieliku toetusega. Delegatsioon soovib tänada Ungari 
Rahvusassamblee ja Ungari valitsuse liikmeid, kohtusüsteemi esindajaid ja kõiki isikuid, 
eksperte, organisatsioone ja diplomaatilisi missioone, kes toetasid Euroopa Parlamendi 
liikmeid üksikasjaliku teabe ja analüüsiga.

3. Euroopa Liidu lepingu artikkel 2 ja selle mõju
Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 on sätestatud väärtused, millel liit rajaneb: „inimväärikuse 
austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste, kaasa arvatud vähemuste 
hulka kuuluvate isikute õiguste austamine. Need on liikmesriikide ühised väärtused 
ühiskonnas, kus valitsevad pluralism, mittediskrimineerimine, sallivus, õiglus, solidaarsus 
ning naiste ja meeste võrdõiguslikkus.” 

                                               
1 Töödokumendid nr 1 „Põhiõiguste olukord: Ungari standardid ja tavad (vastavalt Euroopa Parlamendi 16. 
veebruari 2012. aasta resolutsioonile) – kohtunike sõltumatus“; töödokument nr 2 „Põhiõiguste olukord: Ungari 
standardid ja tavad (Euroopa Parlamendi 16. veebruari 2012. aasta resolutsiooni alusel) – aluspõhimõtted ja 
põhiõigused“; töödokument nr 3 „Põhiõiguste olukord: Ungari standardid ja tavad (vastavalt Euroopa 
Parlamendi 16. veebruari 2012. aasta resolutsioonile) – meediaseadused“; töödokument nr 4 „Põhiõiguste 
olukord: Ungari standardid ja tavad (vastavalt Euroopa Parlamendi 16. veebruari 2012. aasta resolutsioonile) –
demokraatia ja õigusriigi põhimõtted“.
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Euroopa ühiste väärtuste austamine ja edendamine on eelkõige Euroopa Liidu identiteedi 
olemuslik osa ja ELi liikmeks saamise tingimus. Euroopa Liidu lepingu artiklis 49 on selgelt 
sätestatud, et „Liidu liikmeks astumise avalduse võib esitada iga Euroopa riik, kes austab 
artiklis 2 osutatud väärtusi ning võtab endale kohustuse neid edendada” (lisaks Euroopa 
inimõiguste konventsiooniga ühinemisele).

Euroopa ühiste väärtuste austamine ja edendamine on ka liikmelisusest tulenevate õiguste 
täieliku säilitamise eeltingimus, nagu kinnitab konkreetne menetlus, mis on sätestatud 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 7. Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõikes 1 antakse ELi 
institutsioonidele pädevus hinnata, kas on selge oht, et mõni liikmesriik rikub oluliselt artiklis 
2 osutatud väärtusi, ning suhelda poliitilisel tasandil asjaomase riigiga, selleks et rikkumisi 
vältida ja heastada, kusjuures Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõigetes 2 ja 3 sätestatud 
meetmete lõppeesmärk on karistada ja heastada ühiste väärtuste tõsist ja pidevat rikkumist.

Euroopa ühised väärtused peavad toimima koos ELi pühendumusega mitmekesisusele, mis 
väljendub liidu kohustuses austada „liikmesriikide võrdsust aluslepingute ees ning nende 
rahvuslikku identiteeti”, nagu on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artikli 4 lõikes 2. 
Lepingute raamistikus on „rahvusliku identiteedi” ja „liikmesriikide erinevate 
õigussüsteemide ja -traditsioonide” 1 austamine olemuslikult seotud „lojaalse koostöö”2, 
„vastastikuse tunnustamise”3 ja seega ka vastastikuse usalduse põhimõtetega. See tähendab, 
et Euroopa ühistest väärtustest lahknemist (või nende rikkumist) liikmesriigi poolt ei saa 
õigustada rahvuslike traditsioonide kohaldamise või rahvusliku identiteedi väljendusega, kui 
sellise lahknemise tulemusel nõrgenevad sellised põhimõtted, mis on Euroopa integratsiooni 
keskmes, näiteks vastastikuse tunnustamise põhimõte. Seepärast on viitamine Euroopa Liidu 
lepingu artikli 4 lõikele 2 kohaldatav ainult seni, kuni liikmesriik austab Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 2 esitatud väärtusi. Teisiti öeldes on ühiste põhiväärtuste austamine sisulise 
vastastikuse tunnustamise (nagu on sõnaselgelt sätestatud näiteks Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklites 81 ja 82) tagamise vältimatu eeltingimus ja vastastikusel usaldusel rajanev 
piiriülene koostöö on seotud samade põhiväärtuste austamisega ja loob seega tõelise ja 
toimiva ELi vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala.

Lisaks sellele on ühiste põhiväärtuste järgimine liidu kodakondsuse sisu vältimatu 
eeltingimus.4 Tegelikult, nagu on selgitatud Euroopa Liidu Kohtu kohtulahendites, 
moodustavad Euroopa ühised väärtused ELi kodaniku staatusega seotud õiguste tuuma, 
sõltumata rahvusliku identiteediga seotud poliitilistest ja kultuurilistest erinevustest5.
Lõpuks, liidu enda usaldusväärsus kolmandate riikide silmis, mis põhineb sellel, kui tõsiselt 
liit suhtub oma väärtuste demokraatia ja põhiõiguste aspektidesse, satuks ohtu, kui 
liikmesriigid ei suudaks või ei tahaks elada vastavalt enda kehtestatud standarditele.

Eelnevat arvestades on selge, et Euroopa ühiste väärtuste kaitse kehtib nii piiriüleste kui ka 
                                               
1 Vt ELi toimimise lepingu artikkel 67.
2 Euroopa Liidu lepingu artikli 4 lõige 3.
3 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 81 ja 82.
4 Kõnealuse väite üksikasjalikke selgitusi vt põhiõiguste olukorda käsitlevast töödokumendist 2: Ungari 
standardid ja tavad (Euroopa Parlamendi 16. veebruari 2012. aasta resolutsiooni alusel) – aluspõhimõtted ja 
põhiõigused.
5 Vt kohtuasi C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano, milles Euroopa Liidu Kohus väljendas seisukohta, mille 
kohaselt „on ELTL artikliga 20 vastuolus siseriiklikud meetmed, mille tagajärjel jäävad liidu kodanikud ilma 
reaalsest võimalusest kasutada põhilisi õigusi, mida liidu kodaniku staatus neile annab”.
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riigisiseste olukordade puhul, sest Euroopa Liidu lepingu artiklit 2 ei seo harta artikli 51 
lõikes 1 sätestatud piirang1 ja Euroopa Liidu lepingu artiklit 7 ei piira poliitikavaldkonnad, 
mida reguleerib ELi õigus. Selliseid argumente kinnitas Euroopa Kohus, rääkides „reaalsest 
võimalusest kasutada põhilisi õigusi, mida liidu kodaniku staatus neile annab” isegi selgelt 
riigisisese olukorra puhul2.

Lisaks on artiklis 2 osutatud väärtuste hulgas sõnaselgelt nimetatud vähemuste hulka 
kuuluvate isikute õiguste austamist. Vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 3 on liidu 
eesmärk edendada neid väärtusi ja võidelda sotsiaalse tõrjutuse ja diskrimineerimisega ning 
selleks on liit loonud õigusliku raamistiku diskrimineerimise, rassismi ja ksenofoobiaga 
võitlemiseks3. Seepärast peavad liikmesriikide valitsused kehtestama diskrimineerimist 
keelavad siseriiklikud õigusaktid. Siiski ei saa ainuüksi õigusaktidega saavutada 
diskrimineerimisvaba ühiskonna loomise eesmärki. Liikmesriikide asutustel on positiivne 
kohustus tegutseda nende õiguste rikkumise vältimiseks ja nad ei saa jääda selles küsimuses 
erapooletuks.

Liikmesriikide ülesanne on tagada kõigi isikute inimõiguste austamine, sõltumata nende 
rahvusest või veendumustest, ja see hõlmab avaliku halduse kõiki tasandeid, ka 
õiguskaitseasutusi, ja samuti tähendab see aktiivset sallivuse edendamist ja näiteks selliste 
nähtuste nagu vihakõne avalikus sfääris hukkamõistu.

Hiljuti on mõned antisemiitlike ja romade vastaste avalike avalduste juhtumid, samuti riikliku 
ajakirjandusauhinna määramine tekitanud väga tõsist muret sallimatuse ja rassismi pärast 
Ungaris. Rassism on olnud Euroopa ajaloo katk: selliste asjaolude ees ei saa liit vaikida ega 
liikmesriigi valitsus jääda passiivseks.

4. Põhiseaduse neljanda muutmise ettepaneku mõju 

11. märtsil 2013 võttis Ungari parlament vastu põhiseaduse neljanda muutmise ettepaneku, 
mis oli esitatud 8. veebruaril 2013 üksikliikmete eelnõuna4. Muutmisettepanek võeti vastu 265 
poolt- ja 11 vastuhäälega, erapooletuid oli 33. Parlamendi spiiker allkirjastas selle 18. märtsil ja 
Ungari president 25. märtsil. See avaldati Ungari riigi teatajas samal päeval5.

Seega muudeti kõigest aasta vanust põhiseadust 9leheküljelise muutmisettepanekuga, mis sisaldas 
22 artiklit. See toimus vaatamata Euroopa Nõukogu peasekretäri Thorbjørn Jaglandi palvele 
lükata muutmisettepaneku vastuvõtmine edasi seniks, kuni seda saab hinnata komisjon 
„Demokraatia õiguse kaudu” (Veneetsia komisjon)6. 

                                               
1 Millega Euroopa Kohus tõlgendab ELi õigusaktide kohaldamist laiemas tähenduses – vt nt kohtuasja C-260/89, 
EKL.
2 Vt sellega seoses kohtuasja C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano.
3 Nõukogu raamotsus 2008/913/JSK teatud rassismi ja ksenofoobia vormide ja ilmingute vastu võitlemise kohta 
kriminaalõiguse vahenditega, ELT L 328, 6.12.2008, lk 55.
4 http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=9598.
5 http://www.magyarkozlony.hu/. 2013. aasta 49. köide.
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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Põhiseaduse neljanda muutmise ettepaneku vastuvõtmisega samal päeval tehtud ühisavalduses 
väljendasid Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso ja Euroopa Nõukogu peasekretär 
Thorbjørn Jagland Euroopa Komisjoni ja Euroopa Nõukogu nimel muret seoses õigusriigi 
põhimõttega1. Sama muret seoses põhiseaduse enda vastuvõtmisega, samuti selle muudatustega 
väljendas ka USA valitsus2.

Põhiseaduse neljanda muutmise ettepaneku peamine eesmärk on lisada põhiseaduse teksti 
kõik üleminekusätted – välja arvatud valimisteks registreerumist nõudev säte –, mille tühistas 
konstitutsioonikohus 28. detsembril 2012 (otsus nr 45/2012). Vaatamata asjaolule, et 
üleminekusätted tühistati formaalsetel menetluslikel alustel ja et kohus kutsus parlamenti üles 
„vaatama läbi tühistatud mitteüleminekusätetega reguleeritavad küsimused ja [---] otsustama, 
millised sätted vajavad uuesti reguleerimist ja millisel õigusliku allika tasandil”, kohus andis 
selge otsuse ka sisulises aspektis ja tegi otsuse kohtuliku kontrolli neutraliseerimise praktika 
kohta, avades põhiseaduse teksti: 

„Põhiseaduslikul õiguspärasusel pole mitte ainult menetluslikud, formaalsed ja avalik-õiguslikud 
kehtivusnõuded, vaid ka materiaalõiguslikud nõuded. Õigusriigi põhimõttele vastava demokraatliku 
riigi põhiseaduslikud kriteeriumid on samal ajal ka põhiseaduslikud väärtused, põhimõtted ja 
demokraatlikud põhivabadused, mis on sätestatud rahvusvahelistes lepingutes ja millega on nõustunud 
ja mida on tunnustanud õigusriigi põhimõttele vastava demokraatliku riigi kogukonnad, samuti ius 
cogens, mis eelnevaga osaliselt kattub. Vastavalt vajadusele võib konstitutsioonikohus läbi vaadata 
isegi õigusriigi põhimõttele vastava demokraatliku riigi materiaalõiguslike normide, tagatiste ja 

                                                                                                                                                  
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
Vt ka analüüsi, mille esitas Princetoni ülikooli professor Kim Lane Scheppele, USA Euroopa julgeoleku- ja 
koostöökomisjoni (Helsingi komisjon) koosolekul 19. märtsil 2013: 
http://hungarianspectrum.wordpress.com/2013/03/19/kim-lane-scheppeles-testimony-at-the-helsinki-
commission-hearing-on-hungary-full-text/.
2 Vt näiteks, avaldus USA abiriigisekretäri asetäitja Brent Harley avaldust USA Kongressi Euroopa julgeoleku-
ja koostöökomisjoni (Helsingi komisjon) kuulamisel 19. märtsil 2013: „Enne endise riigisekretäri Clintoni 
külaskäiku Ungarisse 2011. aasta juunis pöörasime me tähelepanu Ungari vastuolulisele meediaseadusele ja 
uuele põhiseadusele – mida ungari keeles nimetatakse fundamentaalseks seaduseks – mille osad valmistasid 
muret ka erapooletutele vaatlejatele. Mõlemal juhul valmistas meile muret ka menetlus, mille raames need vastu 
võeti. Sest millegi nii fundamentaalse nagu põhiseaduse või ajakirjandusvabadust mõjutava seaduse puhul peab 
protsess viima konsensusele, mis esindab ühiskonda laiaulatuslikult ja mis ei kajasta vaid valitseva koalitsiooni 
arvamusi. Kiirus, millega need seadused koostati ja seejärel vastu võeti, ja tõsise arutelu puudumine ühiskonna 
erinevate osadega ei teinud au demokraatia vaimule, mille Ungari rahvas on ammu omaks võtnud. Seepärast 
nõudis riigisekretär Clinton oma külaskäigul Budapesti 2011. aastal, et Ungari näitaks üles „tegelikku 
kindlaksjäämist kohtusüsteemi sõltumatusele, vabale ajakirjandusele ja valitsemise läbipaistvusele.” Veelgi 
enam tegi meile rõõmu see kui Ungari Konstitutsioonikohus tegi käesoleva aasta alguses mitu otsust, millega 
vastuolulised õigusaktid tühistati. See näitas, et kohus saab valitsust tulemuslikult kontrollida. Kahjuks seadis 
Ungari valitsuse reaktsioon uuesti kahtluse alla valitsuse pühendumuse kontrolli- ja tasakaalusüsteemile ja 
institutsioonilisele sõltumatusele. Valitsus koostas ja surus kiiresti läbi uue põhiseaduse muudatuse ettepaneku, 
mille osad taastasid äsja kohtu poolt tühistatud seadused. Ka nüüd toimus protsess kiirustades ja ilma 
laiaulatusliku ühiskondliku aruteluta. Lisaks sellele ignoreeris Ungari valitsus välisministeeriumi, Euroopa 
Komisjoni ja Euroopa Nõukogu pöördumisi, samuti mitme auväärse erapooletu Ungari valitsusvälise 
organisatsiooni palveid muuta protsess põhjalikumaks ja kaalutletumaks ja lubada Veneetsia komisjoni 
ekspertidel muudatusettepanek läbi vaadata.”
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väärtuste vaba jõustamist ja põhiseaduslikuks muutmist. Õigusriigi põhimõttele vastavates 
demokraatlikes riikides on põhiseaduses sätestatud muutumatud materaalõiguslikud ja menetluslikud 
standardid ja nõuded. Materaalõiguslikke ja menetluslikke põhiseaduslikke nõudeid ei tohi uue 
põhiseaduse (Fundamental Law) ajal sätestada madalamal tasemel võrreldes vana põhiseaduse 
(Constitution) ajal kehtinutega. Õigusriigi põhimõttele vastava põhiseadusliku riigi nõudeid jõustatakse 
praegu pidevalt ja need on programmid tuleviku jaoks. Õigusriigi põhimõttele vastav põhiseaduslik riik 
on püsivate väärtuste, põhimõtete ja tagatiste süsteem. Õigusriigi põhimõttele vastavas põhiseaduslikus 
riigis kord juba vastu võetud väärtuste, põhimõtete ja tagatiste taset ei või alandada ja tuleb nõuda 
nende varasemaga võrreldes samaväärselt karmi jõustamist.” " 1

Kõnealusele otsusele vaatamata, nagu eespool nimetatud, sisaldab põhiseaduse neljanda 
muutmise ettepanek automaatselt kõiki tühistatud üleminekusätteid peale ühe, samuti muid 
varem tühistatud sätteid2. 

Lisaks sellele sisaldab põhiseaduse neljanda muutmise ettepanek vähemalt kaht 
konstitutsioonikohust puudutavat klauslit, mis teevad tõsiselt muret.

Esimese sätte kohaselt võib konstitutsioonikohus kontrollida põhiseadust ja kõiki selle
muudatusi ainult kooskõlas põhiseaduses sätestatud menetlusnõuetega selle vastuvõtmise ja 
välja kuulutamise kohta (muutmisettepaneku artikkel 2 artikli 12 lõige 3). Seega ei saa Ungari 
Konstitutsioonikohus tulevikus läbi vaadata mistahes põhiseaduse muutmisettepaneku sisu ja 
põhiseaduse muudatuste materiaalõiguslikku vastavust fundamentaalsetele põhiseaduslikele 
põhimõtetele. See tuleneb sellest, et põhiseadus on avatud mis tahes muudatusettepanekutele, 
sõltumata nende sisust.3

                                               

1 Otsus 45/2012, punkt IV.7, vt http://www.mkab.hu/letoltesek/en_0045_2012.pdf.

2 Lisatud normid on muu hulgas järgmised

– sätted endise kommunistliku partei kohta, sealhulgas kommunistliku diktatuuri all toime pandud raskete 
kuritegude piirangute statuudi kohaldamata jätmine (muutmisettepaneku artikkel 3, milles lisatakse põhiseaduse 
aluspõhimõtete jakku uus artikkel U – endine preambul ja üleminekusätete artiklid 1–4), millega seoses võivad 
tekkida tundlikud õiguslikud küsimused, mis hõlmavad süütuse presumptsiooni järgimist, õigust omandile, 
seaduslikkust ja isegi sõnavabadust, nagu on juba näidanud Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendid (vt näiteks 
Korbely vs. Ungari, 9174/02, 19. septembri 2008. aasta otsus; Vajnai vs. Ungari, 33629/06, 8. juuli 2008. aasta 
otsus, või Fratanoló vs. Ungari, 29459/10, 3. novembri 2011. aasta otsus). Seadmata kahtluse alla, et tuleb mõista 
täielikult hukka Ungari endine kommunistlik totalitaarne re˛iim ja selle tekitatud suur ebaõiglus, peavad 
demokraatlikus riigis mis tahes isikutevastased õiguslikud meetmed (kriminaalõiguslikud või muud meetmed) 
täielikult austama õigusriigi põhimõtet;

– parlamendi volitus koostada ametlikult tunnustatud kirikute nimekiri (ettepaneku artikkel 4 – üleminekusätete 
artikli 21 endine lõige 1);

– parlamendi volitus määrata kardinaalse seadusega kindlaks Ungaris elavate rahvaste õiguste üksikasjalikud 
eeskirjad ja rahvuse tunnustamise nõuded (ettepaneku artikkel 9 – üleminekusätete artikli 21 endine lõige 2);

– riikliku kohtuasutuse esimehe volitus suunata kohtuasja lahendamiseks asi menetlusse vastutava kohtu asemel 
teise kohtusse, selleks et tagada „kohtuasjade lahendamine mõistliku aja jooksul” (muudatuse ettepaneku artikkel 
14 – üleminekusätete artikli 11 endised lõiked 3–4), millega seoses selline võimalus tekitab tõsiseid õiguslikke 
küsimusi seoses kohtute töö poliitilise mõjutamisega.

– eelarve- ja finantsalaste seaduste kohtuliku kontrolli ulatuse piirangu suurendamine määramata ajaks 
(muutmisettepaneku artikli 17 lõige 1).

3 Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt on kohus tõesti kontrollinud üksnes põhiseaduse muudatuste 
menetluslikke aluseid, aga see tulenes pigem kohtu enese piirangutest kui põhiseaduslikust keelust.
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Pärast põhiseaduse neljanda muutmise ettepaneku vastuvõtmist ei ole Ungari 
Konstitutsioonikohus „enam põhiseadusliku kaitse kõrgeim organ”1, sest nüüdsest alates on 
parlamendil õigus põhiseadust soovikohaselt muuta, isegi juhul, kui parlamendi poolt 
põhiseaduses tehtavad muudatused on vastuolus muude põhiseaduslike eeskirjade ja 
põhimõtetega. Ütlematagi on selge, et see volituste nihe põhiseaduslikes küsimustes eelistab 
parlamenti konstitutsioonikohtu arvel, kahjustab tõsiselt võimude lahususe põhimõtet ja 
nõuetekohaselt toimivat kontrolli- ja tasakaalusüsteemi, mis on õigusriigi võtmetähtsusega 
tegurid. Euroopa senine ajalugu näitab selgelt, et tõeline õigusriigi põhimõttel põhinev 
demokraatia ei tähenda ainult enamust parlamendis (sest enamus võib isegi kaotada 
demokraatia enda), vaid see seisneb heas tasakaalus enamuse arvamuse ja vähemuste ja 
isikute põhiõiguste austamise vahel2, kusjuures selles mõttes on kohtutel sisuline roll 
seadusandja võrdse partnerina. Demokraatlikus süsteemis tähendab igasugune rünnak 
kohtusüsteemi sõltumatuse vastu või selle piiramine otsest rünnakut demokraatliku vabariigi 
kui sellise vastu, nagu väitis juba A. de Tocqueville oma analüüsis, mis käsitles võimude 
lahususe kontseptsiooni Ameerika Ühendriikides (tema tuntud uurimistöös „Demokraatia 
Ameerikas”). Õigusriigi põhimõttele tugineva demokraatia korral ei peaks põhimõtteliselt 
olema võimalik minna mööda konstitutsioonikohtu otsustest põhiseaduse enese muutmise 
kaudu, sest kaasaegne demokraatlik seadusandja ei ole põhiseaduse muutmise osas 
kõikvõimas, vaid teda piiravad demokraatia olemuse säilitamise raamistik, õigusriigi 
põhimõte (eriti seoses võimude lahususe põhimõttega) ja põhiõigused.

Vastavalt põhiseaduse neljanda muutmise ettepaneku kohust käsitlevale teisele artiklile 
tunnistatakse kehtetuks konstitutsioonikohtu otsused, mis on vastu võetud enne uuendatud 
põhiseaduse jõustumist. Siiski on kõnealuses sättes öeldud, et „ilma et see piiraks kõnealuste 
otsuste õiguslikke tagajärgi”3 (muutmisettepaneku artikli 19 lõige 2). Teisisõnu pühitakse 
põhiseaduse neljanda muutmise ettepanekuga minema 20 aastat põhiseaduslikku 
kohtupraktikat, mis sisaldab „põhiseaduslikke nõudeid tulevastele õigusaktidele, põhimõttelisi 
kokkuleppeid, mõistete tõlgendusi ja selgitusi ehk kogu süsteemi, mis tugineb põhimõttelisel 
alusel”4, sh kogu kohtupraktika, mis võib mõjutada ELi õiguse kohaldamist. Sellega seoses 
väärib meenutamist, et Ungari õiguse mitu põhiseaduslikku põhimõtet tuginevad ainult 
kohtulahenditele. Näiteks lisaks rahvusvahelisest õigusest tulenevatele kohustustele on ka 
surmanuhtluse mittekohaldamise siseriiklik õiguslik alus konstitutsioonikohtu otsus 23/1990. 
Sellega seoses viitas praegune Ungari valitsus ise sellisele kohtupraktikale, kui teda tabas 
kriitika, et uues põhiseaduses puudub selgesõnaline surmanuhtluse keeld.5 Seepärast on 
põhiseaduse neljanda muutmise ettepanek ja sellised avaldused selgelt teineteisele 
vasturääkivad. Lisaks sellele toob muutmisettepanek kaasa veel ühe tulemuse, mis näib olevat 
paradoksaalne. Vastavalt uue põhiseaduse artikli R lõikele 3 tõlgendatakse selle sätteid „ 
kooskõlas [---] meie ajaloolise põhiseaduse saavutustega”. Vastavalt põhiseaduse neljanda 
muutmise ettepanekule võib näiteks 19. sajandist või varasemast ajast pärinevat seadust või 
kohtumäärust lugeda autentses põhiseaduse tõlgenduses ajaloolise põhiseaduse „saavutuseks”, 
arvestades, et viimase kahe kümnendi põhiseaduslik kohtupraktika, mis on vastu võetud 
                                               
1 Lįszló Sólyom, „Võimude lahususe kaotamine Ungaris”, avaldatud väljaandes Népszabadsįg, 11. märts 2013. 
http://nol.hu/lap/forum/20130311-a_hatalommegosztas_vege. Lįszló Sólyom oli Ungari Konstitutsioonikohtu 
esimene president (1990–1998) ja Ungari Vabariigi President (2005–2010).
2 Vt nt Bundesverfassungsgericht'i otsus, BVerfGE 5, 85, 17. august 1956.
3 St tühistatud seadused ei jõustu uuesti muudatusettepaneku tulemusena.
4 Sólyom, ibidem.
5 Vt Ungari valitsuse märkused LIBE-komisjoni teise töödokumendi kohta, mis käsitles aluspõhimõtteid ja 
põhiõigusi (DT/906320) 6. september 2012.
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põhiõigusi austavas demokraatlikus raamistikus, pühitakse õigussüsteemist minema. Sellega 
seoses osutasid mõned märkuste esitajad, et mis tahes Ungari valitsuse poolne viide ja võrdlus 
sarnaste joontega muude riikide süsteemides on kahtlane, kui see üldpildi kontekstist välja 
rebitakse. Põhiseaduslik õigusakt või õiguse tunnus toimib tavaliselt kasulikumalt ja 
sidusamalt siis, kui see on õiguse arengu ja traditsiooni (sh avalik arutelu ja võimalikud 
kohtutepoolsed parandused) tulemus, võrreldes sellega, kui see surutakse peale kiire „koidust 
ehani” meetodiga.
Ja lõpuks, põhiseaduse neljanda muutmise ettepanek kitsendab mitut põhiõigust, vaatamata 
asjaolule, et konstitutsioonikohus kuulutas eelnevalt sellised piirangud põhiseadusega 
vastuolus olevaks:

– sõnavabadust ei tohi teostada Ungari rahva (ja teiste kogukondade, näiteks etniliste, 
rassiliste või usuliste vähemuste) väärikuse alandamise eesmärgil (otsustega 30/19921 ja 
18/20042 on juba tuvastatud selle vastuolu põhiseadusega) (muutmisettepaneku artikli 5 
lõige 2), millega seoses mõiste „Ungari rahvas” ei paku piisavat õiguskindlust ja tekitab 
küsimusi seoses vastavusega inimõiguste ja põhivabaduste kaitse Euroopa konventsiooni 
artikliga 10; sellega seoses tuleb osutada olemasolevale Euroopa Inimõiguste Kohtu 
kohtupraktikalae, mis käsitleb sarnase mõiste kasutamist Türgi õiguses („türklus” või „Türgi 
rahvas”), mis Euroopa Inimõiguste Kohtu seisukoha järgi oli „liiga lai ja ebamäärane ja seega 
kujutab see säte endast pidevat ohtu õigusele kasutada sõnavabadust. Teisiti öeldes, kõnealuse 
sätte sõnastus ei võimalda isikutel oma käitumist reguleerida või oma tegude tagajärgi ette 
näha” (vt Altug Taner Akçam vs. Türgi, 25. oktoobri 2011. aasta otsus 27520; vt ka Dink vs. 
Türgi, nr 2668/07, 6102/08, 30079/08, 7072/09 ja 7124/09, 14. septembri 2010. aasta otsus);

– parlamendis vastu võetud seadusega võib rahalise toetuse kõrghariduse omandamiseks 
siduda teatud ajavahemikul töötamise või teatud ajavahemikul ettevõtlusega tegelemisega 
vastavalt Ungari õigusele (muutmisettepaneku artikkel 7); konstitutsioonikohtu otsusega 
32/2012 on juba tuvastatud (formaalsetel alustel) selle piirangu vastuolu põhiseadusega3;
- parlamendis vastu võetud seaduse või kohaliku omavalitsuse otsusega võib tunnistada 
ebaseaduslikuks avaliku ruumi kasutamise alalise elukohana, kaitsmaks avalikku korda, 
avalikku julgeolekut, inimeste tervist ja kultuurilisi väärtusi (muutmisettepaneku artikkel 8); 
juba otsusega 38/20124 kuulutati sellised sätted põhiseadusega vastuolus olevaks ja need 
tekitavad tõsiseid õiguslikke küsimusi staatuse kui sellise ja mitte isiku tegude 
kriminaliseerimisest;
Muutmisettepanek sisaldab ka sätet, mille kohaselt „perekondlikud sidemed põhinevad abielul 
ja vanemate ning laste vahelistel suhetel” (muutmisettepaneku artikkel 1). Selle määratluse, 
mis varem sisaldus 2011. aasta perekonnakaitse seaduse nr CCXI artiklis 7, tühistas kohus 
otsusega 43/2012.
Varem põhiseadusega vastuolus olevate normide lisamine kinnitab, et põhiseaduse neljanda 
muutmise ettepanek ei ole kõigest põhiseaduse tehniline muutmisettepanek5, nagu on väitnud 

                                               
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 Ungari asepeaministri Tibor Navracsicse kiri Euroopa Nõukogu peasekretärile, 7. märts 2013, ja Ungari 
välisministri Jįnos Martonyi kiri Euroopa Liidu liikmesriikide välisministritele, 8. märts 2013.
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Ungari ametiasutused, vaid „uue olemusega põhiseaduse varjatud kehtestamine”1.

5. Lõppmärkused 
Raportöör soovib tänada kõiki LIBE-komisjoni liikmeid ja eriti fraktsioonide esindajaid, kes 
olid eelmiste töödokumentide kaasautoriteks. Vaatamata uuritavate küsimuste tundlikkusele 
sai konstruktiivne tööõhkkond välja kujuneda just tänu selles töös osalejate koostöövaimule.
Raportöör soovib rõhutada, et praegune protsess puudutab Ungarit, kuid mitte ainult 
Ungarit. See mõjutab Euroopat, Euroopa demokraatlikku ülesehitust ja arengut pärast 
langust 20. sajandi totalitaarsetes režiimides. See protsess hõlmab ka Euroopa perekonda, 
selle ühiseid väärtusi ja standardeid, selle kaasatust ja võimet dialoogis osaleda. See käsitleb 
vajadust rakendada aluslepinguid, millega kõik liikmesriigid on vabatahtlikult ühinenud. See 
puudutab vastastikust abi ja vastastikust usaldust, mida liidul, selle kodanikel ja 
liikmesriikidel peab olema, kui tahetakse, et need lepingud ei jääks vaid sõnadeks paberil, 
vaid õiguslikuks aluseks tõelisele, õiglasele ja avatud Euroopale, kus austatakse põhiõigusi. 
See puudutab liitu, mis pole ainult „demokraatlike riikide liit”, vaid ka „demokraatia liit”, 
mis põhineb inimõiguste austamisel, õigusriigi põhimõttel ja pluralistlikel ühiskondadel.
Raporti projekt, mille raportöör esitab kaalumiseks, püüab anda raamistiku sellisele 
dialoogile, mis aitab kaasa Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 sätestatud õigusriigi ja 
põhiõiguste austamisele. Selles võetakse asjakohaselt arvesse hiljutisi sündmusi, Euroopa 
Komisjonilt ja ka Euroopa Nõukogult oodatavat analüüsi. Järgmises sammuna selles avatud 
protsessis teeb raportöör ettepaneku anda Ungari valitsusele võimalus esitada oma seisukoht 
ja teha raporti projekti kohta märkusi.
Euroopa ajalugu pole olnud täiuslik ja paljudel juhtudel on see olnud traagiline. Liiga tihti 
on Euroopa rahvad hüljatud, jäetud ebaausa või ebaõiglase kohtlemise alla. Töö käigus on 
LIBE-komisjonile tihti meenutatud, et minevikus on Euroopa tõsise ebaõigluse ja 
inimõiguste rikkumise korral jäänud passiivseks. See on tõsi; ajalooliselt põhineb liit 
ajalooteadlikkusel just sellest faktist, mis on pannud liikmesriike ehitama üles vajaliku 
õigusliku aluse selle korrigeerimiseks.
Samuti on osutatud, et praegu või tulevikus võib olla oht, et liit kasutab topeltstandardeid, 
kui liidu institutsioonid keskenduvad ainult mõnele liikmesriigile, kus ohustatakse 
põhiõigusi, jättes arvestamata sarnased probleemid muudes liikmesriikides. Sama juhtuks 
muidugi ka siis, kui liit otsustaks jääda tegevusetuks, eirates oma aluslepingutest tulenevaid 
kohustusi. Tegemist on tõsise küsimusega: liit peaks varustama end selliselt, et täita oma 
aluslepingujärgseid kohustusi seoses demokraatia, põhiõiguste ja õigusriigi põhimõttega, 
püüdes samas tagada, et liidu kodanikke ei kohelda ebaõiglaselt, või vältides mis tahes ohtu 
liikmesriikidevahelisteks topeltstandarditeks. Raportöör on teinud kõigi LIBE-komisjoni 
liikmete toetusel suuri jõupingutusi, et olla kindel, et neid ohte välditakse töödokumentides, 
ja järgnevas raportis esitatakse mõned soovitused ELi institutsioonidele, kuidas sellistes 
küsimustes edaspidi tegutseda.

Eelmise sajandi demokraatlikes revolutsioonides ja eriti 1989. aasta revolutsioonide vaimus 
vaikimisi antud Euroopa lubadus on, et iga liikmesriigi saatus pakub huvi kõigile, iga 
Euroopa kodaniku põhiõigused on kõigi Euroopa kodanike mure, iga inimese õiguste 

                                               
1 Lįszló Sólyom, „Võimude lahususe kaotamine Ungaris”, avaldatud väljaandes Népszabadsįg, 11. märts 2013. 
http://nol.hu/lap/forum/20130311-a_hatalommegosztas_vege.
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austamine on meie kõigi vahelise liidu alus. Siit ka moto „Ühinenud mitmekesisuses”, mida 
Euroopa Liit kannab alates 2000. aastast. Selline moto tähendab, et kontrolli- ja 
tasakaalusüsteemi, võimude lahusust ja õigusriigi põhimõtet tuleb rakendada kõigil 
tasanditel, olgu siis liidu või kohalikul tasandil. Ühtsus ja mitmekesisus on ühe medali kaks 
külge. Samuti on need põhimõtted, mille liit ja selle liikmesriigid on sõnaselgelt sätestanud 
aluslepingutes, mida on muudetud alates 2009. aasta detsembrist kehtiva Lissaboni 
lepinguga, eriti, kuid mitte ainult artiklites, mis käsitlevad liidu väärtusi (Euroopa Liidu 
lepingu artikkel 2); selle eesmärkide hulka kuulub ka ennetav kohustus edendada liidu 
väärtusi (Euroopa Liidu lepingu artikkel 3); põhimõtted, nagu kõigi liikmesriikide võrdsus 
aluslepingute ees, liikmesriikide rahvusliku identiteedi austamine, samuti lojaalse koostöö 
põhimõte liikmesriikide ja liidu vahel (Euroopa Liidu lepingu artikkel 4); liidu pädevus
(Euroopa Liidu lepingu artikkel 5); sätted põhiõiguste harta kohta (Euroopa Liidu lepingu 
artikkel 6) ja meetmed, mida võtta, kui on selge oht liidu väärtuste tõsiseks rikkumiseks 
(Euroopa Liidu lepingu artikkel 7).

Sügava majandusliku ja sotsiaalse kriisi aegadel võidakse järele anda kiusatusele 
ignoreerida institutsioonilisi küsimusi, nagu võimude lahususe tõhusus mõnes liikmesriigis. 
Kodanike heaolu seisukohalt pole võtmetähtsusega mitte ainult majandus-, rahandus- ja 
sotsiaalpoliitika, ka institutsioonide usaldusväärsusel ja tugevusel, ehkki need on esmapilgul 
vähem silmatorkavad, on samuti keskne roll. 
„Kooskõlas lojaalse koostöö põhimõttega abistavad liit ja liikmesriigid täielikus 
vastastikuses austuses üksteist aluslepingutest tulenevate ülesannete täitmisel. [---] 
Liikmesriigid aitavad kaasa liidu ülesannete täitmisele ja hoiduvad kõigist meetmetest, mis 
võiksid ohustada liidu eesmärkide saavutamist.”

Euroopa Liidu lepingu artikli 4 lõige 3



PE508.190v01-00 12/26 DT\932303ET.doc

ET

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 relating 

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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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.


