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1. Johdanto

Viides asiakirja sisältää

 tiivistelmän 16. helmikuuta 2012 annetun täysistunnon päätöslauselman käsittelyyn 
käytetystä metodologiasta;

yleiskatsauksen Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 artiklassa 
määrättyjen Euroopan yhteisten arvojen laajuudesta ja vaikutuksista sekä 
SEU-sopimuksen 7 artiklassa määrätystä valvonta- ja seuraamusjärjestelmästä;

päivitetyn esityksen aiemmissa työasiakirjoissa esitetystä oikeudellisesta analyysistä 
Unkarin parlamentin hiljattain hyväksymän perustuslain neljännen tarkistuksen 
huomioon ottamiseksi;

 taulukon, jossa on esitetty kahden kolmasosan enemmistön vaativat lait sekä 
kardinaalilait Unkarin vanhassa perustuslaissa (Constitution) ja uudessa perustuslaissa 
(Fundamental Law);

Lisäksi asiakirjassa esitetään johtopäätöksiä, joita käsitellään tarkemmin myöhemmässä 
mietintöluonnoksessa. 

2. Asiakeskeinen lähestymistapa 16. helmikuuta 2012 annettuun täysistunnon 
päätöslauselmaan

Unkarin viimeaikaisesta poliittisesta kehityksestä 16. helmikuuta 2012 antamassaan 
päätöslauselmassa1 Euroopan parlamentti kehotti kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasioiden valiokuntaansa seuraamaan yhteistyössä Euroopan komission, Euroopan 
neuvoston ja Venetsian komission kanssa sitä, onko seuraavat suositukset pantu täytäntöön ja 
miten ne on pantu täytäntöön sekä esittämään tästä kertomuksen:

– oikeuslaitos on täysin riippumaton ja varmistaa erityisesti, että kansallisen 
oikeusviranomaisen, syyttäjälaitoksen ja yleensä tuomioistuinten hallinto on politiikasta 
riippumatonta eikä riippumattomasti nimitettyjen tuomareiden toimikautta voida lyhentää 
mielivaltaisesti

– Unkarin kansallista keskuspankkia koskeva sääntely noudattaa EU:n lainsäädäntöä

– tietosuojan ja tiedonvapauden institutionaalinen riippumattomuus palautetaan ja taataan 
sekä asian kannalta merkitykselliset lait pannaan täytäntöön

– perustuslakituomioistuimen oikeus tarkistaa lainsäädännön kaikkia osia palautetaan täysin, 
mukaan luettuna oikeus tarkistaa talousarviota ja verotusta koskevia lakeja

– tiedotusvälineiden vapaus ja moniarvoisuus taataan kirjallisesti ja Unkarin tiedotusvälineitä 
                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-
0053+0+DOC+XML+V0//FI
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koskevan lain, erityisesti kansalaisten ja opposition edustajien osallistumista 
medianeuvostoon koskevien säännösten, täytäntöönpanon yhteydessä

– uusi vaalilaki vastaa eurooppalaisia demokraattisia standardeja ja noudattaa poliittisen 
vaihtelun periaatetta

– oikeus toimia poliittisessa oppositiossa demokraattisesti varmistetaan sekä instituutioiden 
sisällä että niiden ulkopuolella;

– kirkoista ja uskontokunnista annettu laki noudattaa omantunnonvapauden perusperiaatteita 
eikä kirkkojen rekisteröinnin edellytykseksi aseteta kahden kolmasosan enemmistön 
hyväksyntää Unkarin parlamentissa.

Pyydetyn valvonnan ja seurannan toteuttamiseksi on laadittu neljä eri teemoja käsittelevää 
työasiakirjaa1, jotka perustuvat laajoihin oikeudellisiin arviointeihin. Lisäksi kunkin 
työasiakirjan on allekirjoittanut paitsi esittelijä, myös toista poliittista ryhmää edustava 
varjoesittelijä, mikä osoittaa, että eri poliittisten voimien välillä vallitsee laaja yksimielisyys 
työasiakirjojen asiakeskeisestä ja objektiivisesta analyysistä. 

Unkarin viranomaisten eri työasiakirjoista esittämät huomautukset on otettu huomioon näiden 
asiakirjojen tarkistetuissa versioissa.

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta sai puheenjohtajakokoukselta 
27. kesäkuuta 2012 valtuutuksen lähettää Budapestiin 24.–26. syyskuuta 2012 tilapäinen 
valtuuskunta, joka koostuu kaikkia poliittisia ryhmiä ja sitoutumattomia jäseniä edustavista 
kahdeksasta jäsenestä. Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 
unkarilaiset jäsenet kutsuttiin tapaamisiin tarkkailijoiksi.

Vierailu oli tärkeä askel Unkarin viranomaisten ja Euroopan parlamentin välisen 
vuoropuhelun perustamisessa.

Euroopan parlamentin valtuuskunta sai Unkarin viranomaisten täyden tuen sekä vierailun 
valmisteluvaiheessa että vierailun aikana. Valtuuskunta haluaa kiittää Unkarin 
kansalliskokouksen, Unkarin hallituksen ja oikeuslaitoksen edustajia sekä kaikkia henkilöitä, 
asiantuntijoita, organisaatioita ja diplomaattiedustustoja, jotka tarjosivat Euroopan 
parlamentin jäsenille tietoja ja analyysejä.

3. SEU-sopimuksen 2 artikla ja sen vaikutukset
SEU-sopimuksen 2 artiklassa esitetään arvot, joihin unioni perustuu: "arvot ovat ihmisarvon 
kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien 
                                               
1 Työasiakirja 1 perusoikeustilanteesta: standardit ja käytännöt Unkarissa (16. helmikuuta 2012 annetun 
Euroopan parlamentin päätöslauselman mukaisesti) – oikeuslaitoksen riippumattomuus; Työasiakirja 2 
perusoikeustilanteesta: standardit ja käytännöt Unkarissa (16. helmikuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin 
päätöslauselman mukaisesti) – perusperiaatteet ja -oikeudet; Työasiakirja 3 perusoikeustilanteesta: normit ja 
käytännöt Unkarissa (16. helmikuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman mukaisesti) –
tiedotusvälineitä koskeva lainsäädäntö; Työasiakirja 4 perusoikeustilanteesta: standardit ja käytännöt Unkarissa 
(16. helmikuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman mukaisesti) – demokratian ja 
oikeusvaltion periaatteet.
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kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina. Nämä ovat 
jäsenvaltioille yhteisiä arvoja yhteiskunnassa, jolle on ominaista moniarvoisuus, 
syrjimättömyys, suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, yhteisvastuu sekä naisten ja miesten 
tasa-arvo."
Unionin yhteisten arvojen kunnioittaminen ja edistäminen on ennen kaikkea keskeinen osa 
Euroopan unionin identiteettiä ja edellytys unioniin liittymiselle. SEU-sopimuksen 
49 artiklassa todetaan selkeästi, että "jokainen Euroopan valtio, joka kunnioittaa 2 artiklassa 
tarkoitettuja arvoja ja sitoutuu edistämään niitä, voi hakea unionin jäsenyyttä"
(ihmisoikeuksia koskevaan eurooppalaiseen yleissopimukseen liittymisen lisäksi).

Unionin yhteisten arvojen kunnioittaminen ja edistäminen on myös edellytys 
jäsenyysedellytysten säilyttämiselle SEU-sopimuksen 7 artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti. SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdassa unionin elimille annetaan valtuudet 
arvioida, onko olemassa selvä vaara, että jokin jäsenvaltio loukkaa vakavasti 2 artiklassa 
tarkoitettuja arvoja, sekä ryhtyä poliittisiin toimenpiteisiin kyseisen jäsenvaltion kanssa 
estääkseen ja korjatakseen rikkomiset, kun taas SEU-sopimuksen 7 artiklan 2 ja 3 kohdassa 
määrättyjen toimien tarkoituksena on langettaa seuraamuksia yhteisten arvojen vakavista ja 
jatkuvista rikkomisista sekä korjata niitä.

Unionin yhteiset arvot liittyvät olennaisesti EU:n sitoutumiseen moninaisuuteen, joka ilmenee 
unionin velvollisuutena kunnioittaa "jäsenvaltioiden tasa-arvoa perussopimuksia 
sovellettaessa sekä niiden kansallista identiteettiä", kuten SEU-sopimuksen 4 artiklan 
2 kohdassa määrätään. Perussopimuksissa "kansallisten identiteettien" ja "jäsenvaltioiden 
erilaisten oikeusjärjestelmien ja -perinteiden" kunnioittaminen"1 liittyy olennaisesti 
vilpittömän yhteistyön2, vastavuoroisen tunnustamisen3 ja siten keskinäisen luottamuksen
periaatteisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että jäsenvaltio ei voi hylätä (tai rikkoa) unionin yhteisiä 
arvoja kansallisten perinteiden harjoittamisen tai kansallisen identiteetin ilmaisemisen 
perusteella, mikäli hylkääminen johtaa Euroopan yhdentymisen keskeisten periaatteiden, 
kuten vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen, heikentymiseen. Näin ollen 
SEU-sopimuksen 4 artiklan 2 kohtaan voidaan viitata vain, jos jäsenvaltio kunnioittaa 
SEU-sopimuksen 2 artiklassa esitettyjä arvoja. Toisin sanoen yhteisten perusarvojen 
kunnioittaminen on ehdoton edellytys tehokkaan vastavuoroisen tunnustamisen takaamiselle 
(mistä on määrätty yksiselitteisesti muun muassa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen (SEUT) 81 ja 82 artiklassa) ja rajatylittävälle yhteistyölle, jonka perustana on 
molemminpuolinen luottamus yhteisten perusarvojen kunnioittamiseen, mikä mahdollistaa 
aidon ja toimivan eurooppalaisen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen luomisen.
Yhteisten perusarvojen noudattaminen on lisäksi välttämätön edellytys unionin 
kansalaisuuden perussisällön kunnioittamiselle4. Kuten Euroopan unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytännössä on selvennetty, unionin yhteiset arvot muodostavat unionin kansalaisten 
asemaan liitettyjen oikeuksien ytimen riippumatta kansalliseen identiteettiin liittyvistä 

                                               
1 Katso SEUT-sopimuksen 67 artikla.
2 SEU-sopimuksen 4 artiklan 3 kohta.
3 SEUT-sopimuksen 81 ja 82 artikla.
4 Tämä väittämä on perusteltu yksityiskohtaisesti työasiakirjassa 2 perusoikeustilanteesta: standardit ja käytännöt 
Unkarissa (16. helmikuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman mukaisesti) – perusperiaatteet 
ja -oikeudet.
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poliittisista ja kulttuurisista eroavaisuuksista1.

Koska unionin oma uskottavuus kolmansien maiden silmissä perustuu siihen, kuinka 
vakavasti unionin suhtautuu arvojensa demokraattisiin ja perusoikeudellisiin näkökohtiin, 
unionin uskottavuus vaarantuisi, jos jäsenvaltiot eivät pystyisi tai haluaisi noudattaa itse 
asettamiaan normeja.

Edellä esitettyjen seikkojen perusteella on selvää, että unionin yhteisten arvojen 
puolustaminen koskee sekä rajatylittäviä että kansallisia tilanteita, sillä SEU-sopimuksen 
2 artiklaa ei sido perusoikeuskirjan 51 artiklan 1 kohta2 ja SEU-sopimuksen 7 artikla ei koske 
vain unionin lainsäädännön kattamia politiikan aloja. Euroopan unionin tuomioistuin 
vahvistaa tämän päättelyn viittaamalla unionin kansalaisen asemaan liittyvien oikeuksien 
tosiasialliseen käyttämiseen myös puhtaasti valtion sisäisessä tilanteessa.3

Vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeuksien kunnioittaminen on lisäksi tunnustettu 
yksiselitteisesti 2 artiklassa tarkoitettujen arvojen yhteydessä. SEU-sopimuksen 3 artiklan 
nojalla unioni on sitoutunut puolustamaan näitä arvoja sekä torjumaan sosiaalista 
syrjäytymistä ja syrjintää; tätä tarkoitusta varten unioni on laatinut oikeudellisen kehyksen 
syrjinnän, rasismin ja muukalaisvihan torjumiseksi4. Tästä syystä jäsenvaltioiden hallituksia 
vaaditaan säätämään kansallista lainsäädäntöä syrjinnän kieltämiseksi. Pelkkä lainsäädäntö ei 
kuitenkaan voi vapauttaa yhteiskuntaa syrjinnästä. Jäsenvaltioiden viranomaisilla on 
positiivinen velvoite toimia näiden oikeuksien rikkomisen estämiseksi eivätkä ne voi jäädä 
tässä asiassa puolueettomiksi.

Jäsenvaltioiden velvollisuus taata jokaisen henkilön ihmisoikeuksien kunnioittaminen 
etnisestä taustasta tai uskonnosta riippumatta kattaa kaikki julkisen hallinnon tasot sekä 
lainvalvontaviranomaiset; se edellyttää myös suvaitsevaisuuden aktiivista edistämistä ja 
julkisen vihapuheen ja muiden vastaavien ilmiöiden tuomitsemista.

Viime aikoina esitetyt julkiset juutalais- ja romanivastaiset lausunnot sekä kansallisen 
journalistipalkinnon myöntäminen ovat herättäneet suurta huolta suvaitsemattomuuden ja 
rasismin lisääntymisestä Unkarissa. Rasismi on ollut eräs Euroopan historian vitsauksista; 
unioni ei voi vaieta eikä kansallinen hallitus voi olla puuttumatta havaitessaan tällaisia 
ongelmia.

4. Perustuslain neljännen tarkistuksen vaikutus 

Unkarin parlamentti hyväksyi 11. maaliskuuta 2013 perustuslain neljännen tarkistuksen, jota 
koskeva ehdotus jätettiin 8. helmikuuta 2013 yksittäisen jäsenen lakialoitteen muodossa5. 
                                               
1 Katso asia C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano, jossa Euroopan unionin tuomioistuin katsoi, että "SEUT 
20 artikla on siten esteenä kansallisille toimenpiteille, joiden vaikutuksesta unionin kansalaiset eivät tosiasiassa 
voi käyttää pääosaa oikeuksista, jotka heillä on unionin kansalaisen asemansa perusteella".
2 Euroopan unionin tuomioistuin tulkitsee EU:n oikeuden soveltamisen laajasti – ks. esimerkiksi asia C-260/89, 
ERT.
3 Katso tässä yhteydessä asia C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano.
4 Neuvoston puitepäätös 2008/913/YOS rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmaisujen torjumisesta 
rikosoikeudellisin keinoin (EUVL L 328, 6.12.2008, s. 55).
5 http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=9929
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Tarkistus hyväksyttiin 265 jäsenen äänestettyä puolesta, 11:n äänestettyä vastaan ja 
33 jäsenen pidättäydyttyä äänestämästä. Tarkistuksen allekirjoitti parlamentin puhemies 
18. maaliskuuta ja Unkarin presidentti 25. maaliskuuta. Se julkaistiin Unkarin virallisessa 
lehdessä samana päivänä.1

Vasta vuotta aiemmin hyväksyttyä perustuslakia muutettiin siis 9 sivun pituisella 
tarkistuksella, jossa on 22 artiklaa. Tämä tapahtui huolimatta siitä, että Euroopan neuvoston 
pääsihteeri Thorbjørn Jagland pyysi viivyttämään tarkistuksen hyväksymistä, kunnes 
Demokratiaa oikeusteitse -komissio (Venetsian komissio) olisi arvioinut sen2. 

Pääsihteeri Jagland ja Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso antoivat 
perustuslain neljännen tarkistuksen hyväksymispäivänä yhteisen lausuman, jossa he ilmaisivat 
Euroopan komission ja Euroopan neuvoston huolen oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen 
suhteen3. Yhdysvaltain viranomaiset ilmaisivat saman huolen perustuslain hyväksymisestä ja 
sen muutoksista.4

Neljännen perustuslakimuutoksen päätavoite on sisällyttää perustuslain tekstiin kaikki 
siirtymäsäännökset – lukuun ottamatta määräystä, jossa vaaditaan vaalien yhteydessä 
tapahtuvaa rekisteröimistä – jotka Unkarin perustuslakituomioistuin kumosi 
                                               
1 http://www.magyarkozlony.hu/. Osa 49 vuodelta 2013.
2http://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
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
3 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
Katso myös Princetonin yliopiston professorin, Kim Lane Scheppelen, analyysi Yhdysvaltain Euroopan 
turvallisuutta ja yhteistyötä käsittelevän komission (Helsingin komission) kuulemisessa, 19. maaliskuuta 2013 –
http://hungarianspectrum.wordpress.com/2013/03/19/kim-lane-scheppeles-testimony-at-the-helsinki-
commission-hearing-on-hungary-full-text/.
4 Katso esimerkiksi Brent Harleyn, Yhdysvaltain apulaisvaltiosihteerin, lausunto, Yhdysvaltain Euroopan 
turvallisuutta ja yhteistyötä käsittelevän komission (Helsingin komission) kuulemisessa, 19. maaliskuuta 2013: 
"Ennen kuin entinen ulkoministeri Clinton vieraili Unkarissa kesäkuussa 2011, me tutustuimme Unkarin 
keskustelua herättäneeseen medialainsäädäntöön ja uuteen perustuslakiin – jota Unkarissa kutsutaan nimellä 
"Fundamental Law" –, jonka jotkin osat myös herättivät huolta puolueettomissa tarkkailijoissa. Molemmissa 
tapauksissa me olimme huolestuneita sekä sisällöstä että hyväksymismenettelystä... koska kyseessä on niin 
perustavanlaatuinen asia kuin perustuslaki ja lehdistönvapauteen vaikuttava laki, prosessin on johdettava 
yksimielisyyteen, joka perustuu yhteiskunnan laajaan läpileikkaukseen, sen sijaan, että se heijastelisi vain 
johtavan koalition näkemyksiä. Nämä lait laadittiin ja hyväksyttiin nopeasti ja yhteiskunnan eri osia ei kuultu 
asianmukaisesti, minkä vuoksi menettely ei noudattanut demokraattista henkeä, jota Unkarin kansa on jo pitkään 
kunnioittanut. Tästä syystä ulkoministeri Clinton kehotti vieraillessaan Budapestissa vuonna 2011 unkarilaisia 
osoittamaan 'todellista sitoutuneisuutta oikeuslaitoksen riippumattomuuteen, vapaaseen lehdistöön ja hallinnon 
toiminnan avoimuuteen.' ... Me rohkaistuimme edelleen, kun Unkarin perustuslaillinen tuomioistuin antoi 
aiemmin tänä vuonna useita kiistanalaista lainsäädäntöä kumoavia päätöksiä. Tämä osoitti, että tuomioistuin 
voi toimia hallituksen toiminnan tehokkaana tarkistajana. Valitettavasti Unkarin hallituksen vastareaktio 
kyseenalaisti jälleen kerran sen sitoutuneisuuden keskinäiseen valvontaan ja instituutioiden riippumattomuuteen. 
Hallitus laati ja hyväksyi ripeästi uuden perustuslain tarkistuksen, jonka tietyissä osissa palautettiin 
tuomioistuimen vasta kumoamia lakeja. Menettely oli jälleen liian hätäinen eikä laajaa yhteiskunnallista 
kuulemista järjestetty. Unkarin hallitus laiminlöi lisäksi ulkoministeriön, Euroopan komission, Euroopan 
neuvoston sekä useiden arvostettujen, vakiintuneiden unkarilaisten kansalaisjärjestöjen vetoomukset, joissa 
pyydettiin noudattamaan huolellisempaa ja neuvottelevampaa menettelyä sekä antamaan tarkistus Venetsian 
komission asiantuntijoiden arvioitavaksi."
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28. joulukuuta 2012 menettelyyn liittyvillä perusteilla (päätös N:o 45/2012). Huolimatta siitä, 
että siirtymäsäännökset kumottiin muodollisten, menettelyä koskevien syiden perusteella ja 
että tuomioistuin kehotti parlamenttia "tarkistamaan kumottujen muiden kuin 
siirtymäsäännösten sääntelyn kohteet ja [...] päättämään, mitkä niistä tarvitsivat toistuvaa 
sääntelyä, millä oikeuslähteiden tasolla", tuomioistuin antoi selvän päätöksen myös 
aineellisesta aspektista ja antoi päätöksen tuomioistuinvalvonnan ohittamisesta avaamalla 
perustuslain tekstiä: 

"Perustuslaillisella oikeellisuudella on paitsi menettelyllisiä, muodollisia ja julkisia vaatimuksia, myös 
sisältöä koskevia vaatimuksia. Demokraattisen oikeusvaltion perustuslailliset vaatimukset ovat samaan 
aikaan perustuslaillisia arvoja, periaatteita ja demokraattisia perusvapauksia, joista on määrätty 
kansainvälisissä sopimuksissa ja jotka demokraattisten oikeusvaltioiden yhteisöt ovat hyväksyneet ja 
tunnustaneet sekä pakottavaa oikeutta (ius cogens), joka on osittain sama kuin edellä lueteltu. 
Perustuslakituomioistuin voi tarvittaessa tarkastella myös sisältöä koskevien vaatimusten, takuiden ja 
demokraattisten oikeusvaltioiden arvojen vapaata täytäntöönpanoa ja perustuslakiin kirjoittamista. 
Demokraattisissa oikeusvaltioissa perustuslailla on pysyviä sisältöä koskevia ja proseduraalisia 
standardeja ja vaatimuksia. Sisältöä koskevia ja proseduraalisia perustuslaillisia vaatimuksia ei voida 
asettaa "Fundamental Law" -perustuslain aikakaudella alemmas kuin "Constitution"-perustuslain 
aikakaudella. Perustuslaillisen oikeusvaltion vaatimukset ovat yhä jatkuvasti täytäntöön pantavia 
vaatimuksia ja suunnitelmia tulevaisuutta varten. Perustuslaillinen oikeusvaltio on järjestelmä, johon 
kuuluu pysyviä arvoja, periaatteita ja takuita. Kun perustuslaillisessa oikeusvaltiossa on omaksuttu 
tietyt arvot, periaatteet ja takuut, näiden tasoa ei voida myöhemmin laskea ja niiden täytäntöönpanon 
on oltava yhtä tiukkaa kuin aiemminkin. " 1

Tästä päätöksestä huolimatta perustuslain neljäs tarkistus sisältää automaattisesti, kuten edellä 
on mainittu, yhtä lukuun ottamatta kaikki kumotut säännökset ja niiden lisäksi muita aiemmin 
kumottuja säännöksiä2.

                                               

1 Päätös 45/2012, kohta IV.7, katso: http://www.mkab.hu/letoltesek/en_0045_2012.pdf.

2 Näihin sääntöihin kuuluvat muun muassa:

– entistä kommunistipuoluetta koskevat määräykset, mukaan lukien kommunistisen diktatuurin aikana tehtyjä 
vakavia rikoksia koskevan vanhentumissäännön soveltamatta jättäminen (ehdotuksen 3 artikla, jossa lisätään 
uusi U artikla perustuslain perusperiaatteita koskevaan osaan – siirtymäsäännöksien entinen johdanto-osa ja 
1-4 artikla), joiden myötä voi nousta arkaluonteisia oikeudellisia kysymyksiä syyttömyysolettaman, 
omistusoikeuden, oikeudellisuuden ja jopa ilmaisunvapauden kunnioittamisesta, kuten Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen aiempi oikeuskäytäntö on jo osoittanut (katso esimerkiksi Korbely v. Unkari, asia 
no. 9174/02, tuomio, 19. syyskuuta 2008; Vajnai v. Unkari, asia no. 33629/06, 8. heinäkuuta 2008; tai Fratanoló 
v. Unkari, asia no. 29459/10, tuomio, 3. marraskuuta 2011). Kyseenalaistamatta moraalista oikeutta tuomita 
Unkarin aiempi kommunistinen totalitaarinen järjestelmä ja sen aiheuttamat vakavat vääryydet on syytä todeta, 
että yksilöihin kohdistuvien oikeudellisten toimien (rikosoikeudellisten tai muiden toimien) on oltava täysin 
demokraattisen oikeusvaltion periaatteiden mukaisia;
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Lisäksi perustuslain neljäs tarkistus sisältää vähintään kaksi huomattavia kysymyksiä 
herättävää, perustuslakituomioistuinta koskevaa lauseketta.

Ensimmäisen määräyksen mukaan perustuslakituomioistuin voi tarkistaa perustuslakia ja 
kaikkia siihen tehtäviä tarkistuksia ainoastaan varmistaakseen, että ne ovat perustuslaissa 
vahvistettujen menettelyvaatimuksien mukaisia sen hyväksymiseen ja voimaan saattamiseen 
nähden (tarkistuksen 2 artikla ja 12 artiklan 3 kohta). Näin ollen Unkarin 
perustuslakituomioistuin ei voi tulevaisuudessa valvoa perustuslakiin tehtävien tarkistusten 
sisältöä eikä perustuslain tarkistusten sisällön yhteensopivuutta perustuslaillisten 
perusperiaatteiden kanssa. Perustuslaki on siis avoin kaikille tarkistuksille niiden sisällöstä 
riippumatta1.

Perustuslain neljännen tarkistuksen hyväksymisen jälkeen Unkarin perustuslakituomioistuin 
"ei ole enää perustuslaillisen suojan korkein taho"2, sillä tästä lähtien parlamentilla on oikeus 
muuttaa perustuslakia oman halunsa mukaan, vaikka sen tekemät perustuslain muutokset 
olisivat vastoin muita perustuslain sääntöjen ja periaatteita. Sanomattakin on selvää, että 
tämän vallan siirtyminen perustuslaillisissa asioissa perustuslakituomioistuimelta 
parlamentille horjuttaa voimakkaasti vallanjaon periaatetta ja toimivaa keskinäistä 
valvontajärjestelmää, jotka ovat oikeusvaltion keskeisiä seurauksia. Euroopan historia 
osoittaa, että aito oikeusvaltion periaatteeseen perustuva demokratia ei tarkoita vain 
parlamentin enemmistöä (sillä enemmistö voisi jopa lakkauttaa demokratian kokonaan), vaan 
koostuu tasapainosta toisaalta enemmistön mielipiteen ja toisaalta yksilön perusoikeuksien ja 
vähemmistöjen kunnioittamisen välillä3; tässä yhteydessä tuomioistuimilla on tärkeä tehtävä 
lainsäätäjän tasa-arvoisena kumppanina. Demokraattisessa järjestelmässä oikeuslaitoksen 
vastaiset hyökkäykset tai oikeuslaitoksen riippumattomuuden rajoitukset ovat suora hyökkäys 
vastoin demokraattista tasavaltaa, kuten Alexis de Tocqueville totesi analysoidessaan 
vallanjakoa Yhdysvalloissa (maineikkaassa teoksessaan "Demokratia Amerikassa"). 
Demokraattisessa oikeusvaltiossa perustuslakituomioistuimen päätöksiä ei periaatteessa 
pitäisi voida ohittaa muuttamalla perustuslakia, sillä nykyaikana demokraattinen lainsäätäjä ei 
ole kaikkivaltias perustuslain muutosten suhteen, vaan hänen on toiminnassaan kunnioitettava 

                                                                                                                                                  
– parlamentin toimivalta laatia luettelo virallisesti tunnustetuista kirkoista (tarkistuksen 4 artikla -
siirtymäsäännöksien entisen 21 artiklan 1 kohta),

– parlamentin toimivalta määrittää kardinaalilain avulla Unkarissa asuvien vähemmistöjen oikeuksia koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt ja kansallisuuden tunnustamista koskevat vaatimukset (ehdotuksen 9 artikla –
siirtymäsäännöksien entisen 21 artiklan 2 kohta),

– kansallisen oikeusviraston puheenjohtajan toimivalta nimittää muu kuin toimivaltainen yleistuomioistuin 
ratkaisemaan oikeustapauksia taatakseen "asioiden ratkaisemisen kohtuullisen ajan kuluessa" (tarkistuksen 
14 artikla – siirtymäsäännöksien entisen 11 artiklan 3 ja 4 kohta), tällainen mahdollisuus herättää vakavia 
oikeudellisia kysymyksiä tuomioistuinten työhön kohdistuvasta poliittisesta vaikutusvallasta;2

– talousarvio- ja rahoitusalan sääntelyn oikeudellista valvontaa koskevan rajoituksen voimassaolon pidentäminen 
määräämättömäksi ajaksi (tarkistuksen 17 artiklan 1 kohta) .

1 Tuomioistuin on vakiintuneen oikeuskäytäntönsä mukaan ainoastaan tarkastellut perustuslakimuutoksia 
menettelyihin liittyvin perustein, mutta tämä käytäntö on perustunut enemmänkin tuomioistuimen 
pidättäytymiseen kuin perustuslakiin perustuvaan kieltoon.
2 László Sólyom, "Vallanjako historiaa Unkarissa", julkaistu Népszabadságissa, 11. maaliskuuta 2013. 
http://nol.hu/lap/forum/20130311-a_hatalommegosztas_vege. László Sólyom oli Unkarin 
perustuslakituomioistuimen ensimmäinen puheenjohtaja (1990–1998) ja tasavallan presidentti (2005–2010).
3 Katso esimerkiksi Bundesverfassungsgerichtin tuomio, BVerfGE 5, 85, 17. elokuuta 1956.
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demokratian ydintä, oikeusvaltion periaatetta (erityisesti vallanjaon osalta) ja perusoikeuksia.
Perustuslain neljännen tarkistuksen toisen tuomioistuinta koskevan säännöksen mukaan 
perustuslakituomioistuimen päätökset, jotka on annettu ennen perustuslain voimaantuloa, 
kumotaan. Tämä säännös ei kuitenkaan "vaikuta näiden päätösten oikeudellisiin 
vaikutuksiin"1 (tarkistuksen 19 artiklan 2 kohta). Perustuslain neljäs tarkistus pyyhkii toisin 
sanoen pois 20 vuotta perustuslaillista oikeuskäytäntöä, joka sisältää "tulevaa lainsäädäntöä 
koskevia perustuslaillisia vaatimuksia, periaatesopimuksia, käsitteiden tulkintaa ja 
selvennyksiä – toisin sanoen kokonaisen periaatteen varaan rakentuvan järjestelmän"2, 
mukaan lukien mahdollista unionin lainsäädännön soveltamiseen vaikuttavaa 
oikeuskäytäntöä. Tässä yhteydessä on syytä muistaa, että monet Unkarin lainsäädännön 
perustuslailliset periaatteet perustuvat yksinomaan tuomioistuimen oikeuskäytäntöön. 
Esimerkiksi kuolemanrangaistuksen poistamisen valtion sisäisenä oikeudellisena perustana on 
kansainvälisen oikeuden mukaisten velvoitteiden lisäksi perustuslakituomioistuimen päätös 
N:o 23/1990. Unkarin nykyhallitus viittasi itsekin tällaiseen oikeuskäytäntöön, kun sitä 
arvosteltiin siitä, että se ei kieltänyt kuolemanrangaistusta selvästi uudessa perustuslaissa.3

Perustuslain neljäs tarkistus ja tällaiset lausunnot ovat selvästi ristiriidassa. Tarkistus johtaa 
lisäksi erääseen toiseen seuraukseen, joka vaikuttaa paradoksaaliselta. Perustuslain R artiklan 
3 kohdan mukaan perustuslain säännöksiä "tulkitaan [...] historiallisen perustuslakimme 
saavutusten mukaisesti". Perustuslain neljännen tarkistuksen nojalla esimerkiksi 1800-luvulla 
tai sitä ennen tehtyä lakia tai tuomioistuimen päätöstä voidaan pitää historiallisen perustuslain 
"saavutuksena", jota käytetään perustuslakia tulkittaessa, kun taas viimeisten 20 vuoden 
aikana demokraattisissa puitteissa perusoikeuksia kunnioittaen omaksuttu perustuslaillinen 
oikeuskäytäntö pyyhitään kokonaan pois oikeusjärjestelmästä. Tässä yhteydessä eräät 
kommentoijat huomauttivat, että Unkarin hallituksen viittaukset tai vertaukset samankaltaisiin 
ominaisuuksiin muissa kansallisissa järjestelmissä ovat ongelmallisia, mikäli ne irrotetaan 
asiayhteydestään. Perustuslaillinen säädös tai oikeudellinen piirre toimii yleensä paremmin ja 
johdonmukaisemmin, jos se on oikeudellisen kehityksen ja perinteen tulos (mukaan lukien 
julkinen keskustelu ja tuomioistuinten mahdolliset korjaukset), kuin jos se on hyväksytty 
väkisin ja hätäisesti.
Perustuslain neljännessä tarkistuksessa rajoitetaan perusoikeuksien lukumäärää huolimatta 
siitä, että perustuslakituomioistuin oli tätä ennen julistanut tällaiset rajoitukset perustuslain 
vastaisiksi:

– ilmaisunvapauden käyttäminen on kielletty Unkarin kansakunnan (ja muiden yhteisöjen, 
kuten etnisten, rodullisten tai uskonnollisten vähemmistöjen) loukkaamiseen liittyvissä 
tarkoituksissa, mikä on jo todettu perustuslain vastaiseksi päätöksissä N:o 30/19924 ja 
18/20045 (tarkistuksen 5 artiklan 2 kohta) ja missä käsite "Unkarin kansakunta" ei tarjoa 
riittävää oikeudellista varmuutta ja herättää kysymyksiä yhteensopivuudesta Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan kanssa; tässä yhteydessä on syytä nostaa esiin Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö, joka koskee Turkin lainsäädännössä käytettyä 
samankaltaista käsitettä ("turkkilaisuus" tai "Turkin kansakunta"), joka oli Euroopan 

                                               
1 Toisin sanoen kumotut lait eivät tule tarkistuksen seurauksena enää voimaan.
2 Sólyom, kuten edellä.
3 Katso Unkarin hallituksen huomautukset kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan toiseen 
työasiakirjaan perusperiaatteista ja perusoikeuksista DT/906320, 6. syyskuuta 2012.
4 http://www.mkab.hu/letoltesek/en_0030_1992.pdf
5 http://www.mkab.hu/letoltesek/en_0018_2004.pdf
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ihmisoikeustuomioistuimen mukaan "liian laaja ja hämärä, minkä vuoksi säännös muodostaa 
jatkuvan uhkan ilmaisunvapauden harjoittamiselle. Toisin sanoen säännöksen muotoilu ei 
anna yksilöiden säädellä käyttäytymistään tai ennustaa toimiensa seurauksia" (katso Altug 
Taner Akçam v. Turkki, asia no. 27520, tuomio, 25. lokakuuta 2011; katso myös Dink v. 
Turkki, asia no. 2668/07, 6102/08, 30079/08, 7072/09 ja 7124/09, tuomio, 14. syyskuuta 
2010);

– parlamentin säädöksen nojalla korkeakoulutuksen opintotuelle voidaan asettaa ehdoksi 
työskentely tietyn ajanjakson verran tai yrittäjänä toimiminen tietyn ajan Unkarin 
lainsäädännön säätelemällä tavalla (tarkistuksen 7 artikla), mikä julistettiin perustuslain 
vastaiseksi muodollisin perustein perustuslakituomioistuimen päätöksellä 32/20121;
– parlamentin säädöksellä tai paikallisella määräyksellä voidaan kieltää laiton, pysyvä 
oleskelu julkisella paikalla yleisen järjestyksen, yleisen turvallisuuden, kansanterveyden ja 
kulttuuriarvojen turvaamiseksi (tarkistuksen 8 artikla); tällaiset säännökset todettiin 
perustuslain vastaisiksi jo päätöksellä 38/20122 ja ne herättävät vakavia kysymyksiä henkilön 
statuksen kriminalisoinnista henkilön toimien sijaan;

Tarkistuksessa lisätään myös säännös, jonka mukaan "perhesuhteet perustuvat avioliittoon 
sekä vanhempien ja lasten väliseen suhteeseen" (tarkistuksen 1 artikla). Tämä määritelmä 
sisältyi aiemmin perheiden suojelusta vuonna 2011 annetun säädöksen CCXI 7 artiklaan ja se 
kumottiin tuomioistuimen päätöksellä 43/2012.
Aiemmin perustuslain vastaisiksi todettujen sääntöjen palauttaminen osoittaa vielä kerran, että 
perustuslain neljäs tarkistus ei ole vain perustuslain tekninen tarkistus 3, kuten Unkarin 
viranomaiset väittivät, vaan "uuden ja identiteetiltään erilaisen perustuslain salavihkainen 
laatiminen"4.

5. Loppuhuomautukset 
Esittelijä haluaa kiittää kaikkia kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden 
valiokunnan jäseniä ja erityisesti niiden poliittisten ryhmien edustajia, jotka ovat yhdessä 
laatineet aiemmat työasiakirjat. Käsiteltävän kysymyksen arkaluonteisuudesta huolimatta 
heidän yhteistyöhaluinen suhtautumisensa mahdollisti rakentavan työskentelyilmapiirin 
kehittymisen.

Esittelijä haluaa painottaa, että tämänhetkisessä prosessissa on kyse Unkarista, mutta ei 
yksinomaan Unkarista. Siinä on kyse Euroopasta, sen demokraattisesta 
jälleenrakentamisesta ja kehittymisestä 1900-luvun totalitarististen järjestelmien 
romahduksen jälkeen. Siinä on kyse eurooppalaisesta perheestä, sen yhteisistä arvoista ja 
normeista, sen halusta edistää osallisuutta ja kyvystä käydä vuoropuhelua. Siinä on kyse 
tarpeesta soveltaa perussopimuksia, jotka kaikki jäsenvaltiot ovat vapaaehtoisesti 
hyväksyneet. Siinä on kyse vastavuoroisesta avusta ja luottamuksesta, jota unioni, 

                                               
1 http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/780CA328B83B304BC1257ADA00524DBC?OpenDocument
2 http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/1C19F4D0CFDE32FBC1257ADA00524FF1?OpenDocument
3 Unkarin varapääministeri Tibor Navracsicsin 7. maaliskuuta 2013 päivätty kirje Euroopan neuvoston 
pääsihteerille ja Unkarin ulkoministeri János Martonyin 8. maaliskuuta 2013 päivätty kirje Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden ulkoministereille.
4 László Sólyom, "Vallanjako historiaa Unkarissa", julkaistu Népszabadságissa, 11. maaliskuuta 2013.
http://nol.hu/lap/forum/20130311-a_hatalommegosztas_vege
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kansalaiset ja jäsenvaltiot tarvitsevat, jos perussopimusten halutaan olevan enemmän kuin 
pelkkiä sanoja paperilla: oikeudellinen perusta aidolle, oikeudenmukaiselle ja avoimelle 
Euroopalle, joka kunnioittaa perusoikeuksia. Siinä on kyse unionista, joka ei ole vain 
"demokratioiden unioni" vaan "demokratian unioni", joka perustuu ihmisoikeuksien 
kunnioittamiseen, oikeusvaltion periaatteeseen ja moniarvoisiin yhteiskuntiin.
Mietintöluonnos, jonka esittelijä jättää käsiteltäväksi, pyrkii tarjoamaan puitteet tälle 
vuoropuhelulle sekä edistämään oikeusvaltion periaatetta ja perusoikeuksia, joista on 
määrätty SEU-sopimuksen 2 artiklassa. Siinä otetaan tarkasti huomioon viimeaikaiset 
tapahtumat, Euroopan komissiolta ja Euroopan neuvostolta odotetut analyysit. Seuraava 
vaihe tässä avoimessa prosessissa on esittelijän ehdotus siitä, että Unkarin hallitukselle 
annettaisiin tilaisuus esittää näkemyksensä ja huomautuksensa mietintöluonnoksesta.
Euroopan historia ei ole aina ollut täydellistä ja monina aikoina se on ollut murheellista. 
Eurooppalaiset on liian usein hylätty epäoikeudenmukaisen ja kohtuuttoman kohtelun alle. 
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle on huomautettu tämän työn 
aikana useaan otteeseen, että Eurooppa ei ole menneisyydessä onnistunut puuttumaan 
vakaviin epäkohtiin ja ihmisoikeuksien loukkauksiin. Tämä on totta. Jo unionia 
perustettaessa tästä oltiin hyvin tietoisia ja sen vuoksi jäsenvaltiot ovat pyrkineet 
rakentamaan oikeudellista perustaa näiden epäkohtien korjaamiseksi.

Valiokunnalle on myös huomautettu, että nykypäivänä tai tulevaisuudessa voi olla vaarana, 
että unioni käyttää "kaksoisstandardeja", jos sen toimielimet keskittyvät vain yhteen 
jäsenvaltioon, jossa perusoikeudet saattavat olla uhattuina, ja jättävät huomiotta vastaavat 
ongelmat muissa jäsenvaltioissa. Samoin voisi tietenkin käydä myös, jos unionin päättäisi 
olla tekemättä mitään ja laiminlöisi perussopimusten mukaisia velvoitteitaan. Unionin on 
kuitenkin tärkeää varmistaa, että sillä on oikeat välineet huolehtiakseen perussopimusten 
mukaisista velvoitteistaan demokratian, perusoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteen 
puolustamiseksi ja pyrkiessään takaamaan, että sen kansalaisia ei kohdella 
epäoikeudenmukaisesti ja että jäsenvaltioita ei kohdella eri standardein. Esittelijä on 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan tuella tehnyt kaikkensa 
työasiakirjoissa taatakseen, että näiltä riskeiltä vältyttäisiin, ja tuleva mietintö tulee 
tarjoamaan joitain suosituksia EU:n toimielimille tuleviksi toimiksi tällaisissa asioissa.

Viime vuosisadan demokraattisiin vallankumouksiin ja erityisesti vuoden 1989 
vallankumousten henkeen implisiittisesti sisältyvä eurooppalainen lupaus on se, että kunkin 
yksittäisen jäsenvaltion kohtalo on kaikkien yhteinen asia, jokaisen Euroopan kansalaisen 
perusoikeudet ovat kaikkien Euroopan kansalaisten yhteinen asia, sillä jokaisen ihmisen 
oikeuksien kunnioittaminen on unionin perusta. Tästä tulee Euroopan unionin vuonna 2000 
omaksuttu motto, Moninaisuudessaan yhtenäinen. Tähän mottoon sisältyy ajatus siitä, että 
keskinäistä valvontajärjestelmää, vallanjakoa ja oikeusvaltion periaatetta on sovellettava 
kaikilla tasoilla, sekä unionin tasolla että paikallisella tasolla. Yhtenäisyys ja moninaisuus 
ovat saman mitalin kaksi puolta. Niiden lisäksi on periaatteet, jotka unioni ja sen jäsenvaltiot 
ovat kirjanneet yksiselitteisesti perussopimuksiin, jotka on uudistettu joulukuussa 2009 
voimaan tulleella Lissabonin sopimuksella, erityisesti mutta ei yksinomaan unionin arvoja 
koskevien artiklojen osalta (SEU-sopimuksen 2 artikla); sen tavoitteisiin kuuluu myös 
ennakoiva velvoite edistää unionin arvoja (SEU-sopimuksen 3 artikla); periaatteet, joiden 
mukaan kaikki jäsenvaltiot ovat tasavertaisia perussopimusten edessä, jäsenvaltioiden 
kansallisten identiteetin kunnioittaminen sekä jäsenvaltioiden ja unionin välisen uskollisen 
yhteistyön periaate (SEU-sopimuksen 4 artikla); unionin toimivaltuudet (SEU-sopimuksen 
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5 artikla); EU:n perusoikeuskirjan säännökset (SEU-sopimuksen 6 artikla) ja toimet, jotka 
on toteutettava, mikäli on olemassa selvä riski unionin arvojen vakavasta rikkomisesta 
(SEU-sopimuksen 7 artikla).
Vaikean taloudellisen ja sosiaalisen kriisin aikana saattaa olla houkutuksena laiminlyödä 
institutionaalisia kysymyksiä, kuten vallanjaon tehokkuutta jäsenvaltiossa. Talous-, 
rahoitus- ja sosiaalipolitiikka ovat ratkaisevan tärkeitä kansalaisten hyvinvoinnin kannalta, 
mutta myös toimielinten uskottavuudella ja luotettavuudella on siinä merkittävä rooli, 
vaikka ensi näkemältä sitä ei ehkä huomaisikaan. 

Vilpittömän yhteistyön periaatteen mukaisesti unioni ja jäsenvaltiot kunnioittavat ja 
avustavat toisiaan perussopimuksista johtuvia tehtäviä täyttäessään. (...) Jäsenvaltiot 
tukevat unionia sen täyttäessä tehtäviään ja pidättäytyvät kaikista toimenpiteistä, jotka 
voisivat vaarantaa unionin tavoitteiden toteutumisen. 

SEU-sopimuksen 4 artiklan 3 kohta
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Table 1
Laws requiring two-thirds majority and cardinal laws in the old Constitution and the Fundamental Law of Hungary ― based on subject 
matters covered1

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

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

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

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

―

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

in spite of different formulation the subject matter is 
unaltered

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

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

The scope of the subject matter is unaltered

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

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

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

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

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

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

―

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Not an independent subject matter.)

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

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

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

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

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

Subject-matters in total
28

Subject-matters in total
26



DT\932303FI.doc 17/27 PE508.190v01-00

FI

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).



PE508.190v01-00 18/27 DT\932303FI.doc

FI

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 



DT\932303FI.doc 21/27 PE508.190v01-00

FI

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.


